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به نام ایزد منان
اولیای گرامی؛
با سالم و احترام و عرض خیرمقدم ،جزوهای که در پیش رو دارید،
مجموعه اطالعات ،مقررات و اصول ارتباط خانواده و مدرسه است که به
منظور اطالع شما و هماهنگی بین برنامهها و روش تربیتی و آموزشی مربیان و
اولیای محترم ،فراهم گردیده است .چون پیشرفت علمی و اخالقی
دانشآموزان ،بستگی فراوان به همکاری سنجیدة خانواده و هماهنگی در این
اصول و ضوابط دارد ،تقاضا میشود موارد مندرج را به دقت مطالعه نموده و در
طول دورة تحصیلی ،مد نظر قرار دهید .لذا مقتضی است تا پایان سال تحصیلی،
نسبت به نگهداری و مراجعه به این آییننامه ،کوشش فرمایید.
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موارد انضباطی
 )1کلّیهی دانشآموزان موظفند ،پیش از زنگ صبحگاه ،در مدرسه حضور یابند و
حدّاکثر تا  11دقیقه پس از تعطیلی دبستان ،مدرسه را ترک نمایند.
 ورود به مدرسه پیش از ساعت  0077صبح مجاز نمیباشد. زنگ صبحگاه ساعت 00:7و پایانکار مدرسه ساعت  14041میباشد و مدرسه درروزهای پنجشنبه ،تعطیل میباشد.
 )2تأخیر بدون عذر موّجه ،فرزند شما را فردی نامنظّم و سهل انگار بار میآورد ،لذا
کامالً دقّت فرموده ،او را عادت دهید که همیشه پیش از شروع صبحگاه ( ،)00:7در
مدرسه حاضر باشد .چون مواردی در صبحگاه گفته میشود که درصورت عدم
حضور دانشآموز ،با آن عزیز دچار مشکل میشویم.
 در صورت تأخیر در موارد خاص ،اولیای گرامی موظف به تحویل دانشآموز ازدرب باال (خیابان دریا) به روابط عمومی دبستان بوده و در غیر این صورت
دبستان هیچگونه مسئولیتی را برعهده نمیگیرد.
 ):درصورتیکه فرزندتان از آمدن به مدرسه معذور باشد ،الزم است تا پیش از ساعت
 00:7صبح همان روز ،نظامت مدرسه را مطّلع فرمایید.
 نامه ی ولی برای موجه کردن غیبت دانشآموز به مدت یک روز و تا دو مورد قابلقبول است.
 داشتن گواهی پزشک و تحویل به گروه نظامت در روز حضور ،برای موجه شدنغیبت الزامی میباشد( .غیبت بیش از سه روز ،باید با تشخیص پزشک متخصص
باشد).
 غیبت ها برای مسافرت و موارد مشابه غیرموجه هستند؛ لذا از هم اکنون نسبت بهبرنامهریزی برای أیام تعطیالت اقدام نمایید.
3

