به نام خداوند جان و خرد
مادر و پدر گرامي :

اكنون كه شما و ما ،براي تعليم و تربيت فرزندانمان انتخاب شده ايم ،نياز به بازشناسي وظايف و مسئوليت
هاي گوناگون خود در اين رسالت عظيم داريم ،نياز است باور داشته باشيم كه :
كودكان در دوران كودكي تنها از كساني تبعيت مي كنند كه مورد احترام و عالقه آنها باشند ،لذا وظيفه خطير
ما مربيان تربيت اين است كه اعمال و رفتارمان توسط آنان دوست داشته و مورد احترام واقع شود آن چنان
كه به عنوان الگويي شايسته ،از سوي آنان مورد انتخاب قرار گيرد.
در تربيت ديني آنان بدانيم كه :
 اعتقاد به شئونات و موازين اسالمي و التزام و پايبندي به آنهاست كه مي تواند رفتار ديني و حاالت روحاني
را در فرزند ما به وجود آورد.
 براي فرزندانمان الگوي عملي باشيم نه دستگاه پخش اصوات تكراري و بايدها و نبايدهاي كليشه اي.
 اگر دوست داشتن خدا و توكل به او ،عشق به ائمه معصوم و توسل به آنان ،در هنگام سختي ها و تنش ها،
ناكامي ها و ناآرامي ها در رفتار و كردار ما نمايان شود رفتار ديني در فرزندانمان تقويت خواهد شد.
و اما در زمينه مسايل درسي :
 از فرزندانمان ،ماشين (( بخوان  ،بنويس )) تكراري نسازيم.
 براي دريافت نتيجه بهتر ،فرصت تجربه و كشف را از آنها نگيريم.
 ذهن آنان را پرسشگر بار بياوريم و از پاسخ دادن سريع به سواالت آنها خودداري كنيم تا خودشان لذت كشف
و يادگيري را بچشند.
 محيط را براي فرزندانمان به گونه اي فراهم كنيم كه با انگيزه اي فراوان ياد بگيرند و تعميم دهند و آموخته
هايشان را بكار ببندند
 از اصرار كليشه اي كه احساس منع شدن را در آنها تقويت كرده و آنان را به انجام عمل مخالف ترغيب مي
كند به طور جد بپرهيزيم .
 از مقايسه فرزندانمان با ديگران همه وقت و درهمه جا بپرهيزيم وآنان را همان طور كه هستند بپذيريم .
 اجازه ندهيم نتايج حاصل از كارنامه درسي سبب زير سئوال رفتن شخصيت آنان شود .

درباره نحوه برقراري ارتباط با مدرسه و معلمان آنها

مي دانيم كه مدرسه پس از كانون خانواده در رشد و تحول افراد جامعه سهم بسزايي دارد و ارتباط سازنده
والدين با معلم و مدرسه از جمله عوامل موثر در حفظ و ارتقاي سطح بهداشت روان دانش آموز است.
بله معلمان به فرزندان آموزش مي دهند بر آنها تاثير مي گذارند و اوقات خوشي را با آنان سپري مي كنند .اگر
ما با هم يك تيم باشيم فرزندانمان عملكرد بهتري در مدرسه دارند .وقتي ما يكديگر را بشناسيم ،به هم اعتماد
داشته باشي م و ارتباط خوبي بين ما برقرار باشد فضيلت ها تصديق و قدرداني مي شوند ،مشكالت كوچك به
معضالت بزرگ تبديل نمي شوند و مشكالت بزرگ هم بهتر مديريت مي شوند.
در اينجا نكاتي يادآوري مي شود كه ما مي توانيم به كمك آنها همكاري مثبت و سودمندي با معلم فرزندانمان
برقرار كنيم :
 در جلسات عمومي به طور مستمر و به موقع شركت فرماييد.
 در جلسه خصوصي با معلم آماده و به موقع شركت كنيد و به وقت معلم احترام بگذاريد.

 قانون طاليي را به خاطر بياوريد .هميشه در نظر بگيريد كه از جانب معلم عزم و اراده خيري وجود دارد،
افرادي به اين حرفه وارد مي شوند كه كودكان را دوست دارند و عاشق تدريس و يادگيري هستند.
 از پذيرش سخنان منفي (حتي از فرزندمان) پرهيز نماييد زيرا عكس العمل افراد در مقابل يكديگر متفاوت
است .ممكن است نظر دوست شما نسبت به كسي كه شما مي پسنديد متفاوت باشد.
 فرزند شما ممكن است براي هماهنگ شدن با روش معلم جديدش نيازمند كمك باشد.

