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دانش آموز در ساعات آموزشی الزامی به موقع می باشد و حضور  11الی  03:7ساعت کاری مدرسه از ساعت  (1

 می باشد.

ت درسی ا( که در ساع و .....  Lego ر ،ـ3 کامپیوترـ) نظی امهـوق برنـفدروس وزان در ـرکت دانش آمـش (2

 برگزار می گردد برای تمامی دانش آموزان الزامی می باشد. 

 هایپایه پیش دبستان و برای تمامی دانش آموزان روزانه یداخل برنامه های زبان انگلیسیشرکت در کالس (:

 اول تا ششم  الزامی می باشد.

(  PET, KET ,YLEکمبریج ) آزمونی الزم را کسب کنند در نمره ارزیابی در آزمونبتوانند دانش آموزانی که  (4

  شوند.) با پرداخت هزینه از طرف خانواده(میاز سوی مدرسه ثبت نام  ،ت برگزاریدر صور

 می باشد. الزامی داخل برنامه روزانه تا ششم در کالس های فرانسه چهارمشرکت دانش آموزان از پایه  (1

ام نثبت DELFمدرسه در آزمون  توسطی الزم را کسب کنند نمرهارزیابی بتوانند در آزموندانش آموزانی که  (6

 می شوند.

که از طرف مدرسه طبق تقویم اجرایی به منظور  "موسساتهای جامع آزمون"دانش آموزان در  شرکت (0

 شناخت جایگاه دانش آموزان و نقاط قوت و ضعفشان و با هدفارزیابی دانش آموزان در جوامع آماری بزرگ 

 برگزار می گردد الزامی می باشد.

     انتظار  ، اگرچه الزامی نبوده ولیگردد تشکیل می هفته ازمرداد ماه به مدت چهارنی در تابستای دوره (8

ها شرکت ی این پایگاه در این کالسه منظور رسیدن به اهداف معین شدهدانش آموزان برود که تمامی می

 داشته باشند.

 طوربه نیاز صورت در که جلساتی در شرکت همچنین و معلمین با مالقات جلسات در محترم اولیای حضور (9

 شود الزامی است. می داده ترتیب آموز اولیای دانش  برای فردی

 اسـت بدیهی و باشدمی زیر موارد شامل و گرددمی برگزار توصیفی -کیفی ی شیوه به دبستان در ارزشیابی (17

 .می رود انتظـار موارد تمامی در آمـوز دانش فعــال حضـور

 معلمین سوی از شده معین و شده تدریس محتوای از کاغذی مداد هایارزشیابی  الف (           

 گروهی هایفعالیت در آموزدانش مشارکت  ب (           

 آموزدانش توسطو... (  پژوهشی ) جابر هایفعالیت شرکت درج (              



 .(خوانی و.....خوانی، حافظروزانه، شاهنامهتکالیف) آموزدانش توسط های پیشنهادی معلمفعالیت انجام ید ( نحوه            

 کالس در آموز دانش فعال ( حضورهـ           

 های عملکردی طراحی شده توسط معلمینو( آزمون            

 ی کارپوشهز(             

 ها الزامی است.آموزان در این کالسهای آنالین، حضور فعال دانشدر صورت کالسی( 
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خود و فرزندم متعهد می شویم با تمام توان در رعایت و اجرای آن کوشا  ،مفاد آیین نامه فوق

 باشیم. 
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