باسمه تعالی

شیوه نامه ثبت نام ورودی پایه هفتم در مدارس هیات امنایی (نمونه دولتی سابق)
....

با عنایت به مصوبه نهصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  69/21/12و نامه شماره  21221مورخ

 69/32/12وزارت متبوع همچنین با عنایت به آئین نامه اجرایی مدارس و بند ( ه ) اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصد
و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  63/39/32مبنی بر ضرورت تأسیس مدارس مذکور در مناطق کمتر
برخوردار ،ادامه فعالیت مدارس نمونه دولتی برای ثبت نام ورودی جدید ( پایه هفتم ) بر اساس بند دوم نامه شماره 233/32292
مورخ  69/32/31وزارت متبوع بدون عنوان مدارس نمونه دولتی و به صورت هیأت امنایی می باشد واداره این مدارس بر اساس
دستورالعمل های مدارس هیات امنایی می باشد .
لذا به پیوست شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان در مدارس مذکور ابالغ می گردد .
این شیوه نامه مختص مدارسی است که در سال تحصیلی  79 – 79به شیوه مدارس نمونه دولتی اداره می شدند ولی در
سال  0411-0410تحصیلی باید به شیوه هیأت امنایی از دانش آموزان پایه هفتم ثبت نام به عمل آورند .
نکات اجرایی ثبت نام :

الف)تشکیل کمیته اجرایی در مناطق و نواحی الزامی می باشد .
اعضا ی کمیته اجرایی مناطق و نواحی :

 -2مدیر آموزش و پرورش
 -1معاون آموزش متوسطه
 -2معاون آموزش ابتدایی
 -2کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 -3کارشناس مسئول حراست

 -9کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه
 -9کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی
 -1کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی
 -6مدیران مدارس مذکور
ب) نظارت بر اجرای دقیق شیوه نامه و روند ثبت نام دانش آموزان برابر اولویت های ذکر شده از وظایف کمیته اجرایی می باشد
ج) مشخص نمودن محدوده جغرافیایی مدارس مذکور.
د) استفاده از حداکثر ظرفیت مدارس جهت جذب دانش آموزان متقاضی بر اساس موقعیت مدارس مد نظر قرار گیرد.
ه) مناطق و مدارس باید مطابق دستورالعمل مدارس هیات امنایی و نمون برگ های  2و 1نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
و) دریافت مدارک مورد نیاز مطابق آئین نامه اجرایی مدارس و تکمیل نمون برگ های (  2و) 1
ز)در صورت برابری امتیازات دانش آموزان  ،اولویت با نزدیکترین محل سکونت متقاضی بر اساس مستندات قانونی به مدرسه
می باشد.
ح) مهلت دریافت تقاضا نامه و ارائه مستندات از اولیاء از تاریخ  2233/2/2لغایت  2233/2/29می باشد.
ط) مهلت بررسی مستندات از تاریخ  66/2/26لغایت  66/2/16می باشد .
اولویت های ثبت نام مدارس منضم به این شیوه نامه شامل موارد ذیل می باشد :

 -2کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس پایه های پنجم و ششم ابتدایی
 -1سکونت درمحدوده جغرافیایی ارائه شده توسط مناطق و نواحی آموزش و پرورش
 -2کسب رتبه در مسابقات قرآن  ،عترت و نماز در سطح منطقه  ،استان و کشور
 -2کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح منطقه
 -3کسب رتبه در المپیاد های ورزشی در سطح منطقه  ،استان و کشور

-9

کسب رتبه در جشنواره جابر ابن حیان در سطح منطقه  ،استان و کشور

 -9گواهی تألیف با عنوان  /ثبت اختراع
 -1عضویت در شورای دانش آموزی مدرسه ابتدایی
 -6عضویت در پژوهش سراهای دانش آموزی
 -23عضویت در تشکل های دانش آموزی ( پیشتازان  ،فرزانگان )
 -22فرزندان اولیاء فرهنگی  ،خانواده شهدا  ،ایثارگران و جانبازان
 -21عضویت در بسیج

تبصره :از حافظان کل قرآن کریم با ارائه مدرک رسمی و فقط تایید اداره کل آموزش و پرورش استان بدون امتیاز بندی ثبت
نام بعمل آید .

اداره آموزش دوره اول متوسطه

