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منشور و آیین نامه انضباطی دانش آموزان
 -6مقدمه
مدرسه یك محيط اجتماعي و نمونه ی کوچك از اجتماعي است که درآن زندگي
ميکنيم که همانند هر زندگي اجتماعي و گروهي ،از قوانين و مقررات الزم برخوردار ا
ست در این محيط اجتماعي سه گروه با یكدیگر تعامل و همكاری دارند .دانش آموزان،
معلمان و مربيان و اوليای عزیز که همه برای رسيدن به اهداف مشترك تعليم و تربيت
باهم دوست و یاور ميباشند و همكاری ميکنند .بنابراین بر هر یك از این سه گروه
وظایفي مترتب است که با درنظر گرفتن ،رعایت و اجرای آنها ،همگي خوشحال و
خرسند هستند و نسبت به وظيفهی خود در تحقق اهداف ،موفق و سربلند خواهند بود.
اهميت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگي فردی و اجتماعي موجب
شده است که جامعه و اوليای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه ،محيطي
رشد دهنده و پویا و زمينه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خدادادی فرزندان آنان
باشد .تحقق اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت و لزوم توجه به روحيات و ویژگيهای
نوجوانان ،ایجاب مي کند که به موضوع نظم و انضباط بعنوان اصلي ترین مقوله در
فرآیند تعليم و تربيت نگاه جدی شود و در این نگاه از تمام امكانات و مشارکت
همكاران و دانش آموزان استفاده حداکثری به عمل آید.
ميدانيم یكي ازعوامل مهم در رسيدن به اهداف مدرسه ،انضباط است ،انضباط به
معنای نظم و انتظام ،رعایت مقرارت ،تربيت و درستي ،عدم هرج و مرج ،سامانپذیری
وآراستگي است .انضباط اخالقي و رفتاری دانشآموزان ،برنامهریزی مناسب و جذاب
بودن مدرسه ،بودن نظم و انضباط درمدرسه ،جهت دار بودن آموزش و پرورش ،باعث
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به ثمررسيدن اهداف از پيش تعيين شده خواهد شد و روی عملكرد تحصيلي آنان اثر
مطلوب مي گذارد.
دوام و بقای هر سيستم به ميزان نظم و انضباط موجود درآن سيستم بستگي دارد .هيچ
نظام اجتماعي بدون قواعد و مقررات مشخص ،قادر به اجرای برنامه ها و دستيابي به
اهداف خود نيست .اختصاص نمره ای به نام انضباط درکارنامه دانش آموزان به عنوان
ابزاری برای آموزش قوانين و مقررات اجتماعي و پشتوانه ای برای مقيد نمودن افراد به
رعایت نظم و انضباط در مدارس است.
عمده بار اجرائي و به ثبوت رساندن این اهداف بر عهده معاونين انضباطي دبيرستان مي
باشد معاونين محترم انضباطي با انجام فعاليتها ،پيگيری و تالشهای مستمر نقش به
سزایي در به ثمر رساندن اهداف تعریف شده در بخشهای آموزشي و انضباطي و .....
دارند.
بنابراین دبيرستان ماندگار البرز بهعنوان مدرسه ای پيشرو دارای نظام جامع انضباطي
است که در نظر دارد با مشارکت دانش آموزان برای بر قراری نظم و انضباط و با ایجاد
فرهنگ انضباط در بين دانش آموزان ،آگاهي و آشنایي آنها به مقررات حاکم بر مدرسه
با رویكرد تعاون و همكاری ،فضای امن و با نشاطي را در راستای رشد و تعالي دانش
آموزان عزیز و تحقق اهداف تعيين شده با مساعدت کليه دانش آموزان ،همكاران
محترم و اوليای گرامي فراهم نماید.
در پایان از کليه همكاران محترم ،دانشآموزان عزیز و اوليای گرامي انتظار اجرای بهتر
این آیيننامه را دارم و از تمامي عزیزاني که ما را در تهيه این مجموعه یاری نمودهاند
صميمانه تشكر مي نمایم.
محمد محمدی