 )4هر یک از دانشآموزان که به دلیل بیماری واگیردار در منزل بستری میباشند ،فقط
با اجازه ی پزشک مبنی بر بهبودی کامل در کالس درس شرکت خواهند کرد؛ لذا
همراه داشتن گواهی صحت سالمت الزامی است .شایسته است اولیای محترم ،که
فرزندشان غیبت مینماید ،جهت اطّالع از تکالیف روزانه ی وی در همانروز از
ساعت  1:0:7تا  14با روابط عمومی مدرسه تماس حاصل نمایند.
 )1سادگی ،پیامآور متانت و آرامش است .مراقبت فرمایید فرزندتان همیشه با
لباسهای ساده ،تمیز و بدون تجّمل به مدرسه بیاید.
 دانشآموزان در طول سال تحصیلی مجاز به استفاده از لباسهای عکسدار ،تنگچسبان ،با نوشتههای التین و یا با رنگبندی نامناسب نمیباشند و از پوشیدن لباس
ورزشی در غیر از روزهای ورزش ،میبایست جداٌ خودداری نمایند( .شلوار
دانشآموز فاق بلند ،تنگ و چسبان و زدگی و پارگی نداشته باشد).
 )6به همراه داشتن وسایل غیر ضروری و یا لوازمالتحریر تجمّلی (فانتزی) مغایر با
ضوابط مدرسه بوده و مجاز نمی باشد( .در صورت آوردن توقیف خواهد شد)
* ساعت ،انگشتر ،گردنبند ،کاله لبهدار ،انواع کارتهای بازی ،تبلت ،تلفن همراه،
عطر و ادکلن و  ...شامل وسایل غیرضروری و غیرمجاز میباشند( .خرید و فروش
و پخش کارت جشن تولد در مدرسه ،أکیداٌ ممنوع میباشد).
 )0به دلیل رعایت بهداشت و عدمتوجّه بیش از حد به ظاهر ،الزم است موی سر
دانشآموزان به صورت یکسان کوتاه گردد و اصالح موی سرشان مدلدار نباشد.
(لطفاً از اصالح با نمرهی  27استفاده شود 0مدل دانشآموزی)
* استفاده از ژل موی سر برای دانشآموز ،أکیداً ممنوع میباشد.
 )0داشتن لیوان (پالستیکی) شخصی برای هر دانشآموز الزامی میباشد( .جهت
استفاده از آبسرد کن داخل سالن) – همراه داشتن یک جعبه دستمال کاغذی داخل
کشوی شخصی ،الزامی میباشد.
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 )9تغذیه و ناهار دانشآموزان الزم است ساده ،سالم و در حد ظرفیّت مصرف وی
باشد .به منظور هماهنگی بیشتر در یکنواخت بودن غذای ظهر (ناهار) ،برنامهی
غذایی دبستان ماهانه برای تمامی خانوادهها بر روی سایت اینترنتی مدرسه ارسال
خواهد شد .برای دانشآموزانی که غذای منزل میآورند ،همراه داشتن قاشق و
چنگال الزامی میباشد.
قابل توجه اولياي محترم:
 مدرسه از دادن غذا تحت هر شرایطی به دانشآموزان غذای منزل ،جداً معذور است وتهیهی غذا ،برعهده ی اولیای محترم میباشد.

 در تهیهی تغذیه ،تقاضامندیم مطابق برنامه پیوست که برگرفته از نظر متخصصینتغذیه میباشد ،برای یک وعده مهیّا و ارسال فرمایید.
 با توجه به عدم وجود بوفه در دبستان و ارائهی یک وعده تغذیه از جانب مدرسه بهدانشآموزان ،آوردن وجه نقد اکیداً ممنوع میباشد.
 مصرف نوشابههایگازدار ،انواع چیپس و پفک ،همچنین ساندویچهای سوسیس وکالباس (انواع ژامبون) ،انواع پیتزا و همبرگر در تمامی فعّالیّتهای مدرسه ممنوع
میباشد( .حتّی اردوها و بازدیدها)
 غذاها و میوههای خاص فصلی ،خوراکیهای گران قیمت و موادِّ فاسد شدنی ازجمله موارد غیرمجاز میباشند.

 )17نوشتن نام و نامخانوادگی دانشآموز در قسمت مناسبی از وسایل شخصی به ویژه
ظرف غذا (ماست ،دوغ و آب معدنی) و لباس الزامی است .در صورت جاماندن و
عدم پیگیری فوری والدین ،دبستان پس از مدت یکماه ،آن را صرف امور خیریه
نموده و از این بابت در خواست اجازه و حاللیت مینماید.
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آیين نامة مقررات سرویس
 )1اتومبیلهای سرویس در ساعت معیّن حرکت میکنند و دانشآموزان را در
ساعتهای تعیین شده با توجّه به وضع ترافیک از ایستگاههای مقرّر سوار خواهند
کرد .روزهای برفی و حوادث پیشبینی نشده استثناء میشود در صورت بروز
مشکل اولیاء محترم ،شخصاً یا با آژانس معتمد محل سکونت ،فرزند خود را به
دبستانمیرسانند( .زمان انتظار براي سرویس  5دقيقه پيش و  01دقيقه پس از
زمان اعالم شده میباشد).

