
 

 بسمه تعالی

 آیین نامه اجرایی و انضباطی

 

 اولیای گرامی         سالم

ست که یکی از اصول تحصیلی اولیای گرامی آغاز کرده ایم پر واضح ا اینک که سال تحصیلی جدید را با یاری خدا و همکاری شما

ی باشد ، بدیهی است که هم سویی در اعمال روش های آموزشی و رفتاری از جانب خانه و مدرسه ن مجموعه رعایت قوانین مدر ای

 دسترسی به این شرایط را آسان ساخته و زمینه و بستر الزم را برای شکوفایی عزیزانمان فراهم می آورد .

امید است که با ه نسل هوشمند جلب می نماییم .لذا ضمن استقبال از پیشنهادات سازنده شما توجهتان را به آیین نامه مدرس

 .رعایت دقیق موارد یاد شده ما را در ایفای این وظیفه سنگین در این مسیر دشوار یاری نمایید

 با احترام                                                                                                                                     

 پیش دبستان و دبستان نسل هوشمند                                                                                                                 

 

 می باشد. 1:ن و ساعت پایا 51:7تا اطالع ثانوی ساعت شروع کار مدرسه از شنبه تا چهارشنبه صبح ها ساعت  

 

ای ) پیشنهاد می گردد بربرای دستیابی به آمادگی کامل صبحگاهی ، مراقبت فرمایید که فرزندتان شب ها دیر نخوابد . 

 شروع هفته ای موفق حتی االمکان از برنامه های خانوادگی در جمعه شب ها خودداری شود (.

 

 شد .در کالس درس حاضر با 8فرزندتان صبحانه خورده و راس ساعت  

 

 صبح همان روز از طریق 81:8ساعت  گر فرزند شما به علت عذر موجهی از حضور در کالس درس معذور است ) قبل ازا 

شماره های تماس دبستان ) سرکار خانم هاشمی ( را مطلع فرمایید ( . در غیر این صورت غیبت وی غیر موجه ثبت می 

 گردد .

 ری تصویر ارائه گواهی پزشک به واتساپ مدرسه الزامی است .در صورت غیبت به علت بیما 

 

حضور دانش آموزان در کالس های مجازی با لباس رسمی ساده و کوتاه بودن و ساده بودن موی سر الزامی است . در  

 صورت عدم رعایت پوششِ لباس ِ رسمی از ورود دانش آموز به کالس جلوگیری خواهد شد .

 

فس فرزندتان تقویت شود ، اجازه دهید کارهای مربوط به کالس های مجازی را شخصاً انجام دهد برای اینکه اعتماد به ن 

 و از هرگونه دخالت مستقیم و حضور فیزیکی مجاور دانش آموز پرهیز نمایید .

 

در بازه توسط معلم به دانش آموز داده خواهد شد و دانش آموز موظف به انجام و ارسال آنها کالیف درسی در حد تعادل ت 

 ی زمانی تعیین شده می باشد .

 



  

 هر گونه تغییر در برنامه های دبستان از طریق پیام رسان واتساپ در قالب پیام کوتاه اعالم خواهد شد . 

 

در منزل را عاری از هر گونه عوامل محیطی محرک تعبیه نمایید تا موجب حواس پرتی های مجازی فضای حضور در کالس 

 دانش آموز و هم کالس ها نگردد.

 

قصه گویی و ...( جزیی از وق برنامه ها ) مهارت زندگی ، برنامه های آموزشی گروه زبان انگلیسی و کامپیوتر و سایر ف 

 د .بسته آموزشی مدرسه بوده و دانش آموز و والدین گرامی می بایست اهتمام جدی در اجرای آنها داشته باشن

 

 تان برگزار می گردد شرکت نمایند.اولیای محترم دانش آموز موظف هستند در کلیه جلساتی که از طرف دبس 

 

از کالس های مجازی الزامی است . حضور ایشان در اتومبیل و یا استفاده ابت جهت حضور دانش آموز در یک محیط ث 

 استفاده ایشان از کالس در رفت و آمد به منزله غیبت غیر موجه تلقی می گردد . 

 

کلیه امکانات مورد نیاز حضور در کالس های مجازی اعم از لپ تاپ یا تب لت ، شارژر ، اینترنت پر سرعت ، هندزفری  

 پیش از شروع کالس در دسترس دانش آموز قرار گیرد .

 

ن سرکار خانم بیطرف حقیقی آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان به صورت کتبی و شفاهی مدیریت دبستا 

 . می باشد
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