تاریخ۹۶/۷/18:

هرروزبهتواندرزم یدهد،
اگرآنرابااندیشههمراهکنی.
حضرتعلی)ع(

اولیای محترم ،دانش آموزان عزیز
با سلم و تبریک آغاز سال تحصصیلی  ۹۶-۹۷خلصاصهای از برنامههصای آموزشصصی و پرورشصصی سصصال جصصاری همچنیصصن اطلعصصات کلصصی مربصصوط بصه مدرسصصه،
حضورتان تقدیم میشود .امیدواریم در سال تحصیلی جدید بتوانیم فضایی امن و شصصاد همصصراه بصا یصصادگیری را بصصرای دانشآمصصوزان فراهصصم کنیصم؛ فضصایی کصه
دانشآموزان تمایل به تلشا و پشتکار بیشتر داشته باشند .بدیهی است برای نایل شدن به این اهداف به پشتیبانی و همفکری شما اولیای گرامی نیاز داریم.
*ساعت کار مدرسه
ساعت کار متوسطه  ،1شنبه تا سهشنبه ساعت  ۷:۰۰الی  1۵:۰۰و چهارشصنبه سصاعت  ۷:۰۰الصی  1۵:1۵اسصت .کلساه ای ج برانی،ایسصتگاههای جمعبن دی
درسی،برخی فعالیتهای فوقبرنامه ،اردوها و بازدیدها ،روزهای پنجشنبه برگصصزار میشصصوند کصصه برنصصامهی آن بهطصصور ماهصصانه خصصدمتتان اعلم خواهصصد شصصد لصصذا
خواهشمند است حتما این نکته را در برنامهریزیهای خود برای روزهای پنجشنبه در نظر بگیرید.
زنگ اول

تفریح اول

صابحگاه

تفریح دوم

زنگ سوم

ناهار

نماز و فعالیتهای
علمی

زنگ چهارم

شنبه ،دوشنبه ،سهشنبه

۷:۰۵-۷:2۰

۷:2۰ – 8:۵۰

8:۵۰ – ۹:1۵

۹:1۵ – 1۰:4۵

1۰:4۵ - 11

11 – 12:3 ۰

12:3۰-12:۵۵

12:۵۵ –13:3۰

13:3۰ – 1۵:۰۰

یکشنبه

۷:۰۵-۷:2۰

۷:2۰ – 8:4۰

8:4۰– ۹:۰۰

۹:۰۰-1۰:2۰

1۰:2۰-1۰:3۰

1۰:3۰ -11:۵۰

11:۵۰-12:3۰

زنگ اول

تفریح اول

زنگ دوم

تفریح دوم

زنگ سوم

تفریح سوم

۷:1۵ – 8:3۰

8:3۰ – 8:۵۰

چهارشنبه

هفتم و هشتم

11:3۰ – 11:4۰ 1۰:1۵ – 11:3۰ 1۰:۰۵ – 1۰:1۵ 8:۵۰ – 1۰:۰۵

زنگ چهارم

زنگ پنجم

12:3۰-13:۵۰

13:۵۰ -1۵

زنگ چهارم

ناهار  /نماز

نماز  /ناهار

زنگ پنجم

11:4۰-13:1۰

13:1۰ – 13:3۰

13:3۰ – 13:4۵

13:4۵-1۵:1۵

*برنامه های آموزشی و پژوهشی
ارزشیابی مستمر:عملکرد آموزشی دانشآموز در طول ترم از طریق فعالیت ها و پرسشهای کلسی ،برگزاری آزمونکها،آزمونهای پایان فصل ،آزمونهای هماهنگ
ارزشیابی میشود و در کارنامه تحت عنوان »نمرهی مستمر« لحاظ میگردد.
آزمونهای جامع:برای هر ترم یک آزمون جامع عمومی )دروسا ادبیات و عربی( و یک آزمون جامع اختصاصای )دروسا ریاضی ،فیزیک ،زیست و شیمی( پیشبینی شده
است .نمرهی این آزمون به عنوان بخشی از نمرهی مستمر در نظر گرفته میشود.
نام آزمون