مدیردبیرستان ماندگارالبرز
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 -2اهداف
 -1-2تبيين سياستهای واحد انضباطي برای معاونين محترم انضباطي و پرهيز از
اعمال سليقه ای و شخصي در رسيدگي به امور دانش آموزان.
 -2-2جلوگيری از سردرگمي دانش آموزان و اولياء آنها در تعریف
سياستهای آموزشي و انضباطي واحد آموزشي در طول سال تحصيلي.
 -3-2ارائه کارنامه انضباطي (عملكرد دانش آموزان ) درطول سال تحصيلي به اولياء،
به منظور پيگيری از ضعف ها و تقویت نقاط مثبت.
 -4-2مسئوليتپذیری دانشآموزان با رعایت حقوق تمامي افراد ،پایبندی به قوانين
داخلي و رعایت اصول و احترام به روابط انساني توسط دانش آموزان و ایجاد عادت
کنترل شخصي.
 -5-2ایجاد مدرسه ی زندگي ،با نشاط ،با دانشآموزان منضبط و با اخالق که
انسانهای پرورش یافته در این مدرسه ،در آینده انسانهایي به تعالي رسيده ،تغيير
رفتارداده و متفكر و متعهد خواهند بود.
 -6-2تربيت افرادی :خود اتكاء ،مستقل ،منضبط و با اخالق،

برنامهریز ،که

مسئوليتهای مهم مدرسه را به عهده گيرند تا درآینده ،جامعه به نحو مطلوب ازاین
افراد بهرمند شود.
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 -3منشور اخالقی دانش آموزان ماندگارالبرز
 -1خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود ميداند.
 -2راستگو ،امانتدار ،مؤدب ،مهربان و دلسوز است.
 -3به عهد خود پایبند است و خطا و اشتباه دیگران را درمورد خود ميبخشد.
 -4به رعایت احكام الهي و دیني پایبند است وبه نمازجماعت و سایر مراسمهای
مدرسه اهميت ویژه ای مي دهد.
 -5احترام به معلمين و کارکنان مدرسه را وظيفه خود
مي داند و از نظرات و تجربيات آنها استفاده مي نماید.
 -6از والدین خود اطاعت ميکند و به آنان احترام مي گذارد.
 -7شجاع و صبور است و رقابت همراه با رفاقت را مي پذیرد.
 -8وظایف شخصي روزانه خود را شخصاً انجام ميدهد و برای رسيدن به موفقيت
تالش و پشتكاردارد.
 -9ظاهری آراسته دارد و موازین اسالمي و پوشش مناسب را رعایت ميکند.
-11

بهم کالسي ها ودوستان خود کمك ميکندودرامورمدرسه مشارکت دارد.

-11

اميدواروبانشاط است وازروبرو شدن بامشكالت نميهراسدوثابت قدم است.

-12

درارتباط با دیگران از کلمات محبت آميز و محترمانه استفاده کرده و از
سخنان بيهوده و رفتارهای ناپسند خودداری مينماید و به حقوق دیگران
احترام ميگذارد.

-13

دربرابررفتارهای ناپسند خود،عذرخواهي کرده ورفتارخودرا اصالح ميکند.

-14

نظم ،انضباط ،بهداشت و پاگيزگي محيط را درخانه ،مدرسه و اجتماع
رعایت ميکند.

 -9وظایف دانش آموزان:
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به منظور رعایت هر چه بهتر موازین انضباطي در طول سال تحصيلي موارد ذیل مي
بایست به اطالع دانش آموزان عزیز و اولياء گرامي برسد بدیهي است تمامي موارد
مذکور به تصویب شورای برنامه ریزی دبيرستان رسيده و قابل اجرا مي باشد هر دانش
آموز در طول سال تحصيلي موظف است موازین اسالمي و انضباطي و مقررات آموزشي
و پرورشي را در رفتار و اخالق خویش به شرح زیر معمول دارد:

 -6-9انضباطی
 -1رعایت اخالق و رفتار متناسب با موازین اسالمي و مقرارت آموزش و پرورش.
 -2رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ،معاونين ،معلمان ،مربيان و دیگر
کارکنان واحد آموزشي.
 -3رعایت حسن رفتار ،اخالق و همكاری را داشته و احترام به حقوق اجتماعي
دانش آموزان دیگر را رعایت نماید.
 -4مطابق با برنامه آموزشي و پرورشي مدرسه ،ورود و خروج به موقع در
دبيرستان صورت گيرد و ضمن رعایت اخالق و نظم در مراسم صبحگاهي،
فعاليتي بایسته و شایسته داشته باشد( .ورود از 7صبح الي  7:31و خروج
)14:45
 -5در کالس طبق برنامه هفتگي حضور مرتب و منظم داشته و از غيبتهای
غيرموجه پرهيز نماید.
 -6دانش آموز به هنگام حضور در مدرسه موظف است از لباس فرم ،پوشش
ساده و مناسب استفاده نموده و از پوشيدن لباسهای آستين کوتاه ،آرم دار،
شلوارهای تنگ و کوتاه وکفشهای نامناسب ،دمپایي و ......خودداری نماید.
 -7اصالح موی سر متناسب با شئونات دانش آموزی و قوانين دبيرستان بوده و
موی سرنباید بلند ،یا مدل دارو نامتعارف باشد.
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 -8دانش آموزان برای حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظف هستند
شئونات درخور شخصيت خودشان را درخارج از مدرسه و هر زماني که به
مدرسه مراجعه مي نمایند نيز رعایت نمایند.
 -9از همراه داشتن اشياء گران بها ،تجملي و زینتي و وسایل غير آموزشي غير
مجاز از قبيل هر نوع نشریه ،سي دی ،فلش ،وسایل بازی الكترونيكي ،تلفن
همراه ،نوت بوك ،لپ تاپ ،گردنبند و … در واحد آموزشي جداً خودداری
نماید .درغير اینصورت طبق مقرارت برخورد خواهد شد.
تبضره :1همراه داشتن تلفن همراه طبق دستور العملهای آموزش و پرورش تخلف
شدید انضباطي محسوب ميگردد و در صورت مشاهده توقيف شده و کسر نمره
انضباط را به همراه خواهدداشت.
 -11از هر گونه خرید وفروش در واحد آموزشي خودداری نماید.
 -11اطالع رساني به موقع به اولياء از طریق نامه ها و مكاتبات مدرسه که توسط
مسئولين داده مي شود.
 -12کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و
نگهداری اموال و تجهيزات ساختمان دبيرستان.
تبصره :2بدیهي است چنانچه دانش آموز خساراتي به وسایل و ساختمان
دبيرستان یا سایردانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید.
 -13به منظور رعایت مسائل ایمني و حفاظتي در واحد آموزشي ،دانش آموزان
بدون حضور و اجازه دبير و مسئول مربوطه حق استفاده از تجهيزات فني،
آزمایشگاهي ،صوتي و تصویری و … را ندارند.

دبيرستان ماندگار البرز
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 -14از هر نوع شوخي اعم ازخطر ساز و توهين به شخصيت دیگران ،مشاجره
درمدرسه و خارج از مدرسه و همچنين از حرکات ورزشي خطرناك در راهرو
و حياط دبيرستان در ساعت تفریح و … پرهيز نماید.
 -15هرگونه فعاليت خارج از برنامه باید بااطالع و هماهنگي معاونين مربوطه
انجام پذیرد.
 -16دانش آموزان پس از تعطيلي آموزشگاه به هيچ وجه حق حضور در دبيرستان
را ندارند و حضور در غير ساعات مقرر( جهت انجام فعاليتهای پرورشي،
اجتماعي ،درسي ،ورزشي و … منتسب به دبيرستان )منوط به کسب اجازه
کتبي از ولي و با اطالع و موافقت مسئوالن اجرایي دبيرستان مي باشد.
 -17دانش آموزان هرگز نباید بعد از حضور دبير در کالس ،به کالس بروند مگر با
هماهنگي معاون مربوطه که در این صورت دانش آموز فقط با ارائه برگه
پذیرش مي تواند درکالس حضور یابد.
 -18مرخصي و خروج دانش آموزان از مدرسه بدون حضور ولي دانشآموز ممنوع
مي باشد (در مواقع ضروری با هماهنگي مدیرپایه و رضایت اولياء اقدام شود).

