آئیننامه انضباطی

فرم
شماره 2

سال تحصیلی 1401-1402

دانش آموز متعهد به اجرای قوانین مدرسه میباشد و نسبت به انجام همه موارد زیر تعهد دارد:
آموزش حضوری:
 )1بهموقع در آموزشگاه ضوگور دتشگوه أخیر در ر د عجیل در خر ج ندتشگوه بهشگد سگهت اهر مدرسگه در طول سگهل صیگی از ساعت
 7:30تع  13:40م بهشگد قهبل ذار تسگ برنهمه بگگصاه  7:35ه  )8برنهمه نمهز  13ه  )13:40جز سگهته رسگم مدرسگه م بهشگد
بسیهری تز برنهمههه تطالعرسهن ههی آموزش  ،پژ هش پر رش نیز فعهلی ههی جمع آموزشاه در تین زمهنهه تنجهم م شود
 )2در مرتسم بگصاه  ،نمهز جمهت سهیر فعهلیوههی تجومهت آموزشاه ضوور فعهل دتشوه تجرتی آن رت مصورم بشمهرد
 )3در االس درس ضوور بهموقع دتشوه تز خر ج تز االس بد ن همههنا به دبیر قگل تز پهیهن زمهن آن خوددتری نمهید
منوب به تجهز ل
 )4ضوگگور در مدرسگگه در سیر سگگهته مارر برتی تسگگوزهد تز زمین رز  ،آزمهیشگگاه  ،اوهبنهنه ،فعهلی ههی پر رشگ
دتنش آموز موتفا مدیر به سرپرسو ت یه یک تز اهرانهن مدرسه ،مجهز خوتهد بود
 )5دتنشآموز موعهد تس ه در ت قه اهری مدرسه ،بد ن تطالع موتفا مسئولین ،تز آموزشاه خهرج نشود
 )6لگهس فرم مدرسه رت بپوشد در شیو لگهس پوشیدن هبع ماررت ربیو تخالق مدرسه بهشد
پر ر بهشگد تز
 ) 7ضگعی اههری دتنش آموز تز نرر آرتیش موی سگر بگور همننین رتهی سگهدا بهیسگو مبهبض به ضگوتبش آموز
آرتیشگگ ضمل تسگگوزهد تز اشااءعز زتی مهنند تناشگگور ،اردنبند ،دسگگ بند ،مچبند سیر تایدت
به همرت دتشگگون سگگهیل جم
خوددتری نمهید
 )8نرهف آموزشاه نرهف شنی رت رتهی نمهید
 )9به مسگگه ل تبگگول تخالق وجه اهمل دتشگگوه بهشگگد به سگگهیر دتنشآموزتن به تضورتم تدب برخورد نمود هیناونه درایری در دتخل
خهرج تز آموزشاه تمدت یه سهوت تیجهد ننمهید
ربیو بر تسهس آیین
 )10تضورتم اهمل رت نسگ به ت لیهء مع مین آموزشاه رتهی نمود  ،دسوورت رت اه در زمینه ههی آموزش  ،پر رش
پر ر تبالغ م شود ،تجرت نمهید
یه برتسهس دسوورتلعملههی بهدر تز تدترت آموز
نهمه دتخ
 )11در ضزظ سگهخومهن جهیزت تدتری آموزشگ موجود در آموزشگاه اوشگش نمود هر اونه زیهن اه در تین رتببه تز سگوی ی مووجه
تضد آموزش شود رت جگرتن نمهید شنیص نوع زیهن ههی ترد به مسئولین آموزشاه تس )
 )12به همرت دتشگگگون تسگگگوزهد تز وساااعتل ارو یو ءا نع یل ت هم اهیاتب ت ،ب را تعدب بون ءم و در آموزشگگگاه نهیوع تسگ گ
دتنشآموز تجهز همرت دتشون آنهه رت ندترد ،مار به همههنا قگ
 )13به همرت دتشگون وساعتل خیءیتساعز ف ش دیسگ ،،لو فشگرد  ،ههرد تاسگورنهل ) نهه در بگور مجهز تسگ اه ضه ی مصووتی
درس یه در رتسوهی فعهلی ههی پر رش مدرسه بهشند ضض انورل مصووتی آنهه در هر زمهن ،برتی مسئولین مدرسه مصزوظ تس
 )14مسئولی ضزظ ضرتس تموتل ،سهیل م ز مه شنی به تهد دتنش آموز م بهشد
 )15تز خرید فر در مدرسه ،به سیر تز موتردی اه در آییننهمههه ماررت پیشبین شد تس  ،خوددتری نمهید
 )16ت لیهء خود رت تز نهمهههی ترسهل اهرنهمهههی صویل دتد شد دتو ههی شزهه اوگ آموزشاه مب ع نمهید
آموزش غیرحضوری:
 )1دتنشآموز موعهد به حضاون نوقع و کعنل بن کالساع فعهلی ههی آنالین مجهزی تنجهم بهموقع اهیف مصوله م بهشگد در بگور
اه غء ،تع تأیءی غءینجعز بد ن تطالع قگ در االسههی درس ساا عن تویان شگگود ،دسگگورس گ دتنشآموز به االسههی مجهزی ه
ضوگور دتنشآموز همرت ل در مدرسگه عیین ک یف بهب ضوگور منرم در االسهه ،مصد د خوتهد شگد سگهت آموز سیرضوگوری در
سهل صیی  ،1401-1402سهت  7:40تع  12:45م بهشد
 )2ضوگور در ی عن صا،گاعت نوزا نلنسا و ج ساع تهون اه تز قگل تتالم برازتر م شگود ،تلزتم تسگ تدم ضوگور در بگگصاه
ج سه تموم  ،منجر به اسر نمر تنوگهب دتنشآموز خوتهد شد
سایر موارد:
 )1در بگور اه بهدلیل بیمهری یه هر دلیل دیاری ،قهدر به ضوگور در االس درس نم بهشگد ،بالفهبگ ه آموزشگاه رت مب ع سگهخوه در ت لین
ر ز ضوور ،اوته معوگر در مورد سیگ خود ترت ه نمهید طگض آیین نهمه مدترس ،شنیص تذر موجه به مدیر آموزشاه تس )
رفوهری دتنشآموز منبگض به ماررت ضدتقلههی مورد نرر آموزشاه نگهشد،
 )2در تمر صیگیل اوشگه بهشگد در بور اه ضعی صیی
طگض آییننهمه آموزش تنوگهط مدرسه به ت رفوهر خوتهد شد )

