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بسمه تعالی

۳ شماره جلسه :۹۹/۰۸/۱۱ یکشنبه  تاریخ :

دستور جلسه :
. بررسی امکان برگزاری دورهمی خانواده ها و بچه ها۱

. نحوه تقسیم بندی فرم همیاری اولیا۲

. گفتگو درخصوص مسئولیت های کارگروه ها۳

. نحوه بررسی بازخورد خانواده ها درخصوص کارگاه سواد رسانه۴

. گفتگو درمورد نتیجه بررسی ها در خصوص کالس دینی و عربی۵

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

 برگزار شد . ۹ الی ۷:۱۵

مصوبات : 
.  برای جشن شب یلدا و امکان برگزاری جشن حضوری باحضور خانواده ها مثل سال های گذشته گفتگو انجام شــد. قــرار۱

شد امسال با توجه به اپیدمی کرونا جشن حضوری برگزار نشود و به جای آن پیش بینی برنامه غیرحضوری داشته باشیم.به

همین جهت مقرر شد تا جلسه آینده درخصوص این مورد نظرات را بررسی و به بحث و گفتگو بگذاریم. 

.قرار شد فرم مشاغل اولیا در اختیار همه اعضا قرار بگیرد تا برحسب نیاز امکان تماس با اولیا به شرط هماهنگی قبلی در۲

گروه انجمن فراهم باشد. 

. در خصوص اصالح وظایف کارگروه ها مقرر شد مسئولین کارگروه ها تـا پایـان هفتـه نظـرات خـود را در گـروه واتس آپ۳

اعالم کنند و در جلسه آینده اصالحات به بحث و گفتگو گذاشته شود. 

ــا۴ . مقرر شد لیست مسئولین کارگروه ها و حوزه فعالیت و وظایف آنها پس از نهایی شدن طی دو هفته آینده در گــروه اولی

قرار بگیرد و درخواست شود تا اولیای عالقمند به همکاری بیشتر با مسئولین تماس بگیرند. 

. نظرات اعضا راجع به کارگاه سواد رسانه گرفته شد و مقرر شد خانم منتظری نظرات را به خانم دکتر چهارسوقی  امین۵

و خانم جعفریان اعالم کنند.

. خانم منتظری اعالم کردند درمورد نظـرات دانش آمـوزان و خانواده هـا درمـورد کالس دیـنی جلسـاتی را بـا معلم عزیـز۶

کالس )خانم منتظری( برگزار کرده اند و پیگیر حل مساله هستند.

. در خصوص كالس عربى روش كه برخى از اولياء نقطه نظـراتى داشـتند، موضـوع طـرح شـد و مقـرر شـد سـركار خـانم۷

منتظرى با جناب آقاى صحاف زاده گفتگو نمايند و نتيجه را اعالم فرمايند.



. مقرر شد صورتجلسات انجمن در نسخه ای کوتاه تر دراختیار اولیا قرار بگیرد. ۸

 تشکیل خواهد شد. ۹ الی ۷:۱۵ آبان ساعت ۲۵. جلسه بعدی یکشنبه ۹
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