 -2-9آموزشی
 -1کليه تكاليف خود را به نحوه شایسته انجام داده و در زمان مقرر تحویل دبير
مربوطه نمایند.
 -2مطالب درسي که از سوی دبيران مشخص مي شود را به طورکامل مطالعه
نموده و با آمادگي کامل برای پاسخگویي به سواالت درسي درکالس حاضر
شود.
 -3در هنگام تدریس دبير و یا انجام سایر امور از سوی دبير درکالس ،از انجام
هرگونه فعاليت دیگر خودداری نماید.
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 -4کليه لوازم و وسایل مورد نياز خود در امر آموزش از قبيل کتاب ،دفتر ،جزوه
و وسایل مرتبط با دروس خود را به همراه داشته باشد.
 -5هرگونه مشكل یا مسئله ای که منجر به بروز اختالل در امرآموزش درکالس
مي شود را در اسرع وقت با دبير ویا معاون آموزشي دبيرستان در ميان
بگذارد.
 -6درصورت صالح دید مسئولين آموزشي دبيرستان مبني بر شرکت دانش آموز
درکالسهای مورد نياز ،به طور منظم دراین کالسها شرکت نماید.
تبصره :3نحوه ثبت نام و شرکت دانش آموزان در این کالسها (پيشرفته،
تست ،تقویتي و ) ....در زمان مقرر به اطالع دانش آموز و اولياء وی رسانده
مي شود.
 -7درکليه امتحانات برنامه ریزی شده توسط دبير و مسئولين دبيرستان با
آمادگي کامل شرکت نماید.
تبصره : 4امتحاناتي که در برنامه آموزشي مدرسه در نظر گرفته شده
درکارنامه ماهيانه دانش آموز ثبت شده و در وب سایت مدرسه به رویت اوليا
مي رسد .نمرات این امتحانات تاثير مستقيم بر نمره مستمر اول و دوم دانش
آموز خواهد داشت.
 -8سعي شایسته درتحصيل ،یادگيری و فعاليتهای علمي داشته و از دستورات
آموزشي پيروی کند.
 -9دانش آموز موظف است که تكاليف خواسته شده از طرف دبيران را به نحو
احسن انجام داده و به هردليل ازشوخي ،رفتارهای ناشایست و … درکالس
درس بپرهيزد و درصورت مشاهده و گزارش توسط دبير مربوطه مطابق با
مقررات با وی برخورد و عالوه برکسر نمره انضباط در پرونده تحصيلي وی
ثبت مي گردد.
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 -11دانش آموز در زمان استراحت دبيران نباید در محل استراحت ایشان حضور
داشته باشد و برای مالقات با دبير مورد نظر مي تواند با مشاور پایه
هماهنگيهای الزم را انجام دهد.
 -11دانش آموزان در زمان برگزاری آزمون ها موظفند به موقع در جلسات حاضر
شده و از آوردن وسایل اضافي ،کتاب و جزوه و … در جلسه امتحان
بپرهيزند.
 -12همراه نداشتن کتاب ،جزوه ،یاداشت ،تلفن همراه و سایر وسایل غيرمجاز در
جلسه امتحان.
 -13اجتناب از تخلفات امتحاني مانند(بيرون بردن ورقه امتحاني ،استفاده از
جزوات ،صحبت کردن با سایرین ،اخالل در نظم جلسه یا حوزه امتحاني،
تعویض ورقه امتحاني و )....

 -3-9تربیتی
 -1سعي شایسته در تحصيل ،یادگيری و فعاليتهای پرورشي داشته و از
دستورات تربيتي اطاعت نموده و همچنين در فعاليتهای اجتماعي
دبيرستان ،انجام فرائض دیني و  ..شرکت فعال داشته باشد.
 -2بهداشت فردی را رعایت نموده و با کمك و یاری دانش آموزان دیگر درپاکيزه
نگه داشتن فضای کالس و دبيرستان همكاری نماید و ازریختن زباله درکالس
ها و محوطه خوداری نماید.
 -3شرکت فعال در انجام برنامه ها و مشارکت در آنها ،توام با ادب و احترام در
فعاليت های اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي دبيرستان (مراسم صبحگاهي ،ایام
ا ، ...امتحانات کالسي ،ماهانه و مسابقات علمي فرهنگي و ) ...
 -4مشارکت در فعاليتهای اجتماعي (شورای دانش آموزی،گروههای علمي و )...
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 -5حضور فعال و رعایت ضوابط دبيرستان در اردوها و بازدیدهای زیارتي ،علمي،
تفریحي و . ....

