آیین نامه انضباطی دبیرستان مفید
موضوع

عنوان

عدم اطالعرساني غيبت

موارد حضور و غیاب

غيبت موجه
غيبت غيرموجه

توضیحات

میزان کسر نمره
انضباط

از اولياء و دانشآموز انتظار ميرود غيبت را در همان روز و حداكثر تا ساعت 9
صبح به دفتر روابط عمومي مدرسه اطالع دهند.
غيبتهاي موجه ،ناشي از موضوعات بسيار مهم يا بيماري دانشآموز است كه با
يك مدرك كتبي از ولي يا گواهي پزشك تأييد ميشوند.
تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت با مدرسه ميباشد.

هربار  1نمره

در صورتي كه دانشآموز به دليل تاخير بعد از  7:45يا اخالل در نظم عمومي
محروميت از کالس

كالس  ،توسط دبير يا يکي ديگر از مسئولين مدرسه ،از كالس محروم شود ،از

هربار  0.5نمره

نمره انضباط وي كسر ميگردد.
بين  7:15الي
7:25
دانش آموزان بايد براي كسب آمادگي ،جهت حضور در كالس تا قبل از  7:15در
مدرسه حضور داشته باشند .تأخير دانشآموز از ساعت  7:15ثبت ميشود( .در
تأخير ورود به مدرسه

صورت اجرا يا عدم اجراي مراسم صبحگاه) در صورتي كه دانشآموز بعد از

هر  2مورد 0.25
و

ساعت  7:45صبح وارد دبيرستان شود ،از حضور وي در كالس زنگ اول
جلوگيري خواهد شد.

 7:25الي

رعايت زمانبنديها

7:45
هر مورد0.25
دانش آموزان الزم است بالفاصله پس از شنيدن صداي زنگ به كالس مراجعه
كنند و پشت ميزهاي خود مستقر شوند تا كالس ،براي ورود دبير آماده باشد.
تأخير ورود به کالس

دبيران حدود  3دقيقه بعد از زنگ به كالس ميآيند و از آن زمان به بعد ،چه دبير

هر مورد 0.25

اجازه بدهد و چه اجازه ندهد ،براي دانشآموز تأخير ورود به كالس ثبت
ميشود.
براي هر چه منظم تر شدن مدرسه الزم است در
زمانهاي مشخص ،دانشآموزان در مکانهاي خاصي نباشند .براي مثال ،عدم
حضور بيجا

تخليه به موقع كالسها ،عدم حضور در برنامهها و مراسم و نمازخانه ،حضور
بي موقع در ناهارخوري يا ماندن بعد از مدرسه بدون هماهنگي از مصداقهاي
اين مورد هستند.

هر مورد 0.25

براي تمركز بيشتر در مسائل آموزشي ،الزم است تا دانشآموزان در
محيط مدرسه وسايل اضافي مانند تلفن همراه ،لپتاپ ،وسايل صوتي و

هر بار  1نمره
ضمن كسر نمره

استفاده از وسايل

تصويري و  ...همراه نداشته باشند( .مطابق بخشنامه شماره

غيردرسي

 86/2/24/3764/110آموزش و پرورش) چنانچه در شرايطي ،بايد از

مذكور تا پايان

وسيلهاي خاص در مدرسه استفاده كنيد حتماً مسئول پايه را نسبت به آن

سال تحصيلي

آگاه كرده باشيد.

ضبط ميگردد.

انضباط ،وسيله

در صورت همراه نداشتن وسايل درسي نظير :كتاب ،جزوه ،دفتر ،كتاب
همراه نداشتن وسايل

كار ،لوازمالتحرير و  ،...يك مورد انضباطي براي دانش آموز ثبت خواهد

هر مورد 0.25

درسي

شد.

