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 .................................... و گرامی دانش آموز ولی ارجمند

تالش هستند رساند، همه عوامل مجموعه در اید، به استحضار میبا سالم؛ احتراماً با تقدیر و تشکر از اعتمادی که به این مدرسه داشته     

 مندی از امکانات موجود در مدرسه با همکاری جنابعالی ضمن رشد و ارتقاءهای تعلیم و تربیت و با بهرهگیری از آخرین روشبهره تا با

 فراهم آوریم. علمی و فرهنگی فرزندانمان فردایی روشن و زیبا را برای ایشان

ز و اولیای ارجمند ایشان ضمن آگاهی از مقررات مدرسه نسبت به اجرای برای رسیدن به چنین هدفی شایسته است دانش آموزان عزی

 دقیق آن اقدام ویژه ای مبذول دارند.

ادامه می یابد. شایسته و  15صبح با مراسم صبحگاه آغاز و تا ساعت  7:30ساعت کاری مدرسه در پایه های اول تا ششم از ساعت  -1

 در مدرسه حاضر شوند. 7:30ساعت ضروری است که دانش آموزان قبل از 

 ادامه می یابد.  14صبح با مراسم صبحگاه آغاز و تا ساعت  8پیش دبستانی از ساعت در  ساعت کاری مدرسه  -2

 * در ایام ماه مبارک رمضان ساعت کاری مدرسه مطابق با دستورالعمل های صادره از سوی اداره آموزش و پرورش تغییر خواهد یافت.

 باشد.ها و بین ساعات کالسی امکان پذیر نمی آموزان به مدرسه بعد از شروع کالسورود وخروج دانش -3

 ،در صورتی که به دلیل بیماری و یا هر دلیل موجه دیگری دانش آموز نتواند در مدرسه حاضر شود و یا تأخیر ورود داشته باشد -4

برسد. و در اولین روز حضور دانش آموز در  مدرسه سئولینمبه اطالع  9است مراتب از سوی اولیای دانش آموز قبل از ساعت  ضروری

غیبت و  دنموجه و یا غیر موجه بو به صورت حضوری غیبت ایشان را موجه نمایند )مطابق آئین نامه انضباطی مدارس، تشخیص مدرسه

 نیاز است .می باشد.( درصورت بروز بیماری تا دو روز ارائه گواهی پزشک مدرسه  مسئولینتأخیر با 

)تکرار تأخیر  طالع دهند.اتأخیر ورود دانش آموز به مدرسه، اولیای ارجمند علت آن را به صورت حضوری به مدرسه  مدر صورت اعال -5

 ورود از سوی دانش آموز مانع حضور ایشان در کالس خواهد شد.(

 با هماهنگی قبلی افقت مدیر یا معاون مربوطفقط با حضور ولی دانش آموز و مو کاری مدرسه،خروج دانش آموز از مدرسه در ساعات  -6

 .امکان پذیر می باشد

ضروری است اولیای ارجمند در جلساتی که به منظور تبادل نظر و هماهنگی هرچه بیشتر و دانش افزایی ویژه اولیا تشکیل می گردد  -7

 تار دانش آموز مطلع گردند.(بار با حضور در مدرسه از وضعیت آموزشی و نحوه رف حضور یافته )و هر ماه حداقل یک

مدرسه محیط تعلیم و تربیت می باشد، لذا دانش آموزان بایستی از همراه داشتن لوازم و وسایل غیر ضروری همچون )اشیاء قیمتی  -8

 و ...( خودداری نمایند. ، آیپد، ساعت هوشمند، هندزفری، مجالت و کتاب های نا مناسب، عروسکCDو زینتی، عکس، تلفن همراه، 

کوشش با مشاوره گروه تغذیه و بهداشت مجموعه، برنامه کاملی برای تغییر و اصالح عادات غذایی دانش آموزان اتخاذ نموده که  -9

تهیه  نیازهای جسمی و بهداشتی آنان را برآورده می سازد. لذا از اولیای ارجمند خواهشمند است در راستای اهداف بهداشتی مجموعه از

 هرگونه خوراکی غیرمجاز) پفک، چیپس، پاستیل، لواشک، آدامس و ...( برای دانش آموزان خودداری نمایند.