رعایت و توجه به نکات زیر توسط اولیاء محترم دانشآموز مورد انتظار است:
آموزش حضوری:
ترف

وسگش آنهه ،به یژ رتهی پوشگش

 )1به وجه به ناش تسگهسگ تلدین در سگهخوهر ربیو دتنشآموزتن ،رتهی موتزین تخالق  ،شگرت
سهد منهسب ،در هناهم ضوور در آموزشاه شرا در ج سه تلزتم تس
 )2تیهب ذههب دتنشآموز در طول سگهل صیگی به تهد تلدین م بهشگد تنورهر م ر د تلدین به تمر تیهب ذههب دتنشآموزتن وجه یژ
دتشگوه ضوگور به موقع آنهن رت انورل نمهیند سگهت اهر مدرسگه در سگهل صیگی  ،1401-1402از ساعت  7:30تع  13:40م بهشگد
تلگوه برنهمهریزی برتی أمین سگر ی تیهب ذههب در دسگوور اهر مدرسگه تسگ در بگور به نویجه رسگیدن ،در زمهن منهسگب تطالعرسگهن
خوتهد شد )
آموزش غیرحضوری:
 )1بر حضااون نوقع و فععل فرزند خود در االسههی درس ،بگگگصاه مدرسگگه ج سگگه تموم نرهر دتشگگوه بهشگگند سگگهت آموز
سیرضووری در سهل صیی  ،1401-1402سهت  7:40تع  12:45م بهشد
 )2تمکهنه ت لیه رت برتی ضوور اهمل دتنشآموز در االسهه فرتهم نمهیند :اتی ی ب کعنپءوتی تع را تعد (و تع ت) ،ب و ومب نءویوفون
 )3بر پوشگش ضگعی دتنشآموز در هناهم ضوگور در االس نرهر دتشگوه بهشگند دتنشآموز مواف تسگ هناهم ضوگور در االس پوشا
نیعسب و نسه دتشوه بهشد در هر زمهن آمهدا وصل شلن و وم خود رت دتشوه بهشد
سایر موارد:

 )1تلدین مصورم الزم تسگ به مسگئولین مدرسگه سگهمهنهههی تینورنو آموزشگاه تر گهب مسگومر دتشگوه ضگمن پءاءی نسا یءم وعاعء
بنسا و نف عن با آنوز ،در ا یه ج سگه اه تز طر آموزشگاه یه تدتر تسگوعدتدههی درخشگهن شگکیل م شگود ،فعهالنه شگرا نمود
به مسئولین دبیرتن آموزشاه همکهری گهدل نرر دتشوه بهشند
 )2در بور غء ،با آنوز ،آموزشاه رت ه سهت  8:30ص،ح همهن ر ز مب ع نمهیند دربور بیمهری ،نسگ به هیه اوته پزشک ،
تقدتم نمهیند
 )3نسگ به تنجهم عهدت مهل  ،تهومهم الزم رت دتشوه بهشند

تعهدنامه
ل دتنشآموز ،ضگگگمن
تینجگهنگب
دتنش آموز پگهیگه
تینجگهنگب
مبهلعه دقیض موترد فوق ،موعهد م اردیم ا یه موترد تشهر رت رتهی نمود آموزشاه رت در تمر ع یم ربی یهری نمه یم
هریخ تموهء دتنش آموز

هریخ تموهء ل دتنشآموز

رضایتنامه اردوهای داخل استان
رضگگگهیگ خود رت
پگهیگه
ل دتنشآموز
تینجگهنگب
مگن بر شگرا فرزندم در ترد هه بهزدیدههی ت م  ،زریص  ،فرهنا مذهگ در مصد د دتخل تسگوهن رت اه سگهل صیگی
 1401-1402به بالضدید آموزشاه  ،برنهمهریزی تجرت خوتهد شد ،تتالم م نمهیم
هریخ تموهء ل دتنشآموز

