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دبستان دخرتانه هومشند شاهد حضرت مریم (س)

سال حتصیلی 1397-98

هواللطیف

آنیی انهم ی انضباطی دبستان دختراهن هوشمند شاهد حضرت مریم(س)
مقدمه:
انسان تنها موجودی است که مسئول و مکلّف آفریده شده است.
لذا ضرورتا پذیرش مسئولیت نیزدر فطرت او نهفته است.
مسئولیت پذیری رابطه انسان را با خود ،اجتماع و خداوند شکل می دهد
و سبب رشد و پرورش هماهنگ او می گردد ،زیرا ما می خواهیم فرزندانی
داشته باشیم که در عین گذر از مراحل رشد ،از کودکی تا بزرگسالی مسئولیت های
متناسب با هر یک از این مراحل را درک و از عوارض ناشی از عدم حس مسئولیت ،
بی تفاوتی و کسالت روحی نیز در امان باشند .رعایت انضباط یکی از عوامل
مسئولیت پذیری و مقبولیت فرد در نظر دیگران است که مقبولیت نیز ضمن
ایجاد اعتماد به نفس ،امنیّت خاطر ،شادی و آرامش روحی ،یک امر اجتماعی است
که منجر به حفظ حدود و مقررات در خانه ،مدرسه و جامعه می گردد.
انضباط چه در بعد فردی و چه در زندگی جمعی و روابط اجتماعی ،نیروهای ذهنی
و جسمی دانش آموز را سازمان بخشیده و از اتالف آن جلوگیری و او را یاری
می نماید تا به اهداف خود بهتر جامه ی عمل بپوشاند و در مجموع،
آمادگی پذیرش و درک مقررات و قوانین را به او می دهد.
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با تأییدات خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیّ عصر
عجّل ا ...تعالی فرجه الشریف
و عنایات مقام عظمای والیت ،سال جدید را آغاز می کنیم.
نیک می دانیم که توفیق ما و شما در ابعاد گوناگون و گسترده ی امر تعلیم و تربیت
مشروط به هماهنگی ،هم فکری و هم کاری دقیق و صمبصمانه ی این دو نهاد اصیل
(اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز) جامعه می باشد .لذا رشد اخالقی و علمی فرزندان شما
به آگاهی ،فراست ،توجه  ،دقت و ارتباط مستقیم اولیای محترم با مدرسه بستگی دارد.
با توجه به نکات فوق خواهشمند است آیین نامه انضباطی مدرسه را کامالً برای فرزندتان
تشریخ نموده و ایشان را به رعایت کامل آن در داخل و خارج از مدرسه ملزم فرمایید.
ضمناً درخواست می شود مفاد مشروحه ی ذیل را که مستقیماً به اولیای محترم مربوط
می گردد را بادقت مطالعه نموده و در رعایت کامل آن اهتمام ورزید.

 اولیای محترم به مسائل اخالقی و تربیتی فرزند خود توجه نمودهو تذکرات مربیان مدرسه را در این زمینه پذیرا باشید.
رعایت نظم ،صداقت ،درستکاری و رفتار شایسته با سایرین
را مدام به او توصیه نمایید.

فرزند خود را هر صبح با صرف صبحانه به مدرسه روانه نمایید.شخصاً به سادگی لباس فرزند خود و متناسب بودن آن باکه با مقررات مدرسه و شأن دانش آموز مطابق است
رسیدگی نمایید.
استفاده از پوشش چادر برای کلیة مادران گرامی الزامی می باشد.استفاده از پوشش چادر برای دانش آموزان پایه هایچهارم ،پنجم و ششم مزید امتنان است .
اولیای محترم می بایست برای پیگیری مسائل آموزشی فرزند خود و مالقات با
مسئولین مربوط جهت تسریع در امور ،با تعیین وقت قبلی و هماهنگی به مدرسه
مراجعه نمایند .در ضمن تلفن مدرسه جهت کارهای بسیار ضروری
و کوتاه مدت می باشد.