اولیای ارجمند در زمینه سادگی پوشش و رعایت نظافت لباس و موی دانش آموزان مطابق مقررات مدرسه و ضوابط و معیارهای  -10

  اسالمی اقدام الزم را مبذول فرمایند.

،  ...(واز جمله طراحی روی دست وناخن )حنا بایست از ظاهری ساده و دانش آموزی بدون هیچ تغییری انش آموزان عزیز مید -11

 وصورت و با ظاهری مرتب و آراسته در مدرسه حضور داشته باشند. )داشتن لمه و ...( آرایش مو

 باشد.هرکس ممنوع میبرای برگزاری جشن تولد در مدرسه توسط اولیاء به هرشکل )گرفتن کیک، شکالت، شیرینی و ...( و -12
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 .حجاب و شئونات اسالمی را رعایت نماینداز اولیای ارجمند تقاضا داریم هنگام مراجعه به مدرسه  -13

ه در خصوص رفتارهای تربیتی و آموزشی سبب بهبود و پیشرفت در این انطباق هرچه بیشتر اولیای دانش آموزان با اولیای مدرس -14

می گردد. لذا شایسته است اولیای گرامی و دانش آموزان همکاری و هماهنگی الزم در این زمینه را مبذول داشته و تصمیمات  زمینه ها

 متخذه از سوی شورای مدرسه و انجمن اولیاء و مربیان را پذیرا باشند. 

دانش آموز در جمع دیگر دانش آموزان و انجام فعالیت های گروهی و اجتماعی موجب رشد و تکامل شخصیت اجتماعی  حضور - 15

فرزندان می گردد، به همین سبب انتظار می رود که والدین ارجمند، ایشان را به شرکت فعال در نماز جماعت، مناسبت های دینی و 

 یق نمایند.مذهبی، مسابقات علمی، ورزشی و فرهنگی تشو

ها لذا ضروری است دانش آموزان در این فعالیت ،برخی فعالیت های آموزشی و ورزشی در خارج از محیط دبستان برگزارمی گردد -16

 شرکت نمایند، اولیـای محتــرم بدینوسیله رضایت خود را با خروج فــرزندشان در معیـت اولیای مـدرسه اعالم می نمایند.

قرار می گیرد،به عهده ی ایشان بوده ودر صورت  مسئولیت حفظ و نگهداری از وسایلی که از طرف مدرسه در اختیار دانش آموزان  -17

 گم یا خراب شدن باید توسط دانش آموز تهیه شود.

رضایت کامل اخالقی و  ایدبثبت نام دانش آموزان در پایه ی باالتر منوط به کسب نتایج قابل قبول از سوی اولیای مدرسه بوده و  -18

 .وی ممانعت به عمل خواهد آمدفـراهم شده باشد. در غیر این صورت از ثبت نام  دانش آموزانضباطی از سوی 

هرگونه فعالیت اضافه و یا کار فراتر از فعالیت های مدرسه به درخواست اولیا توسط همکاران واحد آموزشی بایستی با نظارت  -19

 صورت پذیرد.مستقیم مدیر مدرسه 

پس از تعطیلی مدرسه و خروج دانش آموزان از مدرسه مسئولیت ایشان با اولیای دانش آموز بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه  -20

 مسئولین مدرسه نمی باشد.

خواهشمندیم گرفتن آژانس برای دانش آموزان توسط اولیاء محترم می باشد و مدرسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و -21

 رفتن دانش آموزان را با معاون مربوطه وروابط عمومی هماهنگ فرمایید. 14:30قبل از ساعت 

در صورتی که وضعیت آموزشی، اخالقی و انضباطی دانش آموز با آئین نامه و مقررات مدرسه منطبق نباشد )به تشخیص مسئولین  -22

برخورد در خصوص مسائل انضباطی درج در تقویم اجرایی اعمال  شیوه نامه یاولیای مدرسه مجازند که مطابق مدرسه( 

 نمایند.
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