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صفحه 1

مقررات و ضوابط آموزش غیرحضوری دبستان روزهب -دورهی دوم

اولياي گرامي ،دانشآموز عزيز:

با توجّه به شرریط پ ش

آمده بابت ب ماری کیونا و به تبع آن عدم طمکان حضررور مم د نطن آموزطن به

عموطن رکن ط صلی مدر سه و جا گز ن شدن آموزش غ یح ضوری ،مدر سه روزبه با تلشهای طخ ی
توطنسررت روشرری رط طن ناا نما د که ب وطند م ررکلش آموزش غ ی حضرروری رط بیطی نطن آموزطن و
همکارطن به حدطقل بی ساند .نر ط ن روش که مح صول سیما هگذطری سمگ ن نر حوزه سنتطفزطری،
شررربکهطی و نیمطفزطری بونه ،طمکان طسررر هانه نطن آموزطن چه نر حالت ن مه حضررروری و چه غ ی
حضرروری طز کل های نر
کل

نر

م سرری میباشررد .همیم ن نب یطن نر ط ن روش میتوطنمد با حضررور نر

طز بسرر ی تصررو ی و تن ه کل

گ یند .مجموعهطی که ش

و سررا ی موطن کمش آموزشرری نر ش

بین آموزش بهیه

روی شما ست خل صهطی طز روش کار نب س ان  ۱رط نر سال تح ص لی

جاری م نص مینما د .طم د طست تا با مطالعه و توجّه نق ق به نکاش مطیح شده و به کار بس ن هی
ش طز ط ن نکاش ،سال تحص لی خوبی رط نر ش

نطش ه باش د.

موفّق باشید.
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 .۱زمان بندي و تقویم کاري مدرسه

 کالسهای نیمساااا ّلا ساااا لی اای ّ  ۱مهر آغا ل لا پایان هفتهی سااوم دی ل نیمساااا دلم
لی ی ّ هفتهی سوم دی لا پایان ّردیبهشت م باشد.
 آ مونهای میاننیم ساا ّلا ّ  ۱۰آبان لا  ۱۶آبان ،نیم ساا ّلا ّ  ۱۸لا  ۲۱دی ،میاننیم ساا دلم
ّ  ۱۴لا ّ ۱۸ستفند ماه ل آ مونهای پایان ساا در هفتهی آخر ّردیبهشت ماه برگزّر م گردد.
 مانبندی نگها به صورت یر ّست:
زمان

برنامه

۷:۲۰ – ۷:۳۰

صبیگاه ،حضور ل غیاب

۷:۳۰ – ۸:۱۰

نگ ّلا

۸:۳۰ – ۹:۱۰

نگ دلم

۹:۳۰ – ۱۰:۱۰

نگ سوم

۱۰:۳۰ – ۱۱:۱۰

نگ چهارم

 به جهت شرلع به موقع کالسها ل لرلد به کالس مجا ی لطفاً دّنشآمو ّن  5دقیقه قبل ّ نگ در
کالس حضور دّشته باشند.
 کالس بان هرمس پایه دلم در رل های شنبه ل چهارشنبه بعد ّ ظهر برگزّر م گردد.
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 .2وضعیت حضور در کالس
ّلف) لأخیر لرلد
 مان ّعالم ح ضور در برنامه صبیگاه  ۷:۲۰م با شد ل مان میا سبهی لأخیر ،ساعت  ّ ۷:۲5ست.
مبنای میاسبات لأخیر لرلد دّنشآمو ّن یک نیمساا لی ی ّست.
 چنانچه به هر دلی دّنشآمو نتوّند در کالس حاضاار شااودّ ،للیای دّنشآمو م بایساات به دفتر
مدرسه ّطالع دهند
 لشخیص موجه یا غیرموجه بودن لأخیر با مسؤللین نظامت ّست.
ب) فعاا بودن در کالس