زمان

آزمون جامع عمومی )(1

پنجشنبه ۹۶/۹/۹

آزمون جامع اختصاصای)(1

پنجشنبه ۹۶/۹/23

آزمون جامع عمومی)(2

چهارشنبه ۹۶/1/2۹

آزمون جامع اختصاصای )(2

چهارشنبه ۹۶/2/1۹

 برای پایهی نهم در هر ترم یک آزمون اختصاصای بیشتر از پایههای دیگر درنظر گرفتهشده که در تاریخهای پنجشنبه  ۹۶/8/2۵و پنجشنبه  ۹۶/12/3برگزارمیشود

آزمونهای ترم:
پس از پایان ترم اول ،حدود دی ماه امتحانات هماهنگ پایان ترم و در خرداد ماه امتحانات پایان سال برگزار میشود.این نمره در کارنامه تحت
عنوان»نمرهی پایانی«درج میشود.
انجمنهای پژوهشیاز ابتدای سال تحصیلی دانشآموزان با توجه به علیق خود در انجمنهای علمی و هنری ثبت نام می کنند.با کمک معلمهای راهنما طی یک دورهی شش
ماهه به تحقیق و پژوهش میپردازند.در روزهای چهارشنبه یک ساعت آموزشی به این امر اختصاص دادهشده.حاصال این فعالیتها ،اسفند ماه در قالب
جشنوارهی دانشآموزی ارایه میشود.
گروههای فوقبرنامه:دانشآموزان در ابتدای سال در گروههای فوق برنامه عضو میشوند برنامه ریزی و برگزاری مناسبتها،اجرای ظهرگاهها و اطلعا رسانی از طریق بردها بر
عهدهی گروه هاست.
بازدیدها و اردوهابرای هر پایه بازدیدها و اردوهایی با توجه به محتوای درسی و با مشورت با معلمین اجرا خواهد شد که به مرور طی سال تحصیلی به صاورت کتبی به اطلعا
اولیا خواهد رسید.
کلساهای زبان انگلیسیبا استفاده از سری کتابهای  American English Fileو  Hey Thereروزهای دوشنبه و چهارشنبه در متن برنامهی آموزشی برگزار میشود.
دانشآموزانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند ،میتوانند با تشخیص مدرسه در کلساهای زبان فرانسه که همزمان با کلساهای انگلیسی برگزار
میشود ،شرکت کنند .درصاورتیکه دانشآموزان مایل به استفاده از کلساهای مدرسهی زبان بعد از ساعت مدرسه هستند باید به دفتر مدرسهی زبان واقع
در واحد دبیرستان مراجعه کنند
برنامهی روزهای یکشنبهدر این روز کلساهای آموزشی در پنج زنگ برنامه ریزی شده که زنگ آخر با برنامه ریزی و اطلعا قبلی به فعالیت های مختلف از قبیل کارگروهی
دروسا مختلف،آزمونهای هماهنگ،انجام تکالیف و فعالیت های فوق برنامه اختصاص یافته است.
• با توجه به تعطیلی های طی سال ،پنج شنبه  ۹۶/۹/2از ساعت  ۷:3۰الی  13:3۰برای برگزاری کلسا های جبرانی در نیم سال اول درنظر
گرفته شده است.در صاورت هرگونه تغییر در برنامه ،مراتب از طریق سایت مدرسه به اطلعا خواهد رسید

*جلسات و کارگاههای اولیا و دانشآموزان
کارگاههای آموزشی با هدف هماهنگی روشاهای تربیتی در طول سال برگزار میشود .امیدواریم بتوانیم از همفکری شما در این برنامهها برخصصوردار شصصویم.
به دلیل اهمیت حضور اولیای گرامی در این جلسات ،در فرم مقررات ثبتنام نیز به الزامی بودن حضور اولیا در کارگاهها تاکید شده است.
اطمینان داریم اولیای محترم در مراجعه به مدرسه با ظاهری متناسب با محیط فرهنگی حضور خواهند یافت.

