آينده از آن فرزندان شماست،
اگر در ساي هي خخ ررد پرورش يابند.
پيش دبستان دخترانه خخرد

دفترچه راهنماي اوليا

شاد زيستن را براي همه شما آرزومنديم.

سال تحصيلی ۱۳۹6-۱۳۹7

به نام خدا
به دنبال يک حس کودکانهي ناب ،از جنس بلور ،با فرزندان شما همراه خواهیم بود و بادکنک
خیال را پرواز می دهیم؛ "شاد زيستن" و "آموختن براي زيستن" را تجربه میکنیم ،بازي را
جدي میگیريم و دربارهي عشق و دوستی با صداي بلند فکر می کنیم .اين پايیز رنگی ،با
فرزندان شما دوباره کودکی را آغاز خواهیم کرد.
 - ۱معرفي کلي مؤسس هی منظومه خرد
مؤسسه منظومه خرد در بخشهاي آموزش ،مشاوره و تحقيق فعاليت میکند .مسسدارس ايسسن مؤسسسسه در
مقاطع پيش دبستان ،دبستان ،متوسطه  ،۱متوسطه  ۲در رشتههاي رياضی فيزيسسک ،هنسسر و علسسوم انسسسانی
داير است.
پذيرش دانشآموزان از ابتداي مقاطع انجام میشود .پذيرش در مقطع دبستان بسسه عملکسسرد نوآمسسوز در
دورهي پيشدبستانی بستگی دارد .براي دريافت اطلعات بيشتر در مسسورد چگسسونگی پيسسش ثبتنسسام بسسه
سايت مؤسسهي خرد )به نشانی  (www.kheradedu.irمراجعه کنيد .ظرفيتهسساي موجسسود بسسراي
ثبتنام بين مقاطع در پايههاي مختلف نيز در سايت اعلم خواهد شد.

 - ۲چشم انداز و مأموريت مدارس خرد
چشم انداز :تبديل شدن به يک مؤسسهي تراز جهانی ،با ويژگیهاي زير:
عملکرد بال ،تعهد بال ،يادگيري مستمر

مأموريت مؤسسه :کمک به افراد جامعه براي توانمندتر شدن
مأموريت مدارس :ايجاد محيطی براي توسعهي شخصی اعضاي سيستم تا بالترين
توان بالقوهشان

۱

 - ۳کادر اجرايي و آموزشي پي شدبستانا و مسئولنا واحدهای ديگر مؤسسه
نام

نوع مسئوليت /معاونت

پري نيامير

مسئول پيشدبستان

مونا خاطري

مشاور

مرجان شريفيان

مربی زبان و معاون اجرايی

مريم جللی

معاون فوق برنامه

مريم بخارايی

سرگروه و مربی

طاهره ابوفاضلی

مربی

مهنا افشردي

مربی

پروين تابش

مربی

زهره شاهمير

مربی

رويا ميرغياثی

مربی

الهه محمود عربی

مربی زبان انگليسی

ستاره پناهی

مربی کامپيوتر

مريم موسوي

مدير مجتمع ورزشی و
معاون پشتيبانی مؤسسه

فلورا فلحخواجوي
و فاطمه غياثوند

مربی ورزش

محل استقرار

دفتر پيشدبستان

دفتر پيشدبستان

شماره داخلی
)مستقيم(

۲60
۱40

۱40

سايت پيشدبستان

۱۲4

طبقهي -۳
واحد ورزش

۲۱۹
)(۲۲۱7۱54۳

طبقهي  -۳واحد هنر

۲۳4
)( ۲۲۱7۱54۹
۱5۲
)(۲۲۱7۱550

مرسده صادقی اشرافی

مسئول واحد هنر

شفق بصيري و رعنا کوهوند

مربی صدا ،بازي و حرکت

اشرف سعادت

مسئول سرويس

طبقهي  -۲مؤسسه

نرگس ذوالفقاري

خدمات

آشپزخانه پيشدبستان

۱۲۳

هنگامه عطاردي

اطلعات

طبقهي -۳
سالن ورودي

۱۲5 - ۱۳۲

۲

 - ۴ضرورت دور هی پي شدبستاني

شروع مدرسه دوره مهمی در زندگی هر کودک است و بايد به او کمک کرد تا از نظر جسمی ،فکري و
اجتماعی خوب رشد کند و با آمادگی و توانايی بيشتر به مدرسه برود.