 در صاااورل که دبیر ّ دّنشآمو بخوّهد لا میکرلفون خود رّ فعاا نماید ل ّین ّمکان فرّهم
نگردد ،دبیر موضااوع رّ به مسااؤللین پایه ّطعالع م دهد ل مسااؤ ا پایه موضااوع رّ پیگیری
م نماید .در صورت ح وا ّطمینان ّ غیبت دّنشآمو در آن نگ مطابق آییننامهی ّجرّی
برّی لی نظم در کالس درج م شود.
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 . 3تکلیف و ارائه دانشآموزي
ّلف) ّرّئه لک یف
 لکالیف رل ّنه متناسااب با میتوّی درلس در یک ّ ّنوّع نوشااتن  ،خوّندن  ،لیقیق ل عم ّرّئه
م شود.
 لکالیف لکرّری ل جریمه که لأثیری بر ّمر یادگیری ندّرند لعیین ل ّرّئه نم شوند.
 مع عم رّهنما لکالیف هر رل رّ با آخرین لغییرّت پیش آمده لعیین کرده ل در ّبتدّی هر رل به رلّبط
عموم مدرسه ّعالم م نماید.
 مجموع مدت مان در نظر گرفته شااده برّی ّنجام لکالیف رل ّنه در پایهی ّلا به طور متوسااط ۶۰
دقیقه ل در پایهی دلم دبستان به طور متوسط  ۸۰دقیقه ّست.
 دّنش آمو ّن موظعفند لکالیف خود رّ در رل بعد برّی ل ااییو ل بررس ا لوس اط مع عمین به مدرسااه
بیالرند.
 لکالیف که ّنجام آنها نیا به گذشت مان دّرد در رل مقرعر به مدرسه آلرده م شوند.
 آمو گار لکالیف رّ به دقعت ّ نظر کم ل کیف با بین ل ل ییو م نماید.
 لکالیف رل ّنه ،حدّکثر پس ّ یک رل  ،ل ییو شده ل به دّنشآمو ّن با گردّنده م شوند.
 لکالیف که ل ااییو آنها به صاارز مان بیشااتری نیا دّرد جمجموعههاّ -مال )....-حدّکثر پس ّ ۳
رل به دّنشآمو ّن برگشت دّده خوّهد شد.
 در ل ااییو لکالیف جدّی ّ کامل ل درساات بودن لکالیف به میورهای چون یبای خط ،دقعت در
ّنجام ،س یقهّ ،ستفاده ّ رنگ ،لمیزی ،ندّشتن خط خوردگ لوجه م شود.
 آمو گار موّرد ّ شتباه ل یا غ ط لک یف رّ م شخعص نموده ل دّنشآمو رّ به صورت کتب ل یا ح ضوری
رّهنمای م نماید.
ّ للیای دّنشآمو ّن ضمن لوجه به نوشتههای آمو گار ،فر ند خود رّ در ّین رّبطه رّهنمای م کنند.
 در صااورت لجود نقص لک یف دّنشآمو موظعف ّساات در ّللین فرصاات که آمو گار لعیین م کند
نسبت به رفع نقص پیش آمده ّقدّم نماید.
 مع عم رّهنما در مان مالقات با ّللیای دّنشآمو ّن به بررسااا ع ل نقص لک یف م پردّ د لا لدّبیر
ال م برّی رفع موّنع ّحتمال موجود رّ ّلخاذ نمایند.
 موّرد نقص لک یف دّنشآمو ّن در پرلنده آنها ثبت ل به شرح یر پ گیری م شود:
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ب) ضوّبط ل ویر بردّری ّ لک یف یا آ مون





لکالیف حتماً باید رلی کاغذ سایز  B5جسایز دفالر معمول ) نوشته شود ل ّ نوشتن لک یف رلی لکهّی
ّ کاغذ یا بریدن عکس )ّ (cropجتناب گردد.
ال م ّ ست عکس درجهت در ست لنظیم شده ل لرلیب سؤّالت در هنگام ّر ساا رعایت گردد ل ل الیر
در قالب یک فایل  pdfلجمیع شود.
کیفیت عکس لکالیف باید به گونهّی باشد که خوّنا باشد ل ّندّ ه عکس در حد متعارز جنه بسیار بزرگ
ل نه کوچک) م باشد.
بهتر ّسااات در صاااورت ل اااویربردّری با ل فن همرّه ّ ،شااارلع ل اااویربردّری ّ طریق نرم ّفزّر
ّ CamScannerقدّم گردد.

پ) ضوّبط ّرساا لک یف
 در صورل که کیفیت عکس ّر سال به گونهّی با شد که ّمکان خوّندن لجود ندّ شته با شد ،لک یف
ل ییو نم شود ل با نظر مع عم درس ل لأیید مع م رّهنما فر صت ّر ساا مجدد لک یف به دّنشآمو
دّده م شود .در صورت عدم رفع مشکل برّی لی نقص لک یف ثبت م گردد.
 در هر نیمساا در صورت عدم ّرساا فایل لک یف مورد نظر در مان لعیین شده برّی بار ّلا ل موّرد
موجه جبیماری ل )...پس ّ لذکر به دّنشآمو  ،با نظر مع عم درس ل لأیید مع عم رّهنما فرصاات ّرساااا
مجدد لک یف به دّنشآمو دّده م شود .در صورت عدم ّر ساا ل لکرّر برّی دّنشآمو نقص لک یف
ثبت م شود.
تعداد موارد

اقدام

 ۱-۲مورد

لذکعر ل پ گیری مع عم رّهنما ،کسر نمره ّنضباط

۳

ّطعالع کتب به ّللیا ل مذّکره ،کسر نمره ّنضباط

۴

دعوت ّ لل ل لکمیل فرم لعهد ،کسر نمره ّنضباط ،طرح در شورّ

 5ل بیشلر

میرلمیت ّ کالس ،ل میم گیری در شورّ ،کسر نمره ّنضباط
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صفحه 6

 .4ضوابط ارسال فایل آزمون
 در آ مونها در صورل که کیفیت عکس ّر سال به گونهّی با شد که ّمکان خوّندن کل پا سخها یا
برخ ّ آن ها لجود ندّ شته با شد ،فر صت مجدد ّر ساا پا سخ دّده م شود ل در صورت  ۳بار لکرّر
ّین موضوع در شورّی آمو ش مطرح ل در مورد آن ل میمگیری م شود.
 دّنشآمو ّن در صورت برخورد به هرگونه مشکل فن در بارگذّری فایل آ مون در سامانه ،ال م ّست
فایل آ مون خود رّ در ّسرع لقت به مسؤلالن پایه ّیمیل نمایند.
ّ گر دّنشآمو ی با لأخیر کمتر ّ  ۱5دقیقه فایل پاسخ آ مون رّ ّرساا نماید ّ آن پذیرفته م شود ل
در مورد لأخیر بیش ّ  ۱5دقیقه مطابق بندهای قب ل میمگیری م شود.