تاریخ جلسات اولیا
ر

1

عنوان جلسه
کارگاه آموزشی اولیاء و دانشآموزان هفتم

عنوان :بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

زمان و مکان
سهشنبه ۹۶/۷/18ساعت 1۵الی 1۷:3۰کلسا ۷/1
پنجشنبه ۹۶/۷/2۰ساعت  ۹الی 11:3۰کلسا ۷/2

سهشنبه ۹۶/۷/2۵ساعت 1۵الی .1۷:3۰کلسا ۷/3

پنجشنبه  ۹۶/۷/2۷ساعت  ۹الی .11:3۰کلسا ۷/4

سهشنبه ۹۶/8/2ساعت  1۵الی 1۷:3۰کلسا 8/1
2

کارگاه آموزشی اولیای هشتم
عنوان :همسازی و مهر

پنجشنبه  ۹۶/8/4ساعت  ۹الی  11:3۰کلسا 8/2

سهشنبه  ۹۶/8/۹ساعت  1۵الی 1۷:3۰کلسا 8/3

سهشنبه ۹۶/8/1۶ساعت 1۵الی 1۷:3۰کلسا 8/4
پنجشنبه  ۹۶/۹/۹همایش هدایت تحصیلی

3

کارگاه آموزشی اولیای نهم

سهشنبه ۹۶/1۰/2۶ساعت  1۵الی 1۷:3۰کلسا ۹/1

پنجشنبه .۹۶/1۰/28ساعت  ۹الی .11:3۰کلسا ۹/2

شنبه ۹۶/1۰/3۰ساعت  1۵الی .1۷:3۰کلسا ۹/3

سه شنبه ۹۶/11/3ساعت 1۵الی .1۷:3۰کلسا ۹/4

 4ملقات اولیا با مدیر ،مشاور ،معاونان پایه و دبیران

۵

ملقات اولیا با مدیر ،معاونان پایه و دبیران همراه با ارایهی کارنامه و

اوراق امتحانی ترم اول

پایهی نهم :یکشنبه ۹۶/8/21
پایهی هفتم و هشتم :دوشنبه ۹۶/8/22
پنجشنبه  ۹۶/11/۵ساعت  ۹الی  11:3۰در محل متوسطهی 1

درصاورت هر نوعا تغییر احتمالی در تاریخ جلسات ،مراتب به طور کتبی و از طریق سایت مؤسسه به اطلعا اولیا خواهد رسید.

برنامه ی ترم دوم کارگاه ها متعاقب اا اعلم خواهد شد.

مناسبت ها
با هدف آشنایی دانشآموزان و ایجاد اانس در آنان نسبت به رویدادهای مصصذهبی و ملصصی ،برنامههصصایی در مناسصصبتهای مختلصصف اجصصرا میشصصود .بصصدیهی اسصصت
افزایش ظرفیت یادگیری ،توسعهی مهارتهای اجتماعی از جمله کارتیمی ،توان تصمیمگیری و مسئولیتپذیری و همچنین ایجاد فرصاتهای مناسب بصصرای
رشد خلقیت و ابتکار دانشآموزان ،از جمله اهداف جانبی اجرای این برنامههاست .اطلعا اولیای محترم از چند برنامهی زیر ضروری است .گصصزارشا سصصایر
برنامههای ملی و مذهبی پس از اجرا ،در سایت مدرسه قرار خواهدگرفت.
ر

زمان احتمالی

مناسبت

1

پنجشنبه ۹۶/8/11

روز دانشآموز )اردوی یک روزه(

2

 2۰تا  24آبان ماه

نمایشگاه کتاب

3

پنجشنبه ۹۶/11/1۹

مسابقات دههی فجر

4

پنجشنبه ۹۶/12/1۰

بازارچهی خیریه

۵

 23و  24اسفند

جشنوارهی دانشآموزی

حضور اولیای گرامی را در جشنواره ی دانش آموزان و خیریه صامیمانه خواستاریم.