 -9-9سایر
 -1هر دانش آموزدارای یك پرونده انضباطي به صورت الكترونيكي در نرم افزار
مدبر دارد که کليه موارد انضباطي از قبيل تشویق ها ،غيبت ،تاخير ،بي
نظمي ،عدم انجام تكاليف ،همراه داشتن وسایل غير آموزشي و… در آن ثبت
شده و مبنای نمره انضباط دانش آموز قرار مي گيرد.
 -2موارد بي نظمي دانش آموز منوط به گزارش دبيران ،معاونين ،مربيان تربيتي
و مدیریت مي باشد .الزم به ذکر است کليه موارد اعالم شده توسط معاون
مربوطه سریعا در سيستم ثبت شده مي بایست دروب سایت مدرسه جهت
اطالع اولياء قابل مشاهده باشد.
 -3چنانچه دانش آموز غيبت نماید ،حداکثر تا ساعت  8:31صبح به اطالع اولياء
رسيده و اولياء دانش آموز مي بایست برای موجه نمودن غيبت سریعا اقدام
نماید .جهت موجه نمودن غيبت به شكلهای زیر باید انجام شود:
الف) تماس تلفني یا حضور ولي دانش آموز تا ساعت  9صبح همان روز.
ب) ارائه گواهي معتبر پزشك ،در صورتيكه علت غيبت ،بيماری دانش آموز
باشد.
تبصره :6از پذیرفتن نامه اولياء توسط دانش آموز به منظور موجه شدن غيبت
جدا پرهيز شود.
 -4برای رفع مشكالت حاد تربيتي واخالقي دانش آموزان مي بایست بر اساس
قوانين ومقرارت مصوب آموزش و پرورش بررسي و اقدام شود.

