باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

(خودارزیابی)

وضع موجود

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

تشکیل تشکل های دانش اموزی

بهره گیری از نظرات اعضای شورای دانش آموزی (در
مناسبات  ،برنامه امتحانی و ).....

تصمیمات قابل اجرا توسط شورای دانش اموزی در برنامه های
مدرسه

بهره گیری از مشارکت دانش

مشارکت دانش اموزان در مدیریت اجرای یکی از فعالیت های

تشویق و ترغیب دانش آموزان به شرکت در انجام فعالیتهای

مدرسه

مدرسه
تقسیم کار و توجیه وظایف مطابق با شرح وظیفه

شرکت دانش اموزان در جشنواره ها،مسابقات علمی-پژوهشی

%60

%75

تقدیر مناسب با نوع انجام وظیفه
استفاده از نظرات دانش آموزان در تدوین میثاق نامه

ایجاد انگیزه برای حضور حداکثری دانش آموزان در

مشارکت دانش اموزان در تدوین میثاق نامه

مسابقات و...
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از تابستان تاپایان سال تحصیلی

مدرسه و بهره گیری از تشکل ها و شورای دانش اموزی

تشکیل انجمنها و ترغیب دانش آموزان به عضویت

20000000ریال

پژوهش

تشکیل و فعال سازی انجمن های ذیل شورای دانش اموزی

برگزاری جلسات شورای دانش آموزی

طول سال تحصیلی

60%

75%

مدرسه

5000000ریال

تشکیل شورای دانش اموزی

کمک های مردمی

تشویق دانش آموزان به شرکت در انجام فعالیتهای

کمک های مردمی

فراهم آوردن زمینه های مشارکت دانش اموزان در اداره

برگزاری انتخابات شورای دانش اموزی

تعیین شرح وظایف

آموزان

اموزان در اداره ی مدرسه و انجام

تبلیغات وبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

مسئول پیگیری

اشنایی با ضرورت مشارکت آنان در اداره امور مدرسه

توجیه وتبیین طرح مدام

مدیر و معاونین ودانش آموزان

2

برگزاری جلسات اموزشی و توجیهی برای دانش اموزان جهت

برگزاری جلسات آموزشی ویژه طرح مدام

مدیر و معاونین و دبیران و دانش

1

وضع مطلوب (زیر معیارها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

در سایت منطقه

انعکاس نوع موفقیت ذی نفعان در نشریات مدرسه ای  ،منطقه ای ،

% 60

یا محلی و تارنمای مدرسه  ،منطقه و ...

% 75

ثبت تجارب دانش آموزی در سایت
ایجاد فرصت بیان تجربیات درمجامع متفاوت
آموزش دانش آموزان توسط افراد برتر

ایجاد فرصت انتقال تجربه موفق در جمع اولیا ،

طول سال تحصیلی

درج اسامی افراد موفق در سایت مدرسه و عنداللزوم

150000000ریال

حضور موفق در عرصه های مختلف و ایجاد ساز

تهیه تقدیر نامه و جوایز

کمک های مردمی

و کار های تشویقی

(خودارزیابی)

وضع موجود

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

تقدیر از ذی نفعان در حضور دانش اموزان و اولیا

کارکنان و دانش آموزان

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

 -2نسرین اکرمی

مهر و امضاء
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 -3انسیه مهری

 -4میترا خوشحال

مسئول پیگیری

تقدیر از حائزین رتبه های برتر در مراسم و مناسبت ها

مدیر  ،معلونان و دبیران و دانش آموزان

3

وضع مطلوب (زیر معیارها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