ع شق خود را به فرزندانتان نثار کنيد اما انديشههايتان را براي خود نگاهداريد جسم آنها
در خانه خود مسکن دهيد اما روح آنها را به آينده واگذاريد چرا که روح آنها در خانه

فردا زيست خواهد کردکه شما حتی در رويا نيز نمیتوانيد به ديدار آن برويد.
)جبران خليل جبران(

آ هنگ تحولتا چنان شتاب گرفته که دیگر تعیین سواد واقعی موردنیاز آیندگان
دشوار است و این امر ما را ملزم ساخته ،توجه خود را کمتر به ارائهی اطلعااتا و
بیشتر به ایجاد فضایی برای رشد شایستگیهای مستقل و اثرگذار در تمامی زمانها
معطوف داریم.
ما نمی دانیم دانشآموزان ما قرار است در آینده با چه مسائلی روبهرو شوند اما
می توان فکر کردن به مسایل را از هم اکنون به آنها آموخت .توانایی تفکر و دنبال
چراها رفتن و چراهای جدید ایجاد کردن توانایی خوب دیدن و خوب شنیدن و نه
فقط خواندن و نوشتن مورد تأکید ماست.
طبق نظر اریکسون )روانشناس( سالهای پیشدبستان و ابتدای دبستان سالهایی
اس ت ک ه بس ته ب ه محی ط یادگیری باور کفای ت و شایس تگی و ی ا بالعکس باور
بیکفایتی ،حقارتا و شک به تواناییهای خود در کودکان شکل میگیرد و در این
مسیر نقش مربی و اهداف آموزشی بسیار حیاتی است.
با توجه به موارد فوق ،هدف اصلی ما پرورش کودکی شاد با احساس ارزشمندی
بالست که راهکارهای حل مسائل پیش رویش را با تفکر مستقل و جمعی ،خود
مییابد.

۳

عنوان و شرح فعالی تهای برنام ههای آموزشی
موضوع

تعداد جلسات
در هفته

نوع فعاليت

زبانآموزي
)بازي با کلمه /خط و نقطه /کتاب و قصه(

 5جلسه







گفتوگو و درک مطلب
کتابخوانی و قصهگويی و نشريه خوانی
افزايش گنجينهوااژگان
تمرکز روي صداها و کلمهها
تمرينهايی براي آغاز نوشتن

بازي و رياضی

 ۳جلسه







مفاهيم پايه رياضی
تفکر ،استدلل و حل مسأله
ثبت اطلعات
حل مساله و مهارتهاي کلمی و دستی
تقويت ديد فضايی

ببين و بدان

 ۲جلسه

 مهارت مشاهده و آموزش مفاهيم پايه
 مفاهيم پايهي جغرافی و نقشه
 آشنايی با انسان و محيط پيرامون

زبان انگليسی

 5جلسه

 آموزش حروف و صداها
 خواندن کلمهها و جملههاي ساده
 مفاهيم علوم و رياضی

هنر و کاردستی

 5جلسه






کار با ابزار

 ۲جلسه

 تمرين و تقويت مهارت هاي روزمره زندگی
به کمک ابزار هدفمند

ورزش

 ۲جلسه

 آمادگی جسمانی )درسالن ورزش(
 بازيهاي گروهی ورزشی

بازي

 ۳جلسه

 بازيهاي حرکتی
 بازيهاي فکري
 بازي آزاد

فعاليت پرورشی و قرآن

 ۲جلسه

 شناسايی ،بيان و کنترل احساس
 داستانهاي قرآنی و آشنايی با ارزشها

کامپيوتر

 ۱جلسه
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نقاشی و کاردستی
موسيقی و شعر
نمايش خلق
مهارتهاي دستورزي