دبيرستان ماندگار البرز
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 -5در پایان هر سال تحصيلي که دانش آموز به پایه باالتر وارد ميشود ،معاونين
انضباطي و آموزشي باید به منظور آگاه نمودن مسئولين پایه باالتر از وضيعت
تحصيلي وی در زمينههای آموزشي و انضباطي ،پرونده دانشآموز را برای
بهره وری و برنامهریزی الزم در اختيار آنان قرار دهند.
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 -9توصیههایی به اولیاءدانش آموزان
 -1الزم است اوليای گرامي تذکرات کتبي و شفاهي مدرسه نسبت به موارد
تحصيلي و انضباطي دانش آموزرا با جدیت پي گيری نمایند.
 -2اوليای محترم ،جهت اطالع و آگاهي از وضعيت انضباطي ،اخالقي و تحصيلي
فرزندشان ،تنها مطابق جدول زماني ارائه شده و با هماهنگي مسئول پایه
مربوطه در محل مدرسه حضور یابند.
 -3الزم است در صورت غيبت دانش آموز ،ولي ایشان حداکثر تا ساعت  8صبح
دبيرستان را مطلع سازد.
 -4خواهشمند است اطالعيه ها و دعوت نامههای ارسالي را پي گيری و مفاد آن
را به طورکامل اجرا نمایيد.
 -5انتظارمي رود اوليای عزیز هنگام حضور در مدرسه با رعایت شان و حرمت
محيط آموزشي در انتخاب نوع پوشش و آرایش ظاهری خویش توجه الزم را
مبذول فرمایند.
 -6در صورت تغييرشماره تلفن همراه ،تلفن منزل ،آدرس منزل یا شماره تلفن
محل کار ،مراتب را در اسرع وقت به دفتر مدرسه اطالع دهد.
 -7کسب اطالع از وضعيت عمومي تحصيلي ،رفتاری ،انضباطي ،مشاوره ای و .....
دانش آموز ،تنها مختص اوليای دانشآموز ميباشد ( در مواقع خاص فقط با
هماهنگي مدیر پایه اقدام شود ).
 -8ثبت نام دانش آموز در مدرسه تنها برای یك سال تحصيلي بوده و ثبت نام
وی در سال آینده ،منوط به رضایت مدرسه از وضعيت اخالقي و آموزشي
دانش آموز و نيز عملكرد اوليای محترم در زمينه تعهداتي که برعهده دارند،
مي باشد.
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 -9خواهشمند است هماهنگيهای الزم بين والدین و فرزندان قبل از ورود به
مدرسه انجام گيرد زیرا دبيرستان از رساندن پيامهای تلفني اولياء به دانش
آموزان و یا تحویل وسایل و لوازم جا مانده به علت ایجاد اختالل در نظم امور
معذور است.
 -11درصورتي که اوليای دانش آموز در هر یك از جلساتي که در مدرسه تشكيل
مي شود حضور نداشته باشند ،به منظور عدم ارائه دعوت نامه از طرف دانش
آموز به ولي تلقي شده و موضوع در پرونده انضباطي دانش آموز درج و از
نمره انضباط وی کسر ميگردد.
 -11اوليا محترم و دانش آموزان عزیز موظفند که به نامه و پيامهای ارسالي پاسخ
بهموقع دهند.
 -12ارتباط ولي با دانش آموز در مدرسه فقط با اجازه معاون مربوطه انجام ميشود
(از مراجعه اولياء به کالس های دانش آموزان بدون هماهنگي خودداری
شود).
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 -1ترغیب و تشویق
از آن جایي که انسان موجودی است که هميشه خواسته مورد تشویق دیگران قرار گيرد
و از تنبيه متنفر بوده و از طرفي خداوند متعال بر خود «تبارك اهلل احسن
الخالقين»گفته لذا رویكرد نظام آموزش و پرورش با دید گاه نوین و برپایه اصول
روانشناسي تثبيت تشویق و حذف تنبيه است .
استفاده از تقویت کنندههای مختلف به صورت مثبت در افزایش رفتار دانش آموزان و
همكاران و اولياء بسيار مؤثر است تشویق درست و به جا عامل موثر و سازنده در تربيت
افراد است که مي تواند انگيزه کافي و الزم را ایجاد نماید تا بتواند به توانایي ها و
ارزشهای خود پي ببرد و موجبات رشد عقلي و تربيتي آنان را فراهم آورد و باعث
تقویت رفتارهای مطلوب گردد .وبایدتشویقات با انگيزه ها و تمایالت نوجوانان مطابقت
داشته باشد.
از جمله روشهای اجرایي که مي توان ذکرنمود عبارتند از:
 -1جوایز و تشویقات باید تعریف شده باشند یعني اینكه جوایزی که
 -2مد نظر قرار مي گيرند بایستي تعریف شده و با هدف باشد تا دانش آموز بداند
تا چه اندازه اگر تالش بكند بدان پاداش ها خواهد رسيد.
 -3روش و شيوه درارائه پاداش ها و تشویقات درمعرض دیدبودن پاداش ها است
چرا که اگر دانش آموزی پاداشي را که دریافت خواهد کرد به عينيت
ودرظاهر ببيند و باخيال راحت و با اطمينان بيشتری به فعاليت مي پردازد.
 -4مشوق ها طوری طراحي شودکه تمامي عوامل مدرسه (معلمان ،اولياء ،دانش
آموزان)را به نوعي با خود درگير نماید و در ارائه آن مي توانند نقش مهمي
داشته باشند.
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 -5تشویق بایستي به صورت مستقيم یا غير مستقيم به علوم پایه و مهارت
خالقيت ،ارزش بيشتری داده و آنها را تقویت نماید .
 -6تشویق دانشآموز طوری طراحي و به کارگرفته شوندکه بتواند در بين آنها
ایجاد رقابت سالم نمایند ،به منظور رسيدن به آنها خيزشي هماهنگ و
برانگيختگي قوی ایجاد شود و از ارزش اجرایي بسيار باالیي برخوردار باشد .
 -7نباید تشویق ها طوری طراحي شوند که فقط به دانش آموزان ممتاز توجه
کرد ،بلكه به دانش آموزان متوسط به پایين وضعيف نيز توجه بيشتری نمود،
زیرا این گروه بيشتر از گروه اول نياز به تشویق و ترغيب دارند و چنانچه اگر
کوچكترین حرکت و پيشرفت آنها مورد توجه و تشویق قرار گيرد و احساس
کنند به آنها نيز توجه شده و پيشرفت آنها در نظر تعليم دهنده بسيار با
ارزش است اغلب تا حد دانش آموزان متوسط به باال و ممتاز نيز حرکت مي
نمایند.