یادآوری برخی مقررات مدرسه
انتظار داریم برای اجرای مقررات مدرسه که هنگام ثبتنام ملحظه کردهاید از حمایت شما بهرهمند باشیم .فقط برای یادآوری برخی از مهمترین مقررات مدرسه
مجدداا به اطلعتان میرسد .لزم به توجه است که رعایت نکردن مقررات ،موجب کسر نمرهی انضباط دانشآموزان خواهد شد.
لزم می دانیم معیارهای نمره انضباط را به اطلعتان برسانیم:
* حضور بهموقع صابحگاهی و کلساهای درسی
* نداشتن غیبت غیر موجه
* انجام کامل وظایف نمایندگی
* رعایت نظم و قوانین در فضاهای عمومی مدرسه )کتابخانه ،آزمایشگاهها ،راهروها و (...
* داشتن پوشش مناسب مطابق مقررات مدرسه )شلوار ،مانتو و مقنعه(
* ظاهر ساده و مناسب محیط مدرسه)عدم اصالحا صاورت،ابرو و رنگ کردن مو( عدم استفاده از موبایل و لپتاپ و وسایل صاوتی و تصویری بدون مجوز مدرسه
در صاورتی که دانشآموز به دلیلی لزم است موبایل یا هر نوعا وسیلهی الکترونیکی همراه داشته باشد ،لزم است ابتدای صابح ،در بدو ورود به مدرسه به معاون
پایه یا یکی از مسولین واحد تحویل دهد.
در صاورت استفاده از تلفن همراه،برای بار اول وسیله به مدت یک هفته ضبط ،برای بار دوم یک هفته ضبط وکسر نمره انضباط و در صاورت تکرار ،تلفن تا پایان
سال ضبط خواهد شد.
* هر یک از دانشآموزان مدرسه در طول سال تحصیلی ،دو بار به مدت یک هفته وظیفهی نمایندگی کلساشان را بهعهده دارند که انجام کامل مسولیتهای
محوله طی دورهی نمایندگی از ملکاهای نمرهی انضباط است.
 غیبت و تأخیر :حضور منظم و بهموقع دانشآموزان ،برای رسیدن به اهداف موردنظر مدرسه ضروری است .لزم به ذکر است که این عادت در اثر تکرار،تقویت خواهد شد و بهعنوان یک الگوی موفق در طول زندگی به آن عمل میشود.
در صاورت هرگونه تأخیر ،دانشآموزان فقط با اجازهی کتبی معاون ،مجاز به ورود به کلسا هستند .تأخیر در زنگ اول فقصصط بصصا اطلعا تلفنصصی یصصا حضصصوری اولیصصا
موجه خواهد بود.
* در صاورت غیبت فرزندتان ،تا قبل از ساعت  ، ۹مورد را به معاون اجرایی مدرسه )خانم محمودپور ،داخلی  ( 1۰8اطلعا دهید.
* غیبت دانش آموزان قبل و بعد از تعطیلت ر سصصمی ،در روز هصصای در سصصی ب یصصن دو تعطی لصصی ،هفته ی آ خصصر ا سصصفندماه و روز هصصای ب عصصد از تعطیل تات
فروردین غیرموجه است.
 روال ورود و خروج  :برای حفظ امنیت دانشآموزان و رعایت حال همسایگان ،ورود و خصصروج دانشآمصصوزان فقط از طبقهی  -3صاصصورت میگیصصرد .بصصدیهیاست که رفت و آمد از در گلستان  1مجاز نیست.
* در صاورتی که فرزند شما از سرویس استفاده می کند و در بعضی از روزها پس از مدرسه ،مقصدی غیر از منزل دارد و یا باید برای برگشت بصصه
منزل از آژانس استفاده کند ،اطلعا قبلی شما به معاون پایه به صاورت کتبی الزامی است.
* در صاورت نیاز ضروری به خروج دانش آموز قبل از ساعت تعطیلی نیز اطلعا قبلی به معاون پایه ضصصروری ا سصصت .ضصصمن اا خصصروج دانش آ مصصوز از
مدرسه فقط در صاورت همراهی ولی امکان پذیر است
ارتباط با اولیای مدرسه:

از آنجایی که معاونان در زنگهای تفریح  ،نهار و نماز همراه دانشآموزان و در ساعات درسی پرورشی و تفکر و سبک زندگی در کلسا حضصصور دارنصصد ،لطفصصاا
برای تماسا با ایشان ،در ساعاتی به غیر از ساعات ذکر شده اقدام فرمایید .ساعات کلسا معاونان بصصا اعلم برنصصامهی هفتگصی ،در اختیصصار دانشآمصصوزان قصصرار خواهصصد

گرفت.