 با معلم در تماس باشيد حتما از نحوه تدريس معلم قدرداني كنيد و نكات مثبتي را كه فرزندتان از مدرسه
در خانه تعريف مي كند مطرح كنيد.
از طرف فرزندتان براي تالش هاي خاص معلم تشكر كنيد.
 در صورت بروز مشكل تالش براي برقراري ارتباط سالم نتيجه بخش است.
 اگر فرزندتان از بدرفتاري معلم نسبت به خود و ديگران شاكي است حتما تا زمان كسب اطالعات كامل
موضع بي طرفانه بگيريد
 در حضور كودك از معلم بد نگوييد در عوض با معلم تماس بگيريد و مودبانه نظرش را جويا شويد زيرا
شما با معلم در يك تيم هستيد.
 وقتي معلم و والد هر دو مشكل را بررسي مي كنند خواه با تمرين بيشتر كودك و يا تغيير جزئي در تدريس
همه چيز معموال به راحتي حل مي شود.

آيين نامه انضباطي مدرسه

 )1رعايت حسن رفتار و اخالق و همكاري با ساير دانش آموزان.
 )2شركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه و انجام فرايض ديني.
 )3حضور به موقع در واحد آموزشي و خروج از آن در پايان ساعت مقرر.
 )4تبصره :مسئوليت دانش آموز بعد از ساعت تعطيلي مدرسه به عهده اوليا مي باشد.
 )5نداشتن تاخير ورود و غيبت غير موجه.
 )6در صورت غيبت دانش آموز از مدرسه الزم است علت آن توسط ولي در همان روز قبل از ساعت  9به
دفتر مدرسه اطالع داده شود.
 )7رعايت بهداشت ،نظافت شخصي و همكاري با دانش آموزان ديگر و مسئولين مربوطه در پاكيزه نگهداشتن
فضاي آموزشي.
 )8رعايت حجاب كامل طبق مقررات مدرسه ،داشتن حجاب >>چادر<< براي دانش آموزان پايه هاي چهارم
تا ششم و استفاده از لباس و كفش و جوراب ساده متناسب با شئونات مدرسه.
 )9عدم استفاده از وسايل تزييني و گران قيمت در محيط مدرسه و استفاده از لوازم التحرير ساده و معمولي.
 )10كوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسايل خويش و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال و تجهيزات.
 )11داشتن برچسب نام و نام خانوادگي بر روي كليه وسايل از قبيل كتاب ،دفتر و لوازم التحرير.
 )12داشتن اسم بر روي چادر ،مقنعه و مانتو ،كيف جا نماز و لباس ورزشي
 )13جهت اخذ هرگونه مرخصي ساعتي يا روزانه  2روز قبل با معاون اجرايي مدرسه هماهنگي الزم به عمل
آوريد در غير اينصورت غيبت غير موجه منظور خواهد شد.

آيين نامه انضباطي سرويس

 )1دانش آموزان موظفند حداقل  2دقيقه زودتر از زمان داده شده در محل حاضر باشند.
 )2اگر بنا به داليلي دانش آموز شما با سرويس به مدرسه نمي آيد از قبل با تلفن همراه راننده تماس بگيريد
و به ايشان اطالع دهيد.
 )3راننده به هيچ عنوان زنگ يا بوق نمي زند حداقل از زماني كه داده شده  2دقيقه مي ايستد و بعد حركت
مي كند.
 )4اگر دانش آموزي در سرويس باعث آزار و اذيت آقاي راننده و يا ساير دانش آموزان گردد بعد از دو بار
تذكر از سرويس دهي محروم خواهد شد.
 )5دانش آموزان در موقع سوار يا پياده شدن در را آهسته ببندند.
 )6هر ماشين چهار سرنشين دارد كه  3نفر عقب و  1نفر جلو مي نشيند.
 )7دانش آموزان هر سرويس بايد به نوبت هفتگي در صندلي جلو بنشينند.

برنامه هاي آموزشي

 -1تدريس توسط معلم هاي كالس به روش دانش آموز محوري .
 -2تدريس توسط دانش آموزان در بعضي از دروس جهت باال بردن اعتماد به نفس در آنان .
 -3استفاده از سيستم هوشمند در كالس هاي پيش دبستاني تا ششم  ،جهت يادگيري عميق و مفهومي .
 -4به كار گيري خالقيت در روش تدريس با استفاده از كالس هاي خالقيت براي همكاران و دانش آموزان
پايه هاي پنجم و ششم.
 -5بازديد هاي علمي و آموزشي مرتبط با درس جهت باالبردن سطح علمي دانش آموزان
 -6استفاده از شيوه هاي مختلف در تدريس ( نمايشي  ،كنفرانس  ،مشاهده  ،تحقيق و پژوهش  ،آزمايش ) .
 -7شركت همكاران در كالس هاي آموزشي ضمن خدمت به روز نمودن سطح علمي آنان.
 -8اموزش خط نستعليق در كليه پايه ها.
 -9گزارش نويسي توسط دانش آموزان در مورد بازديدهاي اموزشي و تفريحي.
 -10تشويق دانش آموزان به ساخت وسايل كمك اموزشي و استفاده از ان در ملموس نمودن تدريس.
 -11برگزاري مسابقات علمي در كالس ها.
 -12عضويت و استفاده از كتابخانه ي كالسي جهت باال بردن سطح اطالعات و بهبود سواد خواندن.
 -13داشتن كالس هاي سفالگري جهت تقويت دست و پرورش فكر.
 -14رسيدگي به مسائل آموزشي دانش آموزان و رفع نواقص از طريق مشاوره با معلم و خانواده توسط معاون آموزشي مدرسه.