اصولی که باید در مورد تشویق رعایت شود عبارت انداز:
 در تشویق الزم است اصل عمل دانش آموزمورد تشویق قرار گيرد . تشویق وسيله اى براى برانگيختن و تقویت است و نباید خودش به صورت هدفدرآید و تمام ذهن و فكر متربى را به خود مشغول کند.
 علّت تشویق کردن باید براى متربى کامال معلوم باشد. تشویق در ميان همساالن و دوستان بهتر از تشویق در تنهایي است ،تشویق وتحسين در حضور جمع تأثير بيشترى خواهدداشت و دیگران را نيزهم برمى انگيزد.
 -تشویق به اندازه و باید به موقع انجام گيرد .
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 تشویق متناسب با ميزان فعاليت و انتظار دانش آموزباشد . تشویق گاه گاه انجام شود موثرتر است . تشویق بهتر است بالفاصله بعد از انجام کار صورت گيرد . شكل و چگونگي تشویق در افراد مختلف فرق مي کند که باید مورد توجه قرار گيرد. تشویق و پاداش غير منتظره ،موثرتر است . شخصيت تشویق کننده نزد تشویق شونده محترم و با ارزش باشد.-درموقع تشویق نباید او رابادیگران مقایسه کردزیراجنبه بدآموزى مى یابد.
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دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند ،با روشهای زیر و
با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:
 -1تشویق شفاهي در کالس درس،در حضور دانش آموزان.
 -2تشویق شفاهي درمراسم صبحگاه ،در حضور کليه دانش آموزان.
 -3تشویق کتبي در کالس درس،در حضور دانش آموزان.
 -4تشویق کتبي درمراسم صبحگاه در حضور کليه دانش آموزان.
 -5اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر دبيرستان در حضور دانشآموزان و
با حضور اوليای دانش آموزاني که تقدیر مي شوند.
 -6معرفي برای شرکت دراردوهای تربيتي،آموزشي ،فرهنگي ،هنری و.
 -7تشویق کتبي یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که
در انجام فرایض دیني،مخصوصا نماز جماعت و زیارت پرفيض عاشورا و
فعاليتهای آموزشي و تربيتي و شرکت در کارهای اجتماعي درخشان تر از
دیگران شناخته مي شوند.
تبصره :7در هر صورت ثبت مورد تشویقي و نمره مثبت آن در پرونده انضباطي
الكترونيكي دانش آموز انجام خواهد شد.

22

نظام جامع انضباطي

 -7تذکر و تنبیه
اعمال هر گونه تنبيه بدني ،اهانت و تعيين تكاليف درسي به منظور تنبيه دانش آموزان،
بر اساس مقررات انضباطي وزارت آموزش و پرورش ممنوع است و مسووالن مدرسه
موظف شده اند ،رعایت این ممنوعيت ها را به همكاران مدرسه گوشزد کنند .مسووالن
مدرسه باید در جست و جوی انگيزه و علت تخلف و سهل انگاری دانش آموز باشند و
نسبت به رفع آن اقدام کنند .بر اساس مقررات و ضوابط انضباطي ،تنبيه دانش آموزان
باید توجه آنان را به اشتباه خود جلب و زمينه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در
آنان فراهم کند .به این ترتيب اعمال تنبيه باید متكي به یافتههای علمي و استفاده از
الگوهای مناسب تغيير رفتار باشد تا موجب تجری و اصرار دانش آموز بر تكرار اشتباه
نشود .روشهای تنبيه دانش آموزان شامل تذکر و اخطار شفاهي در حضور دانش
آموزان کالس مربوطه ،تغيير کالس در صورت وجود کالسهای متعدد در یك پایه ،با
اطالع ولي دانش آموز ،احضارکتبي و اطالع به ولي دانش آموز ،اخراج موقت از مدرسه با
اطالع قبلي به ولي دانش آموزحداکثربرای مدت سه روز و انتقال به مدرسه دیگر است و
هر گونه اعمال تنبيه دیگر ممنوع است و در اعمال تنبيهات نباید بين دانش آموزان
تبعيض و استثنایي قائل شد .اعمال تنبيهات انضباطي مصوب شورایعالي آموزش و
پرورش باید با رعایت نكتههایي همچون اجرای تنبيه ،ارائه شيوههای جبران تخلف و
حفظ آبروی دانش آموزان و اجتناب از تنبيه او در حضور جمع به غير از موارد ضروری
صورت گيرد.
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عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در فصل  4تخلف محسوب مي شود .دانش
آموزاني که راهنمایيهای تربيتي ،درآنها مفيد و موثر واقع نمي شود بارعایت ترتيب و
تناسب ذیل مورد تذکر و تنبيه قرار مي گيرند:
 -1تذکر یا اخطار شفاهي به طور خصوصي.
 -2تذکر یا اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان دیگر.
 -3اخطار کتبي و اطالع به ولي دانش آموز (بدون درج در پرونده).
 -4اخطار کتبي و اطالع به ولي دانش آموز (با درج در پرونده).
 -5اخطار کتبي و تقليل نمره انضباط در هر مرتبه طبق کارنامه انضباطي( .در
صورت تكرار ،اخذ تعهد کتبي از دانش آموزان و ولي او به منظور عدم تكرار
موارد مشابه)
 -6تغيير کالس
 -7محروم کردن از کالس و اطالع کتبي به ولي دانش آموز.
 -8اخراج موقت از دبيرستان به مدت یك روز تا سه روز و اطالع حضوری به
اوليای دانش آموز به و درج در پرونده.
 -9انتقال به دبيرستان دیگر در طول سال تحصيلي برابرضوابط.
شایسته است معاونين محترم انضباطي پایه ها تمام رفتارهای مغایر با ضوابط و مقررات
ذکر شده درفصل  4را در پرونده الكترونيكي دانش آموز ثبت کنند و به اطالع ولي
دانش آموزرسانده و از نمره انضباطي دانش آموز کسر نمایند .چنانچه کسر نمره انضباط
تاثيری در تغيير رفتار دانش آموز نداشته باشد مدیر محترم پایه مي تواند منطبق با
مفاد این آیين نامه که طبق آئين نامه اجرایي مدارس است ،عمل نماید.
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 -8کارنامه انضباطی

