آیین نامه انضباطی
سال تحصیلی 95 - 96
قال علی (ع) :اوصیکم به تقوی ا ...و نظم امرکم
 .1حضور به موقع در مدرسه قبل از زنگ صبحگاه ( 7:25صبح) به ازای هر تاخیر تا سه بار ( -1امتیاز) و مرتبه چهارم تماس
تلفنی ولی تعهد شفاهی و مرتبه پنجم تعهد کتبی در حضور ولی در صورت تکرار معرفی به شورای انضباطی
 .2رعایت نظم و انضباط ظاهری :لباس فرم مرتب و تمیز ،موی سر کوتاه و متناسب با شئونات مدرسه ،در ماههای گرم
سال فقط پیراهن و شلوار و در ماههای سرد سال پوشیدن کاپشن بالمانع است .به ازای نپوشیدن لباس فرم ( )-1و
لباس مغایر با شئونات مدرسه ( )-2و موی سر نامناسب ( )-2تا  2مرتبه در صورت تکرار با تعهد ولی و ثبت ( )-3در
صورت تکرار به شورای انضباطی معرفی خواهد شد.
 .3دانش آموزی به هر علت غیبت نمود باید در اولین روز حضور در مدرسه به همراه ولی برای موجه نمودن غیبت مراجعه
نماید( .تشخیص موجه بودن غیبت با مدرسه است) در صورت عدم حضور ولی در اولین روز ( )-3و در صورت عدم
هماهنگی تا سه روز ( )-5مجددا کسر خواهد شد.
* گرفتن  1روز مرخصی در هر ترم با موافقت مدرسه بالمانع است.
* تاخیر حضور تا  30دقیقه غیبت محسوب می شود.
 .4عدم رعایت کردن نظم و نظافت کالس به ازای هر مورد ( )-1و در صورت  3بار تکرار با حضور ولی تذکر کتبی و تعهد
ثبت خواهد شد.
 .5اخراج از کالس ( )-2در صورت تکرار با تذکر کتبی در حضور ولی ثبت خواهد شد.
 .6دانش آموزان موظف اند پس از اعالم زنگ تا  2دقیقه کالس ها یا حیاط را تخلیه نمایند .در صورت عدم رعایت ()-1
ثبت خواهد شد و در صورت  3بار تکرار تذکر کتبی در حضور ولی
 .7شرکت در مراسم مختلف و رعایت نظم و همکاری در برگزاری مراسم از وظایف دانش آموزان است و بی نظمی در مراسم
( )-2و در صورت تکرار تذکر کتبی در حضور ولی دانش آموز
 .8همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز دانش آموز الزم و ضروری در کالس و در آزمون ها و در صورت همراه نداشتن وسایل
مورد نیاز که به کار تدریس یا آزمون لطمه بزند ( )-1ثبت می شود.
 .9شرکت در کلیه آزمون هایی که از طرف مدرسه مشخص شده الزامی است و غیبت به منزله صفر می باشد .مگر اینکه
مدرسه غیبت موجه تشخیص دهد در صورت هر گونه تخلف در آزمون ها نمره دانش آموز صفر محسوب می شود مگر
اینکه شورای انضباطی به همراه معلم مربوطه تنبیه دیگری برای آن شخص مشخص کرده باشند.
 .10همراه داشتن اشیاء غیر ضروری (تلفن همراه ،زیور آالت و تبلت و  )....در مدرسه ممنوع می باشد در صورت همراه داشتن
این وسایل از ( )-2تا ( )-10ثبت و مدرسه اشیاء را تا پایان سال ضبط خواهد کرد( .در مورد تلفن همراه تعهد ولی الزامی
است)
 .11احترام گذاشتن به یکدیگر وظیفه تمام دانش آموزان است در صورت هر مورد خالف آن مانند شوخی و درگیری و به کار
بردن الفاظ ناشایست از ( )-2تا ( )-5نمره و در صورت تشخیص مدرسه تذکر کتبی با حضور ولی و در صورت تکرار
معرفی به شورای انضباطی
 .12دانش آموزان موظف به حفظ و نگهداری از کلیه اموال و لوازم مدرسه می باشند و در صورت هر گونه خسارت خوردن به
اموال مدرسه موظف به جبران آن می باشند .ضمنا به تناسب خسارات از ( )-1الی ( )-10نمره کسر خواهد شد.
 .13حضور در فضاهای اداری بدون هماهنگی یا قسمتهایی از حیاط مدرسه که تشخیص شده است ممنوع است و در صورت
حضور ( )-1ثبت خواهد شد.
 .14تخلف در آزمون داخلی نمره صفر و کسر ( ) -5امتیاز و تعهد از ولی و تخلف در آزمون های اصلی (ترم و پایان ترم )
براساس دستور العمل آیین نامه تخلفات امتحانی برخورد خواهد شد.

آیین نامه آموزشی
سال تحصیلی 95 - 96
 .1دانش آموز انی مجاز به تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند که شرایط قبولی در آزمون ورودی را کسب نموده و مجوز
ثبت نام داشته باشند و برای سال های بعد حد نصاب نمره تعیین شده در مدارس نمونه دولتی در رشته تحصیلی خود را
کسب نمایند.
 .2دانش آموزان موظف اند در کلیه آزمون هایی که از طرف مدرسه مشخص می شود (آزمون های تستی و تشریحی) شرکت
نموده و حداقل نمره و میانگین کالس در آن درس را کسب نمایند .چنانچه دانش آموزی نمره میانگین را کسب ننماید در
مرتبه اول از طرف دبیر مربوطه به وی تذکر داده می شود ،در مرتبه دوم به معاون آموزشی معرفی و در پرونده ی وی ثبت
و به اطالع اولیاء رسانده می شود و در مرتبه سوم (تعهد کتبی با حضور اولیاء و در پرونده درج می شود .در صورت تکرار
جهت تعیین تکلیف به شورای مدرسه معرفی می شود.
(کسب میانگین رتبه متوسط10 ،درصد بیش از میانگین کوشا و 20درصد بیش از میانگین ممتاز)
(10درصد کمتر از میانگین رتبه ضعیف و 20درصد کمتر از میانگین رتبه غیر قابل قبول)
 .3چنانچه دانش آموزی در آزمون ها نمره ممتاز کسب نماید از طرف مدرسه مطابق آیین نامه تشویق می شود و امتیاز تعریف
شده را کسب می نماید.
 .4دانش آموزان موظفند کلیه وسایل مورد نیاز مربوط به هر دروس همان روز شامل :نوشت افزار ،جزوات ،کتب ،تکالیف را به
همراه داشته باشند و در غیر این صورت پس از ورود به مدرسه به وی اجازه خروج برای آوردن لوازم داده نخواهد شد
چنانچه دانش آم وزی تکالیف مربوط را به همراه نداشته باشد در مرتبه اول ثبت در دفتر دبیر و کسر نمره ،در مرتبه دوم
ثبت به همراه انجام تکلیف اضافی و کسر نمره و در مرتبه سوم دعوت از ولی دانش آموز و در صورت تکرار معرفی به
شورای مدرسه جهت تعیین تکلیف وضعیت وی