 )2ساعت حرکت از ایستگاه کتباً به دانشآموز ابالغ میشود.
 ):در صورتی که دانشآموز در ساعت تعیین شده در ایستگاه خود حاضر نباشد،
سرویس منتظر عزیزمان نخواهد شد زیرا عالوه بر این که ایشان را به سمت بینظمی
و سهل انگاری سوق میدهد ،دانشآموزان دیگر نیز ،بیش از حد منتظر میمانند و
سرویس در موقع معیّن به دبستان نمیرسد( .رانندة سرویس مجاز به زدن زنگ منزل
و یا تماس تلفنی نمیباشد).
 )4جهت هماهنگیهای موارد غیرمنتظره ،خانواده شماره تلفن ضروری خود را به
راننده اطالع دهد و شماره تلفن راننده سرویس مسیردانشآموزخودراازایشان
دریافت نماید.
 )1هر گونه تذکّر و پیشنهاد خود را در مورد اتومبیل ،فقط با مسئول سرویسدبستان
درمیان بگذارید.
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 )6اگر منزل شما در بین سال تغییر کرد ،فقط در صورتی میتوانیم فرزند شما را به
منزل جدید بیاوریم که0
الف) درآن آدرس سرویس داشته باشيم .ب) ظرفيّت اتومبيل اجازهي اینکاررا بدهد.