دبیرستان ماندگار البرز

کارنامه عملکرد انضباطی (سال تحصیلی )59-59
کالس:

نام و نام خانوادگي:
تعداد

ردیف

موارد تشویقی

6

رعایت حقوق و احترام به اولیاء

حداکثر نمره توضیحا

دفعات ثبت مثبت
شده
0/79

مدرسه
2

رعایت

حقوق

واحترام

به

0/79

دوستان وسایردانش آموزان
3

همکاری مستمر با مسئولین

0/9

مدرسه در امور اجرایی
9

همکاری مستمر در نظافت

0/9

مدرسه و رعایت بهداشت
9

شرکت فعال در امورپرورشی و

6

مذهبی و سایر برنامه ها
1

کسب رتبه های برتر در

6

مسابقات مختلف
7

رعایت پوشش مناسب ،ظاهری

0/9

آراسته مطابق باموازین اسالمی
8

سایر موارد

جمع نمرات مثبت

6

ت

25

دبيرستان ماندگار البرز

بسمه تعالي
دبیرستان ماندگار البرز
کارنامه عملکرد انضباطی (سال تحصیلی )59-59
نام و نام خانوادگي:

ردی

موارد انضباطی

ف

کالس:
تعداد

حداکثر

دفعات

نمره

ثبت شده منفی

1

تاخير در ورود به مدرسه

1/25

2

عدم حضور به موقع درکالس درس

1/25

3

خروج از محدوده پایه

1/25

4

بي نظمي در کالس قبل از ورود
دبير

1/5

5

بي نظمي در مراسم صبحگاه و
سالن اجتماعات و نمازخانه

1

6

بي نظمي در حياط و راهرو مدرسه

1/5

7

رعایت نكردن بهداشت و نظافت
عمومي

1/5

8

عدم اطالع رساني به موقع به ولي
درصورت دعوت به مدرسه

1/5

9

عدم رعایت بهداشت و نظافت
فردی (موی سر و)...

1/5

11

عدم رعایت حقوق و احترام به
اولياء مدرسه

1

11

خرید و فروش لوازم و وسایل و...

1/75

توضیحات

26

ردی

نظام جامع انضباطي

موارد انضباطی

ف

تعداد

حداکثر

دفعات

نمره

توضیحات

ثبت شده منفی

12

غيبت غير موجه

1

13

اخراج از کالس درس توسط دبير

1

14

ظاهر نامناسب دانش
(نپوشيدن لباس فرم و)....

آموزی

1

15

نزاع و فحاشي و انجام شوخي بي
مورد

1

16

همراه داشتن وسایل غير ضروری
(موبایل و )...

1

17

وارد کردن خسارت به اموال سایر
دانش آموزان

1/75

18

وارد کردن خسارت به اموال
مدرسه

1

19

خروج از مدرسه بدون هماهنگي
با مسئولين پایه

1

21

سایر موارد

1

جمع نمرات منفی

نمره انضباط نوبت اول

نمره انضباط نوبت دوم

معاونت پایه

نمره انضباط ساالنه

