باسمه تعالی

ب

ردیف

60%

نیاز سنجی از مسایل مدرسه
هدفمند بودن موضوعات مطرح شده

بررسی مسایل مهم مدرسه

قرائت مصوبات در انتهای شورا

75%

آگاهی تمام کارکنان از مصوبات شورا

کاربست مصوبات شورا در برنامه ها و حل مسائل مدرسه

مشارکت معلمان در تصمیم گیری ،برنامه ریزی و اجرای برنامه ها

7

استفاده از روشهای تصمیم گیری گروهی
پیگیری اجرای مصوبات

طول سال تحصیلی

راهبرد(معیار)

تنظیم تقویم اجرایی برای جلسات شورا

 40000000ریال

کیفیت بخشی به شورای مدرسه

-

کمک های مردمی

کیفیت بخشی به شورای معلمان

(خودارزیابی)

وضع موجود

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

آموزش و پرورش

طول سال تحصیلی

تشکیل منظّم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی

میزان اعتبار

مشارکت اعضا در اجرای مصوبات

اعتبار

60%

75%

پیگیری اجرای مصوبات

-

محل تأمین

بررسی مسایل مهم مدرسه

هدفمند بودن موضوعات مطرح شده

مسئول پیگیری

آموزش و پرورش

برگزاری جلسات

مدیر و معاونین و دبیران

2

تشکیل منظّم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی

تنظیم تقویم اجرایی برای جلسات شورا

مدیر و معاونین و دبیران

1

وضع مطلوب(زیر معیارها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

(خودارزیابی)

وضع موجود

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

مدرسه

انداز ،میثاق نامه و برنامه عمل

مشارکت کارکنان در تدوین چشم

60%

تابستان

مشارکت در تدوین برنامه عمل مدرسه

75%

-

-

مشارکت در تدوین میثاق نامه

و ایجاد سازوکار های تشویقی

حضور موفق در عرصه های مختلف

محلی و تارنمای مدرسه ،منطقه و...

60%

75%

صدور تقدیر نامه و اطالع رسانی در سایت
تشویق مالی و کالمی

ایجاد فرصت انتقال دانش و مهارت کارکنان موفق در جلسات

تعیین قسمتی از زمان شورای دبیران جهت انتقال

اولیاء و کارکنان در سطح مدرسه

طول سال تحصیلی

انعکاس موفقیت ذی نفعان در نشریان مدرسه ای  ،منطقه ای یا

تمهید مقدمات حضور حد اکثری ایشان

 10000000ریال

تقدیر از کارکنان فعال و موفق در عرصه های مختلف

ها و مسابقات مختلف به کارکنان

کمک های مردمی

شرکت کارکنان در جشنواره ها ،مسابقات و همایشات و...

اطالع رسانی دقیق و به موقع بخشنامه ها ی جشنواره

دانش و تجربیات

نام و نام خانوادگی و امضاءتیم برنامه ریزی -1 :هاجر ناصحی
نام و نام خانوادگی مدیر :منیر میرزاخانی

مسئول پیگیری

مشارکت در تدوین چشم انداز

 -2نسرین اکرمی

مهر و امضاء
8

 -3انسیه مهری

 -4میترا خوشحال

مدیر و معاونین و دبیران

4

رایزنی با کارکنان واخذ نظرات ایشان

مدیر و معاونین و دبیران

3

وضع مطلوب(زیر معیارها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