روزهای شنبه الی چهارشنبه با تعیین وقت قبلی )از طریق هماهنگی با خانم محمودپور( میتوانید با مدیریت ،مشاور و یا معاونان ملقات داشته باشید.

ارتباط از طریق سایت مدرسه:

شما میتوانید اطلعات مربوط به گروههای آموزشی و همچنین اخبار مدرسه و برگزاری جلسات را از طریق اتوماسیون خرد ،دریصصافت کنیصصد .بنصصابراین لزم اسصصت

به طور مستمر به اتوماسیون خرد مراجعه کنید .در شرایط خاص آب و هوایی یا سایر مواقع ضروری میتوانید آخرین اخبار مدرسه را روی سایت مشصصاهده کنیصصد.

برای برقراری تماسا با مسئولن مدرسه نیز از اتوماسیون خرد استفاده کنید.

گزارشا عملکرد تحصیلی دانشآموزان هر دو ماه یکبار در سایت مؤسسه قرار میگیرد و اولیصصا میتواننصد بصصا اسصصتفاده از نصصام کصصاربری و کلمهی عبصصور ،کارنصصامهی

فرزندشان را رؤیت کنند .اولیای محترم میتوانند نام کاربری و کلمهی عبور خود را از سایت کامپیوتر مدرسه و دفتر  ITدریافت کنند .با ت وجه ب ه اینک ه اولی ا و
دانشآموزان ،پس از ورود به اتوماسیون خرد ،اطلعات متفاوتی را مشاهده میکنند ،حتم اا با کد کاربری اولیا بصه سیسصتم متصصل شصوید و از رمصز مناسصبی
استفاده کنید .امکان تغییر کلمهی عبور از طریق سایت مدرسه وجود دارد.
آدرسا سایت مدرسهwww.kheradedu.ir :

آدرسا اتوماسیون خردautomation.kheradedu.com :

شماره تلفن و محل استقرار مسئولن کادر اجرایی و اداری دوره ی اول متوسطه و واحدهای دیگر مؤسسه
نوعا مسئولیت /معاونت

محل استقرار

شماره داخلی )مستقیم(

مدیر دورهی اول متوسطه )خانم سعادت(

طبقهی اول

111

معاون اجرایی )خانم محمودپور(

طبقهی همکف

) -1۰8تلفن مستقیم (221۷1۵4۶

معاون فوقبرنامه)خانم معارف(

طبقهی همکف

1۰۹

معاون پایهی هفتم )خانم حاتمی(

طبقهی اول

1۶1

معاون پایهی هشتم )خانم حکمتی(

طبقهی دوم

2۰۰

معاون پایهی نهم )خانم افراز(

طبقهی سوم

244

مشاور )خانم علمداری(

طبقهی دوم

13۰

مسئول واحد ناهارخوری

طبقهی  ،-2مؤسسه

)134 (221۷1۵4۵

مسئول سرویس

طبقهی  ،-2مؤسسه

1۵2-131

مجتمع ورزشی

طبقهی  ،-3واحد ورزشا

)218-21۷ (221۷1۵43

حسابداری

طبقهی  ، -2واحد حسابداری

224

امور اداری

طبقهی  ،-2واحد اداری

21۰

واحد IT

طبقهی چهارم دبستان

1۶4

بانگاهیکهدرآنشوقبرآردفریاد  /باسلمیکهدرآننوربباردلبخند
دستیکدیگررا/بفشاریمبهمهر

دفتر متوسطه 1