 فعالیت های فوق برنامه مانند کارهای گروهی ،کالس های تربیتی و ...که معموال پس از ساعت آموزشی انجام خواهد شد قبال به صورت کتبی
به اطالع اولیا خواهد رسید.
 حل اختالفات احتمالی بین دانش آموزان صرفا بر عهده ی مسئولینمدرسه بوده و رسیدگی اولیای دانش آموزان مورد تأیید نمی باشد.
 تمامی نامه هایی که توسط دانش آموزان به منزل آورده می شودو نیاز به تأیید ولی دارد باید رأس تاریخ مقرر به مدرسه عودت داده شود
در غیر این صورت منجر به کسر امتیاز از دانش آموز می گردد.

 حضور اولیاء در جلساتی که از طرف مدرسه اعالم می گرددمزید امتنان است و از اولیای محترم تقاضا می شود رأس ساعتی
که برای شرکت در جلسات دعوت شده اند حضور بهم رسانند
و مسئولین را از نظرات خود آگاه سازند.

مقررات مدرهس:
غیبت
 اولیای محترم می بایست در صورت غیبت فرزندشان علت غیبت را تا ساعت 9صبح به مسئولین مدرسه اطالع دهند.
 غیبت موجه (استعالجی) :عدم حضور دانش آموز در مدرسه به علت بیماری فقطبا مجوز پزشک قابل قبول می باشد ،در غیر این صورت غیبت غیر موجه محسوب می گردد.
 در صورتی که تعداد غیبت های غیر موجه دانش آموزی به  3مورد برسد برابرآیین نامه ی انضباطی مدرسه مشمول کسر نمره ی انضباط خواهد شد.
 چنانچه دانش آموزی به علت بیماری  3روز متوالی غیبت داشته باشد بایدگواهی صحت سالمت از پزشک مربوطه را به مدرسه تحویل دهند.
اولیای محترم در سال تحصیلی طوری برنامه ریزی نمایندکه از گرفتن مرخصی برای دانش آموز خودداری نمایند

زیرا عدم حضور در مدرسه منجر به کسر امتیاز می گردد
با توجه با این نکته در صورت نیاز به هماهنگی قبلی و با موافقت
مسئول پایه مرخصی امکان پذیر خواهد بود ،در غیر این صورت
هرگونه عدم حضوردانش آموز در مدرسه غیبت غیر موجه تلقی می گردد.

تأخیر:
 ورود دانش آموز به مدرسه ،بعد از ساعت  7:25دقیقه تأخیر محسوب شدهو دانش اموز بعد از این ساعت فقط به همراه ولی خود پذیرفته خواهد شد.

 دانش آموزانی که تعداد تأخیر های آنها به سه مرتبه برسد مشمول کسرنمره ی انضباط خواهند شد.

حضور هب موقع رد کالس ردس:
دانش آموزان موظفند قبل از معلم خود در کالس درس حاضر شوند. رعایت ادب و احترام نسب ه به دبیران و کارکنانواحد آموزشی محل تحصیل و دانش آموزان
 وضعیت ظاهری (لباس ،موی سر ،رعایت بهداشت فردی و )... دانش اموزان باید از پوشیدن کفش و لباس نامناسباجتناب نموده و در این مورد تابع مقررات تربیتی و اخالقی مدرسه باشند.

 حضور دانش آموزان در مدرسه با لباس گرم کن به غیر ازساعات ورزش ممنوع می باشد ،لذا دانش آموزان نباید با
گرمکن در مدرسه حضور یابند .در غیر این صورت
مشمول برخورد انضباطی قید شده در بند باال خواهند شد.
 دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی همواره از لحاظ بهداشت فردی-

(تمیز بودن لباس ها ،کوتاه بودن ناخن ها و  )...در نهایت تمیزی باشند.
 عالوه بر بهداشت فردی  ،همه دانش آموزان موظفند بهداشت عمومی(در کالس ،حیاط و  )...را رعایت نمایند.

ممنوع بودن آوردن وسایل غیرضروری رد مدرهس:
 وسائل الکترونیکی اعم از تلفن همراه  ،تبلت و .... آوردن وسایل تجملی و زینتی ،اشیای گران بها و غیر ضروری(گردنبند و دستبند و گوشواره و لوازم باربی و  )...به مدرسه ممنوع می باشد.
درصورت مشاهده از دانش آموز گرفته شده و تا آخرسال تحویل داده نخواهد شد.
 از دانش آموزان عزیز می خواهیم ،از آوردن پول زیاد به مدرسه خودداری نماینددر صورت مفقود شدن ،مدرسه هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.