نمره

براي اين كه مدرسه جوي آموزشي و تربيتي داشته باشد الزم است تا
پوشش و مدل مو و محاسن دانشآموزان تا جاي ممکن ،ساده و متناسب
با شئونات دانشآموزي باشد .تشخيص اين تناسب با مسئوالن مدرسه

وظیفه شناسی

ميباشد و چنانچه دانشآموزي بعد از تذكر در صدد رفع مورد بر نيايد،
مسئولين مدرسه ميتوانند از حضور او در كالسها جلوگيري كنند .الزم
ظاهر و پوشش نامناسب

به ذكر است دانشآموز نبايد با لباس ورزشي در كالس حضور داشته

هربار  0.25نمره

باشد و همچنين نبايد با لباس رسمي در زنگهاي ورزش حضور يابند.
آستين كوتاه  :پيراهن يا تيشرت يقه دار و ساده
آستين بلند :پيراهن يا بلوز (ساده ،آزاد ،بدون شکل ،نوشته و آرم خاص)
شلوار :شلوار پارچهاي ،كتان يا جين با فاق بلند ،ساده ،آزاد

عدم اطالعرساني به

عدم اطالعرساني دانشآموزان به اوليا(دعوتنامهها و كارنامههايي كه

هر مورد 0.25

ولي

به امضاي اوليا نياز دارد ) موجب كسر نمره انضباط ميشود.

نمره

شوخي و حرکات

هر گونه شوخي فيزيکي (مانند هل دادن ،ضربه به يکديگر ،جابهجايي

هر بار از  0.25تا

خطرناک

وسايل همديگر و )...موجب كسر نمره انضباط ميگردد.

 1نمره

درگيری فيزيکي

ميشود( .در موارد حاد از ثبت نام دانشآموز در سال تحصيلي بعد
جلوگيري ميگردد)
از دانشآموزان ،انتظار ميرود در برخورد با دبيران ،كاركنان مدرسه يا ساير

در سال تحصیلی بعد تصمیمگیري خواهد شد)

رفتار دور از ادب

دانش آموزان حتي در مواقع عصبانيت ،چه حق با آنها باشد يا نباشد ،جانب ادب
و احترام را نگه دارند و بر خود مسلط باشند.

موارد خاص

(موضوع دانشآموزانی که مرتکب موارد خاص میشوند ،در شوراي مدرسه مطرح و نسبت به حضور ايشان

هر گونه درگيري فيزيکي موجب كسر نمره انضباط

از دانش آموزان انتظار مي رود در نگهداري اموال مدرسه كوشا باشند در غير
آسيب به اموال

اين صورت عالوه بر اين كه بايد خسارت را جبران كند از نمره انضباط وي كسر
خواهد شد.

هر بار  0.5تا 1
نمره

هر بار از  0.25تا
 1نمره

هر بار از  0.25تا
 1نمره

چنانچه دانشآموزي در هريك از آزمونهاي مدرسه ،مرتکب تخلف امتحاني
تخلف در آزمون

مطابق آييننامه امتحانات گردد ،عالوه بر جريمهاي كه براي او در نمره آن

هر بار  0.5نمره

آزمون در نظر گرفته ميشود  ،از نمره انضباط وي نيز كسر ميگردد.

خريد و فروش

هر گونه خريد و فروش در دبيرستان ممنوع است و در صورت انجام  ،موجب
كسر نمره انضباط ميگردد.

هر بار  0.5نمره

 نمره انضباط براي هر ترم به صورت مجزا محاسبه خواهد شد. در ابتداي سال تح صيلي نمره ان ضباط هر دانشآموز  20ميبا شد و با بروز هر مورد ،متنا سب با آييننامه مذكور ،از نمره ويكسر خواهد شد .در صورتي كه نمره وي كم شود مطابق جدول زير برخورد خواهد شد.

 با توجه به مصوبه انجمن اوليا و مربيان و همچنين به جهت تمركز دانش آموزان در مسائل درسي  ،گواهي اشتغالبه تحصيل جهت كسب گواهينامه رانندگي تا قبل از كنکور سال چهارم صادر نمي گردد.

نحوه برخورد:
نمره

نحوه برخورد

19/5

تذکر شفاهی ناظم به دانشآموز

19

تعهد کتبی دانشآموز و اطالع به ولی

18

تعهد کتبی ولی (طرح در شورای مدرسه)

17

محرومیت موقت از مدرسه و تصمیمگیری در شورای مدرسه

