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بسمه تعالی

۲ شماره جلسه :۹۹/۰۷/۳۰ چهارشنبه  تاریخ :

دستور جلسه :
.   تغییرات الزم در تعاریف کارگروه ها۱

.بررسی روند کالس عربی٢

. بررسی طرح یک لقمه سالمتی٣

.زمانبندی اجرای برنامه های کارگروه ها۴

. گفتگو در مورد کالس دینی۵

.ارائه گزارش همیاری اولیا۶

توضیحات:
 با حضور حاضران جلسـه بـه صـورت غیرحضـوری از سـاعت۱۳۹۹-۱۴۰۰دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 

 برگزار شد . ۲۰ الی ۱۸:۱۵

مصوبات : 
ال انجمن۱ . مقرر شد لیست کارگروه ها و مسئولین هر کارگروه به همراه شماره تماس آنها توسط خـانم اصـغریان در کاـن

اولیا ارسال گردد.

. درخصوص فرم همیاری اولیا مقرر شد لیست بر اساس کارگروه ها توسط کارگروه روابـط عمـومی طبقـه بنـدی شـود و۲

برای دیگر کارگروه ها بنابر حوزه فعالیت آنها ارسال شود . طبق این طبقه بندی در جلسات بعدی تصمیم درخصوص تماس

با اولیایی که مایل به همکاری بیشتر با مدرسه هستند گرفته خواهد شد.

. هر کارگروه موظف است لیست فعالیت های خور را بررسی کرده و تغیــیرات الزم را اعمــال نمایــد تــا در جلســه بعــدی۳

انجمن این تغییرات به بحث و گفتگو گذاشته شود.

 به همراه خانم ها منتظری و کشاورز بــرای بررســی۱۵:۳۰ آبان ماه در ساعت ۵. کارگروه آموزشی جلسه ای در روز دوشنبه ۴

بیشتر روش های آموزشی مدرسه خواهد داشت. در این جلسه خانم ها درویشان، رحمانی و اصغریان حاضر خواهند بود.

. در مورد طرح لقمه سالمتی گفتگو شد و قرار شد گفتگوهای مفصل تر در کارگروه سالمت انجام شود و نتیجه در جلسـه۵

بعد با دیگر اعضا به اشتراک گذاشته شود . 

. مقرر شد جهت مشارکت بیشتر اولیا و اطالع آنهـا از فعالیت هـای انجمن همکـاران روابـط عمـومی مدرسـه اولیـا را در۶

کانال انجمن اضافه کنند و سپس پیامی مبنی بر این امر و جهت حفظ احترام اولیا برای ایشان ارسال گردد.

ه نفـع۷ . پس از توضیحات کامل خانم منتظری درخصوص کارگاه سواد رسانه، مقـرر شـد درمـورد کارگـاه » یـک هیچ ـب



رسانه« با تسهیلگری خانم دکتر چهارسوق امین و خانم مریم جعفریان در کانال اولیا توسط خانم درویشان  اطالع رســانی

شود.

. درمورد صحبت های جناب آقای افضلی درخصوص  عملکـرد مسـئولین پایـه، خـانم منتظـری توضـیحاتی درخصـوص۸

آزمون ها و روش های سنجش دانش آموزان دادند و مقرر شد ایشان بررسی بیشـتر در این زمینـه انجـام دهنـد و نتیجـه را در

جلسه بعدی اعالم فرمایند. 

. درخصوص صحبت های برخی اولیا و انعکاس آن توسط خانم اصغریان درمورد نحوه اداره کالس دینی قـرار شـد خـانم۹

منتظری این مساله را بررسی کنند و نتیجه در جلسه بعدی انجمن به گفتگو گذاشته شود. 

خانم مژده محبیرییس انجمن: آقای محمدرضا اویسیحاضران : 
خانم مریم درویشانمدیر مدرسه: خانم اکرم منتظری

خانم راحله رحمانیدبیر انجمن: سوده اصغریان

آقای افضلی