 -15برگزاري جلسات اولياء با معلم هر كالس جهت تعامل و همفكري براي پيشرفت درسي فرزندانمان.
 -16ايجاد نمايشگاه از فعاليت هاي درسي و هنري دانش آموزان .
 -17گزارش مهم ترين خبرهاي روز توسط شوراي دانش آموزي در مراسم صبحگاه .
 -18تشويق به حفظ مطالب و اشعار ،از نويسندگان و شاعران معروف و ارائه آن در برنامه هاي صبحگاهي
توسط دانش آموزان.
 -19انتخاب و معرفي دانش آموزان برتر كالس ها در روز دانش آموز و الصاق عكس و نام آنان در تابلوي مدرسه.

 -20طرح دفتر خصوصيات ويژه دانش آموزان.
 -21برگزاري آزمون مبتكران پايه دوم تا ششم در چهار مرحله
 -22برگزاري مسابقه آزمايشگاهي در سطح مدرسه
 -23آماده سازي دانش آموزان جهت طرح كشوري جابر بن حيان
 -24آماده سازي دانش آموزان براي طرح نويسنده كوچك
 -25اداره يك روز دبستان با دانش آموزان جهت آشنايي دانش آموزان با مشاغل فرهنگي

برنامه هاي پرورشي
 -1برگزاري جشن شكوفه ها
 -2مراسم بازگشايي مدرسه
 -3برگزاري و بزرگداشت مراسم جشن و سوگواري در ايام ا ...در طول سال تحصيلي
 -4برگزاري نماز همه روزه براي دانش آموزان پايه هاي چهارم تا ششم .ضمنا نماز براي پايه
سوم از آبان ماه آغاز مي گردد.
 -5برگزاري مجمع قرآن روزهاي زوج از ساعت  7:30الي  8شامل روخواني و حفظ و آشنايي
با مفاهيم سور قرآني جهت دانش آموزان سوم تا ششم
 -6تشكيل شوراهاي دانش آموزي
 -7برپايي نمايشگاه كتاب در هفته كتاب و كتابخواني و تهيه كتاب كبريتي
 -8تشويق دانش آموزان نمونه اخالقي و دادن كارت هاي تشويقي ،اخالقي ،درسي و پرورشي
 -9برگزاري جشن نيكوكاري و تشويق دانش آموزان جهت شركت در آن مراسم
 -10برگزاري مسابقات قرآن {{حفظ؛قرائت}} انشاي نماز ،احكام ،نقاشي ،خوشنويسي،
كتابخواني و سفالگري
 -11برگزاري اردوها و بازديدها
 -12برگزاري جشن عبادت براي پايه سوم در ماه ربيع االول
 -13برگزاري جشن نماز و قرآن جشن الفبا در پايه ي اول در ارديبهشت ماه و برگزاري جشن
مداد براي پيش دبستان.
 -14برپايي نمايشگاه نقاشي و خوشنويسي در مناسبت هاي مختلف و انتخاب بهترين ها
تهيه ي روزنامه ديواري به مناسبت هاي مختلف.
 -15برگزاري مسابقه شكر نعمت ،نعمتت افزون كند.

فعالیت هاي بهداشتي
-1آموزش بهداشت محيط و بهداشت فردي .
 -2انتخاب بهداشتياران كالس ها و داشتن شورا با آن ها جهت تقسيم مسئوليت ها.
 -3كنترل بهداشت توسط بهداشتياران .
-4شناسايي دانش آموزاني كه احتياج به مراقبت ويژه دارند و اطالع آن به همكاران .
 -5گزارش موارد بيماري به خانواده ها و پيگيري آن توسط پزشكان مجتمع.
-6معاينه ي دانش آموزان (( دندان ،شنوايي  ،بينايي  ،قد  ،وزن )) توسط پزشک و دندانپزشک مجتمع.
 -7تهيه و تنظيم فرم اطالعات بهداشتي و توزيع بين دانش آموزان و جمع آوري آن.
 -8تهيه ي مطالب بهداشتي و تهيه ي روزنامه ديواري توسط دانش آموزان .
 -9كنترل و پيگيري و معاينات بهداشتي موهاي سر دانش آموزان و واكسن براي كالس آمادگي و اول
 -10كنترل در مصرف مواد غذايي غير بهداشتي .
 -11تشويق و ترغيب دانش آموزان به خوردن مواد غذايي بهداشتي و اصول صحيح تغذيه.