خسارت وارد کرد هب اموال مدرهس:
 جبران هرگونه خسارت به اموال مدرسه و دانش آموزان بر عهده یدانش آموزان و اولیای وی می باشد.

ربداشتن اموال مدرهس و دانش آموزان دیگر:
 هیچ دانش آموزی حق ندارد بدون اجازه به اموال دیگران دست بزند.در صورت مشاهده با دعوت از ولی دانش آموز موضوع بررسی خواهد شد.
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آوردن وسا ل و ط او یا هب مدرهس:
از اولیای محترم تقاضا می شود در طول ساعات درسی از آوردن وسائل شخصیفرزندشان از قبیل کتاب ،جزوه ،غذا ،وسایل ورزشی و غیره ،مگر در مواردی که
مسئولین مدرسه خود مجوز داده باشند خودداری نمایند که در غیر این صورت
منجر به کسر امتیاز از دانش آموز می گردد.

استفاده از تلفن مدرهس:
 دانش آموزان موظفند وسایل مورد نیاز خود را به همرا داشته باشند و در موردبرنامه های خارج از مدرسه هماهنگی های الزم را قبل از حضورد در مدرسه
با اولیای خود انجام دهند ،لذا استفاده از تلفن مدرسه جز در مواردی
که از طرف مسئولین مدرسه مجوز داده می شود ممنوع می باشد.

هن گام خروج از مدرهس:
 دانش آموزان باید بالفاصله بعد از پایان ساعات درسی خارج شوند. -دانش اموزانی که از سرویس استفاده می کنند تا آمدن سرویس حق خروج از

مدرسه را ندارند .دانش اموزان بعد از تعطیلی از مدرسه حق توقف در خیابانها،
مغازه ها و پارک های اطراف مدرسه را ندارند ،در صورت مشاهده با دانش آموزان
برابر مقررات مدرسه برخورد خواهد شد.
 اگر گزارشی از طرف اولیا مبنی بر دیر رسیدن دانش آموز به منزل،به مدرسه ارائه گردد با دانش آموز برابر مقررات مدرسه برخورد خواهد شد.
عالوه بر موراد ذکر شده در بندهای باال دانش آموزان عزیز می بایست
به نکات زیر توجه داشته باشند:

 اطاعت از دستورات آموزشی و پرورشی ،شرکت در کالسهای درسی فوق برنامه
و فعالیت های جمعی مدرسه شامل مراسم های دینی و مذهبی ،اردوها و غیره
 رعایت نکات ایمنی و حفظ نظم در سرویس مدرسه و همکاری با مسئول سرویس.
 تحویل به موقع فرمها ،دعوت نامه ها ،اوراق امتحانی به اولیا و باز گرداندن
به موقع آنها به مدرسه

 همکاری و همدلی در ایجاد نظم و ترتیب مطلوب ،نظافت
محیط آموزشی(نمازخانه ،راهروها و حیاط و )...
 انجام و ظایف محوله به نحو احسن در صورت پذیرفتن مسئولیت
 توجه کامل به تذکرات مسئولین مدرسه ،یاورها ،نمایندگان کالس
و سرگروه های درسی.
 استفاده از آزمایشگاه  ،کتابخانه و سایت رایانه در خارج از ساعات مقرر
منوط به موافقت مسئول پایه و اجازه ی اولیای دانش آموز می باشد.
 حفظ و نگه داری و مراقبت او وسایل شخصی از وظایف دانش آموزان بوده
و مسئولین مدرسه هیچ گونه تعهدی در قبال مفقود شدن وسایل ندارند.
 مطالعه دقیق آیین نامه انضباطی و انجام کامل مقررات مدرسه.
 اولیای گرامی توجه کنند که نمره ی انضباط ،رفتار ،کردار ،اخالق

و وضعیت آموزشی هر دانش آموز در ثبت نام سال بعد دانش آموز موثر می باشد.
 هزینه کتاب و بیمه متعاقبا اعالم می گردد.



موفق و موید باشید -دبستان شاهد حضرت مریم (س)