آشنايی با مبانی استفاده ازسيستم عامل Linux

آموزش نرمافزار  Tux Paintو Writer

 - ۵مقررات پي شدبستانا
ورود و خروج
• ساعت کاري پيشدبستان از  7:۳0صبح تا  ۱4:00بعدازظهر است .در اين مقطع 5 ،کلس داير است.
• حضور منظم و به موقع نوآموزان ب راي رس يدن ب ه اه داف پيشدبس تان ض روري اس ت .پ ذيرش از
ساعت  7:۱5تا  7:40صبح است .ب راي اس تفاده بيش تر از تم ام فعاليته اي روزان ه ،نوآم وز قب ل از
ساعت  7:40صبح در پيشدبستان حاضر باشد ،در غير اين صورت تأخير محسوب خواهدشد.
• در صورت ني از ض روري ب ه خ روج نوآم وز قب ل از س اعت تعطيل ی مدرس ه ،وال دين باي د از قب ل،
پيشدبستان را مطلع کنند و لزم است که ذکر شود نوآموز توسط چه کسی از مدرسه خسسارج خواهسسد
شد) .تحويل نوآموزان فقط در زمان استراحت بين کلسها مقدور خواهدبود(.
• براي خروج نوآموز حضور پدر و مادر الزامی است .در غير اين صورت فقط با اجازهي کتبی والسسدين و
پرکردن فرم مربوطه ،نوآموز میتواند با بستگان ديگر از مدرسه خارج شود.
• در موارد خاص ،اگر نوآم وز نتوان د در مدرس ه حض ور ياب د ،باي د قب ل از س اعت  ۹تلفن ی ب ه دف تر
پيشدبستان خبر دهيد.

پوشش
• کفشها در فضاي وروردي پيشدبستان قرار میگيرد و در مح وطه ،از کف ش ي ا ص ندل پش ت بس ته
مخصوص فضاي داخل استفاده میشود.
• روزهاي شنبه و چهارشنبه پوشيدن کفش و لباس ورزشی الزامی است.

•

لباس فرم نوآموزان سارافون ،شلوار و بلوز آستين بلند )به سليقهي خانواده( است.

•

تهيه کيف و لوازم التحرير نوآموزان به عهده پيشدبستان خواهد بود .بنابراين از آوردن لوازم اضافی
) اسباب بازي ،دفتر و مدادرنگی و  (...خودداري شود.

•

نوآموزان ب دون لک ن اخن و ان واع آويزه اي زين تی )گوش واره و گردنبن د و …( در پيشدبس تان
حضور يابند.

• در ماههاي سرد سال نوآموزان با پوشش مناسب و کامل )لباس گرم ،کفش مناسب ،دستکش ،کله و
شالگردن( در مدرسه حضور يابند.

5

بهداشت
•

بهداشت فردي )تميزي بدن و لباس ،کوتاه بودن ناخنها ،مسواک زدن دندانها( رعايت شود.

•

موهاي بلند نوآموزان بافته باشد.

•

در صورت بيماري و يا بروز علئامی مثل تب ،بیحالی ،تهوع ،سرگيجه ،گلودرد ،سرفه ،آبريزش بينی،
بثورات وبرون ريزي پوستی و  ...نوآموز پذيرفته نمیشود و پس از به دستآوردن سلمتی با ارائاه
گواهی پزشک ،او می تواند دوباره در مدرسه حضور يابد.

•

در صورت ابتل به بيماريهاي واگيردار خاص )آبلهمرغان ،شپشسسسر(Pedieulosis ، HFMD ،نوآمسسوز
بعد از طی شدن دورهي بيماري با ارائاهي گواهی سلمت و تأييد پزشک موسسه میتواند در مدرسسسه
حضور يابد.

•

هر روز دماي بدن نوآموزان اندازهگيري شسسده و در صسسورت داشسستن دمسساي بسسالي  ۳7درجسسه نوآمسسوز
پذيرفتهنمیشود.

برنامه روزانه پیش دبستان
۱

تحويل گرفتن نوآموزان

7:۱5 – 7:40

تقويم روز و فعاليت آموزشی

8:00 – 8:50

فعاليت آموزشی

۹:۱0 – ۹:50

۲

برنامه صبحگاه

4

ميانوعده )تغذيه(

۳
5
6
7
8
۹

فعاليت آموزشی
فعاليت آموزشی

۱0:55 – ۱۱:۳5

فعاليت آموزشی

۱۱:50 – ۱۲:۳0

فعاليت آموزشی

۱۳:۱0 – ۱۳:50

تغذيه

۱۲

ناهار

۱4
۱5

۹:50 – ۱0:00

۱0:00 – ۱0:40

۱0

۱۳

8:50 – ۹:۱0

استراحت

استراحت

۱۱

7:40 –8:00

۱0:40 – ۱0:55
۱۱:۳5 – ۱۱:50
۱۲:۳0 – ۱۳:۱0

نظم دادن به کلس و آماده شدن براي رفتن به خانه

به اميد ديدار تا روز بعد

6

۱۳:50- ۱4
۱4

 -6ميانا وعد ههای مناسب:

لطفا با توجه به جدول زير ،ميان وعده نوآموزان را تهيه کنيد.
لبنيات

آجيل و
دانههاي روغنی

نانها

سبزيجات

انواع نانها همراه با انواع سبزيجات مثل:
گردو ،شاه دانه و
شير ،پنير،
ماست ميوه برنجک،کشمش ،مربا ،عسل ،پنير ،حلوا ذرت پخته ،بروکلی،
پسته ،بادام ،فندق ،ارده و کره ،بيسکويت هويج ،گوجه فرنگی،
کاهو ،کرفس ،خيار،
سبوس دار ،کيک
نخودچی ،ميوههاي
پوره سيبزمينی،
ساده خانگی ،چوب
خشک )توت ،
انجير  ،برگه زردآلو شور يا بيسکويت ترد ،سبزي خوردن ،فلفل
دلمه اي
نان روغنی
و(...
•
•

•

ميوههاي فصل
پرتقال ،نارنگی،
سيب ،موز،کيوي،
خيار  ،زيتون،
خرما ،ميوه هايی
مثل هندوانه و
انگور در فصل
خودشان

آوردن ميوههاي خاص )مانند توت فرنگی ،آواکادو ،ميوههاي نوبرانه و …( مجاز نيست.
چيپس ،پفک ،ژله ،پاستيل ،اسمارتيز ،شکلت و لواشسسک بسسراي ميسسان وعسسده ي نوآمسسوزان مناسسسب
نيست.
اگر فرزندتان بسه مساده غسذايی خاصسی حساسسيت دارد ،ابتسداي سسال تحصسيلی بسه معساون اجرايسی

پيشدبستان اطلع بدهيد.
 -7وسايل گ م شده
•

همهي وسايل نوآموزان )شلوار و سارافن و دمپايی ها به صورت جداگانه( بايد اسم داشسسته باشسسد ،تسسا
در شناسايی پيدا کردن صاحب آنها آسان شود.

•

اشيا و پوشاک به جامانده در ورودي پيشدبستان به م دت دو هفت ه گذاش ته میش ود ت ا نوآم وزان
بتوانند وسايل گمشدهي خود را پيدا کنند.

 - 8تقويم اجرايي پيش د بستانا
روزهاي کاري پيشدبستان از ش نبه ت ا چهارش نبه اسست .روزه اي پنجش نبه تعطي ل اسست و نوآم وزان
میتواننسسد در ايسسن روز در کلسهسساي واحسسد هنسسر و ورزشسسگاه و مدرسسسهي زبسسان ثبتنسسام کننسسد و يسسا در
برنامههايی که به مناسبتهاي مختلف در مدرسه برگزار می شود ،شرکت کنند .ايسسن کلسهسسا در طسسول
هفته هم برگزار خواهد شد و امکان ثبتنام وجود دارد.
7

 - 9ج لس ههای اوليا

براي ارتباط و هماهنگی مربيان و خانواده ها هر ماه جلسههايی را با حضور همهي اوليا خسسواهيم داشسست.
اين جلسهها فرصت بسيار مناسبی است تا با اهداف آموزشی و چگونگی فعاليتها در پيش دبستان آشنا
شويد.

•

انتخابات جلسه اولياء و مربيان در تاريخ  ۹6/7/ 4در ساعت  ۱۳:۳0برگزار میشود.

•

جلسههاي ملقات مربيان با اوليا در مهر ماه از  7/۲۲تا  7/۲6از ساعت  7:۳0تا ۹:۳0

•

کارگاههاي اوليا به همراه مشاور هر ماه يک بار برگزار خواهدشد.

•

تاريخ جلسههاي اوليا ابتداي هر ماه در کانال پيشدبستانی اعلم خواهد شد.

 - ۱0ارزشيابي نوآموزانا
ارزشيابی توصيفی است و در سه نوبت دي ،اسفند و خرداد ماه انجام میگيرد .باتوجه به جنبههسساي رشسسد
کودک ،تلش میشود کودک در فعاليتهاي مختلف مشاهده شود و نقاط قوت ،علقمندي و نيازهسساي او
شناسايی شود.