 -12آموزش مقابله بالياي طبيعي مانند زلزله و اجراي مانور زلزله در روز مقرر.
 -13شركت در جلسات بهداشتي منطقه.
 -14اجرا ي مراسم هفته بهداشت.
-15تهيه برد بهداشت و نصب مطالب بهداشتي و پزشكي روز.
-16اجراي زنگ سيب به منظور آشنايي با خواص و شناخت نعمت هاي خداوند.

فعالیت هاي ورزشي

 -1آموزش و تقويت مهارت هاي حركات پايه و آمادگي جسماني و آشنايي با رشته هاي ورزشي
مخصوص پايه هاي اول و دوم
 -2تقويت مهارت هاي آمادگي جسماني و آموزش رسته هاي فوتبال و بسكتبال مخصوص پايه هاي
سوم و چهارم
 -3اجراي طرح ملي سباح (آموزش شنا) ويژه دانش آموزان پايه سوم
 -4اجزاي طرح ملي طناورز(آموزش طناب زني) ويژه دانش آموزان پايه چهارم
 -5آموزش رشته هاي بدمينتون و واليبال مخصوص پايه هاي پنجم و ششم
 -6اجراي طرح ملي تنيس روي ميز ويژه دانش آموزان پايه پنجم
 -7اجراي طرح ملي دوميداني ويژه دانش آموزان پايه ششم
 -8برگزاري مسابقات ورزشي در ايام دهه فجر و روز معلم
 -9تشكيل تيم هاي ورزشي و فرستادن دانش آموزان برتر به مسابقات منطقه
 -10تقدير از دانش آموزان مقام آور و برگزيده
 -11برگزاري مسابقات شنا در سطح مدرسه

ساعات كار مدرسه

روزهاي شنبه تا چهارشنبه
كالس پيش دبستان

از ساعت  7:30الي 13:45
از ساعت  7:30الي 12

روزهاي پنج شنبه مدرسه تعطيل مي باشد

تذكر  :از اوليا محترمي كه سرويس دهي فرزندانشان را به عهده دارند درخواست مي گردد به ساعت
شروع كار و تعطيلي مدرسه توجه خاصي فرموده و از هرگونه تاخير جدا خودداري فرمايند.

معرفي و ساعات مالقات همکاران در سال تحصیلي 95-96
سركار خانم حسيني مؤسس ← با هماهنگي قبلي
سركار خانم شيرخدايي مدير اجرايي و معاون آموزشي ← همه روزه با هماهنگي قبلي
سركار خانم نورمحمدي معاون انضباطي ← روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
سركار خانم طباطبايي معاون پرورشي ← روزهاي یکشنبه
سركار خانم معتمد دفتر دار و مسئول كامپيوتر ← روزهاي یکشنبه از ساعت  9الي 10
سركار خانم بهرامي مربي خوشنويسي و امور مالي ← روزهاي شنبه تا دوشنبه
سركار خانم موسوي معلم كالس ششم ← روزهاي سه شنبه با هماهنگي قبلي
سركار خانم پورقيائي معلم كالس پنجم ← روزهاي سه شنبه با هماهنگي قبلي
سركار خانم بيد هندي معلم كالس چهارم ← روزهاي چهارشنبه با هماهنگي قبلي
سركار خانم مجلل معلم كالس سوم ← روزهاي سه شنبه با هماهنگي قبلي
سركارخانم هاشمي معلم كالس دوم← روزهاي سه شنبه با هماهنگي قبلي
سركار خانم متين پور معلم كالس اول ← روزهاي یکشنبه با هماهنگي قبلي
سركار خانم شبان فرد مربي پيش دبستان
سركار خانم صراف نژاد مربي هنر
سركار خانم سبزه اي مربي زبان
سركار خانم حسيني مربي ورزش
سركار خانم شبان فرد مربي ورزش
سركار خانم نورمحمدي مربي بهداشت
سركار خانم موالخواه مربي كامپيوتر

با هماهنگي قبلي

چگونگي برگزاري امتحانات

 پايه هاي اول تا ششم ارزشيابي به صورت توصيفي خواهد بود و برنامه امتحاني داده نخواهد شد.
 زمان برگزاري امتحانات نوبت دوم جهت پايه ششم نيمه اول خردادماه خواهد بود.
 در ايام ارزشيابي نوبت دوم دانش آموز موظف است  15دقیقه قبل از امتحان در مدرسه حاضر و 10
دقیقه بعد از امتحان مدرسه را ترك نمايد.
توضیح  :رفت و آمد دانش آموزان سرويسي به عهده مدرسه خواهد بود.

