آییننامه درس زبان انگلیسی
با توجه به اهمیت آموزش و یادگیری زبان در دوران تحصیل و زندگی روزمره بر آن شدیم تا در ساعات کالس زبان
دبیرستان عالوه برکتاب درسی مصوب آموزش و پرورش از منابع دیگری نیز کمک بگیریم.
لذا توجه شما را به نکاتی چند در مورد قوانین این کالس ها جلب می نماید:
 -1با توجه به سطوح گذرانده شده توسط دانشآموزان در سال تحصیلی قبل و در ادامهی روند طرح آموزش زبان
در سطوح باالتر ،تمامی دانشآموزان به  3سطح مختلف تقسیم شدهاند.
 -2پس از تعیین سطح امکان جابجایی برای دانشآموزان امکانپذیر نخواهد بود مگر با نظر دبیر مربوطه و مسئول
کالس های زبان.
 -3هر سطح در هر هفته  3جل سه کالس زبان خواهد دا شت که متنا سب با سطح دانش آموزان و نظر دبیر مربوطه
مطابق طرح در سی که در آغاز سال تح صیلی به دانش آموزان اعالم خواهد شد ن سبت به آموزش کتاب در سی (به
همراه کتاب کار) و کتاب غیردرسی اقدام می گردد.
 -4کلیه ی ساعات در سی زبان انگلی سی (کتاب در سی ،کتاب کار و کتاب غیر در سی) در طول سال تح صیلی جزء
برنامه ی رسمی دبیرستان بوده و تمام نمرات آن به طور واحد محاسبه گردیده و به صورت کارنامه در اختیار اولیای
گرامی قرار خواهد گرفت .بدین معنا که  50درصددد نمره ی کارنامه ی هر ترم مربوب به کتاب درسددی  ،کتاب کار و
 50در صد مابقی مربوب به کتاب غیر در سی خواهد بود و فعالیت دانش آموز در کل ساعات در سی زبان به عنوان
نمره مستمر محاسبه می گردد.
 -5حضور در تمام آزمون ها الزامی است و غیبت به منزله ی نمره ی صفر خواهد بود.
 -6در صورتی که عملکرد دانش آموزی در هر سطح ضعیف با شد بنا به صالحدید دبیرمربوطه و م سئولین ،به یک
سطح پایین تر انتقال می یابد.
 -7همراه نداشتن کتاب ،دفتر ،جزوه و لوازم مورد نیاز و عدم انجام تکالیف باعث کسر نمره خواهد شد.
 -8اجرای کالس توسددط دبیر ،بر اسدداس طرح درس از قبل تعیین شددده می باشددد ،لذا ارایه ی هر گونه برنامه و
نمایش فیلم فقط به عهده دبیر مربوطه بر اسدداس طرح درس خواهد بود .اصددرار به نمایش فیلم و به همراه آوردن
هر گونه فیلم و  CDتو سط دانش آموزان به مدر سه ممنوع ا ست و در صورت م شاهده با دانش آموز خاطی برخورد
خواهد شد.
 - 9چنانچه دانش آموزی به عنوان نماینده ی کالس (جهت آوردن وسددایل از دفتر ،آماده سددازی لپ تا .و)...
انتخاب گردد ،شخصاً مسئول حفظ و نگهداری اموال مدرسه میباشد.
 - 10گزارش فعالیتهای کالسی بر این اساس میباشد که هر ماه یک نمرهی تکلیف (هم کتاب درسی و هم کتاب
ترمیک) و هر 4هفته یک نمرهی آزمون (برای ترمیک) ( /کتاب درسی) ،ارائه خواهد شد.