 - ۱۱جشن تولد نوآموزانا

در ماه تولد نوآموزان ،جشن کوچکی براي متولدين آن ماه برگزار خواهد شسد .نسوع برنسامه و چگسونگی
حضور اوليا و هماهنگی آن بعداا اعلم خواهد شد .توصيه میشود جشن تول د نوآم وز در محي ط س اده و
صميمی پيشدبستان برگزار شود و جشنهاي مفصل و پرهزينه در ساير مکانها حذف گردد.
• جشن تولد متولدین مهر و آبان سه شنبه 96/08/02
•

جشن تولد متولدین آذر و دی دوشنبه 96/10/25

•

جشن تولد متولدین بهمن و اسفند و فروردین سه شنبه 96/12/08

•

جشن تولد متولدین اردیبهشت و خرداد دوشنبه 97/1/27

•

جشن تولد متولدین تابستان سهشنبه 97/2/25
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 - ۱۲چگونگي مشارکت و همکاری والدين

• هماهنگی و همکاري در گردشهاي خارج از مدرسه
• حضور در مدرسه و مسئوليت اجراي برنامه در مناسبتهاي سال
• همکاري و مشارکت در برنامه آمادهسازي ميانوعده )جزئايات اعلم خواهد شد(.

 - ۱۳چگونگي ارتباط اوليا و مدرسه
• اطلعرسانی از طريق سايت مدرسه
• ارتباط از طريق اتوماسيون مدرسه
• ديدار با کادر آموزشی ،اجرايی )با وقت قبلی هماهنگ میشود .ساعت ملقات با مربيان اعلم خواهد شد(.

 - ۱۴واحدهای خدماتي مدرسه
غذاخوری
واحد غذاخوري مؤسسه خرد هر روز وع دهي ناه ار را ب ا اس تفاده از م واد غ ذايی ت ازه تهي ه م ی کن د.
برنامهي غذايی ،ابتداي هر هفته روي سايت مؤسسه منتشر می شود .معموال برنامهي غذايی هر دو هفت ه
يک بار تکرار میشود .اين واحد توسط پزشک مؤسسه بازرسی و کنترل میشود.

بهداشت و سنجش سلمت
سنجش وضعيت سلمت نوآموزان توسط پزشک و ثبت آن با کمک اولياء در واحد بهداشسست و سسسنجش
سلمت مؤسسه خرد انجام می شود .نظارت بر وضعيت بهداشت مکانهاي مختل ف مدرس ه و رس يدگی
به مسايل بهداشتی مدرسه هم زير نظر اين واحد است.
اگر فرزندتان بيمار شود ممکن اس ت پزش ک اس تفاده از داروه اي اولي ه )اس تامينوفن ،س رماخوردگی،
ضدتهوع و (...را تجويز کند .چنانچه راضی نيستيد کتبی به پزشک اطلع بدهيد.
شپش سر) (pediculosisاز بيماريهاي واگيردار در جامعه است .اين بيماري ازطريق تماس نزديک
با موي سر فرد مبتل يا استفاده از وسايل شخصی او منتقل میشود .معموال بعد از مسافرت يا حضور
در مراکز پر جمعيت )شهربازي ،پارک( احتمال بروز اين بيماري بيشتر میشود .در صورت ابتلي

نوآموز به اين بيماري ،ارتباط والدين با کادر پيش دبستان ضروري است.
۹

چگونگي عملکرد در مدرسه هنگام شيوع بيماری واگيردار يا بروز حادثه
•

اگر نوآموز در مدرسه دچار حادثه شود ،بلفاصله با والدين او تماس گرفته میشود .به هميسسن دليسسل
دسترسی مسئولن مدرسه به تلفنهاي تماس با اوليا اهميست زي ادي دارد .درص ورت تغيي ر ش ماره
تلفن تماس ،در اولين فرصت به دفتر پيشدبستان اطلع دهيد .با بروز کسسوچکترين حسسادثه )ماننسسد
بريدگی ،ايجاد زخم ،ضربديدگی و  (...براي نوآموز ،مراقبتهاي ويژه زير نظسر پزشسک مؤسسسه
انجام خواهد شد و درصورت تشخيص وي ،با والدين تماس گرفته میشود.

•

درصورت شيوع بيماري مسري ،با تشخيص مسئول واحسسد بهداشسست مدرسسسه ،دسسستورالعمل احتمسسالی
براي رفع و مقابله با بيماري از طريق نامه يا سايت مدرسه اطلع رسانی خواهد شد.

۱0

