دستور العمل حضوری شدن مدارس از چهاردهم فروردین ماه 1401
ضمن قدرداني از تالش هاي مجاهدانة همة همكاران گرامي ،اعم از كادرآموزشي و اداري مدارس كه در دورة شيوع
گستردة ويروس كرونا مانع از تعطيلي روند آموزش و يادگيري شدهاند ،نظر به تصميم ستاد ملي مديريت كرونا مبني
بر ضرورت حضوري شدن آموزشهاي مدارس و دانشگاهها و باتوجه به اهميت ارتقاي كيفيت فرايند ياددهي –
يادگيري به شيوة حضوري و جلوگيري از استمرار افت تحصيلي دانشآموزان ،همچنين پيشگيري از تبعات جبران
ناپذير وضعيت موجود براي آيندة ميهن عزيز اسالمي ،بدينوسيله نحوة ادامة فعاليت واحدهاي آموزشي تابعه در زمان
باقي مانده در سال تحصيلي  1400-1401به شرح زير اعالم ميگردد:
. 1همه عوامل اجرايي ،تربيتي و آموزشي مدارس مطابق ابالغ و جدول برنامه هفتگي در مدارس حضور يابند.
 .2تمامي فعاليتهاي تربيتي و آموزشیییي مربيان ،آموزگاران ،دبيران و هنرآموزان در همه مقاطع تحصیییيلي و تمام
دروس به صورت حضوري (با رعايت بهداشت فردي و بهداشت محيط ،استفاده مناسب از ماسك و تهويه كالسهاي
درس) انجام شود .ظرفيتهاي مجازي در صورت نياز صرفاً به عنوان ابزار مكمل تربيت و آموزش مورد بهرهبرداري
قرار گيرد.
 . 3تاكيد بر حضییور منظم دانشآموزان در مدرسییه و كالس درس طبق برنامه هفتگي و در صییورت بيبت بيرموجه
ايشان ،مطابق آييننامه اجرايي و ساير مقررات مربوطه مدارس اقدام نمايند.
 .4تأكيد ميشیییود دانشآموزان مبتال به كرونا يا داراي عالئم ابتال به اين ويروس يا داشیییتن بيماري زمينهاي با تأييد
پزشك و رضايت والدين ميتوانند از بستر شاد ،آموزشهاي الزم را دنبال كنند.
 .5تبيين اهميت و ضرورت آموزش حضوري ،اطالعرساني جامع و اقناع اولياء محترم دانش آموزان از طريق :روابط
عمومي ادارات كل ،اسییتفاده از ظرفيت فضییاي مجازي ،انجمنهاي اولياء و مربيان ،رسییانهها ،گروههاي آموزشییي،
تبليغات محيطي و فضاسازيهاي شهري و  ...به گونهاي صورت پذيرد تا ضمن كاهش نگراني خانوادهها ،زمينه براي
حضور كامل دانشآموزان در مدارس فراهم شود.
 .6انجمن اولياء و مربيان مطابق آييننامه اجرايي در زمينه حملونقل و تردد دانش آموزان مدارس نسبت به ساماندهي
سییروي هاي اياب و ذهاب دانشآموزان اقدام نمايند .هرگونه برداشییت وجه از محل پرداخت هزينه سییروي

براي

مدرسه و يا انجمن اولياء و مربيان و افزايش شهريه دانشآموزان مدارس بيردولتي ممنوع است.
 .7با توجه به مدت زمان باقيمانده از سال تح صيلي ،ضرورت و الزامي براي تهيه پو شش متحدال شكل دانشآموزان
نميباشییید .نظارت بر پوشیییش مناسیییب و لباس دانش آموزان مطابق فصیییل پنجم آييننامه اجرايي مدارس از جانب
مديران مدارس الزامي است.

 .8جذاب سییازي محيط مدرسییه و تنوعبخشییي در محيطهاي يادگيري از طريق برگزاري مسییابقات ،جشیینوارهها،
رويدادها و اردوهاي فرهنگي ،تربيتي و ورزشییي توسییط مديران ،مربيان و معلمان مدارس و اسییتفاده از ظرفيت برنامه
ويژه مدر سه (بوم) جهت كيفيتبخ شي به فرآيندهاي تربيتي و ت سهيل در بازگ شتپذيري دانش آموزان مورد تأكيد
است.
 .9هرگونه تغيير احتمالي در مفاد اين بخشنامه و آموزش حضوري تابع مصوبات ستاد ملي كرونا است كه در صورت
تصميم جديد ،صرفاً از طريق وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ،ابالغ خواهد شد.
 .10تكميل فرآيند آموزش و ارز شيابي دروس شاي ستگي فني در شاخه فني و حرفهاي و ا ستاندارد آموزش مهارت
در شاخه كاردانش و برنامهريزي براي اجراي درس كارآموزي /كارورزي مورد تأكيد است.
 .11بديهي است استانها ،مناطق و مدارسي كه عملكرد مناسبي داشته باشند موردتقدير و تجليل قرار خواهند گرفت.
الزم به ذكر اسیییت به دليل اهميت بسیییيار باالي سیییالمت دانش آموزان ،چنانچه مواردي از شیییيوع مجدد بيماري و
افزايش مبتاليان در مدر سهاي م شاهده گرديد ،الزم ا ست مديران مدارس ن سبت به ثبت اطالعات مبتاليان در سامانه
نظام مراقبت كوويد (19ايران من) در اسیییرع وقت اقدام و مراتب به نزديكترين مركز جامع خدمات سیییالمت تحت
پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارجاع گردد.
 .12مسییلوليت اجراي اين بخشیینامه بر عهده مديركل محترم آموزش و پرورش اسییتان بوده و نظارت و ارزيابي دقيق
اجراي آن نيز بر عهده معاونتها و بخشهاي مختلف اداره كل ،ادارات مناطق  /شهرستانها و نواحي خواهد بود.
اميد كه با تالش و همكاري شايسته عوامل سهيم وموثر در تعليم و تربيت فرزندان ايران اسالمي با استفاده از فرصت
باقيمانده سییال تحصییيلي براي جبران كاسییتيهاي يادگيري دانش آموزان ،شییاهد ارتقاء كيفيت خدمات آموزشییي و
تربيتي به دانشآموزان عزيز در همه مدارس باشيم.