 )0استفادهی موقّت از مسیر دیگر با تماس تلفنی ممکن نیست و در موارد بسیار
ضروری بایستی قبالً یادداشت کتبی با قید تاریخ و امضاء ولی به روابط عمومی
دبستان تسلیم فرمایید ،که در صورت داشتن ظرفیّت سرویس مسیر مورد نظر
امکانپذیر خواهد بود.
 )0اگر روزی فرزندتان در بازگشت ،از اتومبیل سرویس دبستان استفاده نمیکند0
الف) صبح همان روز روابط عمومی دبستان را کتباً مطّلع فرمایید.
ب) برای بردن دانشآموز میبایست ولیّ دانشآموز یا فردی با معرّفی کتبی ایشان
مراجعه نماید.
 )9در صورتی که دانشآموزی در اتومبیل رعایت نظم و انضباط را ننماید ،به منظور
حفظ تمرکز و دقّت راننده و ایمنی سایر دانشآموزان دبستان ،به طور موقّت یا دائم
از سرویس محروم میگردد.
 )17رانندگان سرویس ،حق تغییر مسیر ،خرید و  ...برای دانشآموزان را تحت هیچ
شرایطی ندارند ،لذا خانواده بر این موضوع اشراف و نظارت داشته باشند.
 )11سرویسهای دبستان از ظهر روز شنبه  55/7/3انجام وظیفه خواهند کرد لذا
آوردن دانشآموزان در صبح روز شنبه  55/7/3برعهدهی اولیای ایشان خواهد
بود.
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موارد اداري و دفتري
 )1در صورت تغییر آدرس منزل یا محّل کار و یا شمارهی تلفن در اسرع وقت روابط
عمومی دبستان را مطّلع فرمایید.
 )2هرگونه تغییری در برنامهی رفت و آمد دانشآموز میبایستی به صورت کتبی به
روابط عمومی دبستان (حداکثر تا یک ساعت قبل از تعطیلی مدرسه) اعالم گردد و
به لحاظ امنیّت دانشآموز ،مدرسه از تحویل دانشآموز به غیر از پدر و مادر معذور
میباشد و دفتر دبستان از پذیرفتن این گونه تغییرات توسّط تلفن معذور خواهد بود.
 ):چون تلفن مدرسه منحصراً برای کارهای ضروری و کوتاه مدّت میباشد ،جهت
اطّالع از وضع درسی و رفتاری فرزندتان ،بر اساس جدول زمانبندی مالقات ،که
متعاقباً تقدیم حضورتان خواهد شد ،حضوراً با مرّبی مربوطه مالقات نمایید.
(دانشآموز مجاز به استفاده از تلفن مدرسه جهت آورده شدن وسائل نمیباشد).
 )4اگر فرزندتان ناراحتی ،نارسایی عضوی و یا هر نوع آلرژی دارد که اطّالع از آن
برای مراقبت از وی در مدرسه ضروری میباشد ،آن را بهصورت کتبی و کامل در
فرم اطّالعات بنیادی و فرم پزشکی اطالع دهید.
 )1همواره در امور درسی و اخالقی ،با آموزگار فرزند خود و در کارهای عمومی ،با
روابط عمومی مدرسه تماس بگیرید.
 )6اطّالعیهها و دعوتنامههایی که طی سال تحصیلی خدمتتان ارسال میگردند ،دقیقاً
پیگیری نموده و موارد آن را کامالً به انجام برسانید.
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 )0جلسات هماهنگی پدران و مادران که با اطّالع قبلی برگزار میشود از اهمّیت باالیی
برخوردار است ،الزم است اولیای محترم به طور مرتّب و فعّال در جلسات شرکت
نمایند.
 )0تقاضا میشود مادر گرامی دانشآموز ،حتماً با حجاب چادر و یا پوشش کامل و
بدون آرایش در جلسات و سایر مراجعات ،حاضر شود.
 )9ثبتنام فقط برای یک سال تحصیلی است و دبستان برای سال های آینده متناسب با
شرایط ،تصمیمگیری خواهد نمود.
 )17در صورت عدم استفاده از سرویس دبستان ،اولیای گرامی موظّفند همه روزه
حداکثر  11دقیقه پس از تعطیلی دبستان برای بردن فرزند خود مراجعه نمایند در
غیر این صورت دبستان در قبال ادامهی حضور دانشآموز مسئولیّتی نخواهد داشت
و برای دانشآموز مورد انضباطی ثبت خواهد شد.
 )11رفت و آمد دانشآموزان صرفاً از درب جنوبی دبستان (درب حياط) انجام
میپذیرد.
 لطف نموده جهت رعایت حال همسایگان و جلوگیری از ازدحام خودرو بههنگام تعطیلی مدرسه از آوردن وسیله نقلیه شخصی به داخل خیابان (توحید )1
خودداری نموده و بردن دانشآموز تا ابتدای خیابان را قبول زحمت فرمایید.
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برنامهي تغذیه ميانروز ارسالی از جانب اوليا
 به منظور هماهنگی و یکنواختی در تغذیه میان روز دانشآموزان و جلوگیری از
مصرف مواردی که ارزش غذایی نداشته و یا از لحاظ بهداشتی مصرف آنان مضر
میباشد ،لطف نموده تا انتهای سال تحصیلی با عنایت به موارد ذیل تغذیه
فرزندانمان مهیا شود.
 انواع ساندویچهای خانگی (نان  +پنیر ،نان  +پنیر وگردو ،نان  +پنیر و سبزی،
نان +کره وعسل و .) ...
 خشکبار 0پسته (بدون پوست) ،گردو ،فندق ،کشمش ،نخودچی ،برگه.
 میوه 0سیب ،پرتقال ،نارنگی ،خیار و موز.
دانشآموزان گرامی طبق جدول زیر مجاز به استفاده از خوراکیهای خودشان
میباشند0
 زنگ ورود به مدرسه (حضور)
 زنگ تفریح اول
 زنگ تفریح پنجم (بعد از نماز)
 در صورت آوردن خشکبار ،دانشآموزان مجاز به استفاده از انواع تخمه
نمیباشند.
 بنابه رعایت مسائل تربیتی ،ميوههاي نوبرانه گرانقيمت (توت فرنگی،
گوجهسبز ،چاقاله بادام ،زردآلو) ،از جمله موارد غیرمجاز میباشد.
پيشآپيش از همياري و مساعدت شما سپاسگزاریم
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افقهای
نـو
در
تعلـیم و تربـیت
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تلفن های روابط عمومی دبستان:2

009 95616 - 0066 9656
آدرس سایت اینترنتی دبستان:2

http://pri2.moallem.sch.ir/
خالصه اطالعات و مقررات/برنامه/دبستان69-69/
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