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بسمه تعالی

۶ شماره جلسه :۹۹/۰۹/۲۳ یکشنبه  تاریخ :

دستور جلسه:
. گفتگو در مورد برنامه خیریه شب یلدا ١

. نهایی کردن وظایف کارگروه ها٢

. بررسی پیشنهاد دورهمی هفتم ها٣
توضیحات:

۹:۱۰ الی۷:۱۵ با حضور حاضران جلسه به صورت غیرحضوری از ساعت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ششمین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 

 برگزار شد . ۹۹/۹/۲۳روز یکشنبه 

مصوبات:
. خانم رحمانی درخصوص ورود مبحث نمره دهی و تاثیر آن در فرآیندآموزشی و اختالفش با رویکرد مــدارس مفیــد صــحبت کردنــد.۱

همچنین نظرات خانواده ها درخصوص سخت گیری در کالس پیالتس و ذکر مساله کم شــدن نمــره توســط معلم در کالس را بیــان

کردند. خانم منتظری فرمودند هفته گذشته دراین خصوص جلسه ای در مدرسه تشکیل شده و ظاهرا الزم اســت مجــددا بــا بــرخی

همکاران گفتگوهای الزم انجام شود. 

. موضوع بعدی حجم تکالیف زیاد کالسی و آسیب های نشستن پشت مانیتور بــه طــور دائم بـود و خـانم رحمـانی پیشـنهاد ارسـال۲

کاربرگ برای بچه ها و پرینت گرفتن آن توسط خانواده ها را دادند. خانم منتظری فرمودنـد خـانم رییس السـادات بـا بچه هـا جلسـه ای

ــو درخصوص این مساله خواهند داشت و قرار است درخصوص ارتباطات در فضای مجازی از جمله واتس اپ و حجم فعالیت ها گفتگ

کنند. خانم درویشان نکاتی درخصوص حجم تکالیف و ساعت کالسی درس ماز عنوان کردند و خانم منتظری پاسخ دادند.

ــود را اعالم۳ . خانم منتظری پیشنهاد دورهمی دانش آموزان هفتم در پیست دارآباد  را مطرح کردند. اعضا نظرات موافق و مخــالف خ

کردند و ضمن اینکه تک تک اعضا اعالم کردند به جهت حفظ ارتباط بچه ها و مراقبت از سالمت روان آنها مایلند این برنامــه برگــزار

شود لیکن به دلیل مسئولیت اجتماعی درخصوص کنترل بیماری و احترام به قوانین وضع شده دراین مــورد توســط دولت،  متــولی

این مساله مدرسه و انجمن نباشد و خانواده ها درصورت صالحدید خودشان اقدام بـه برگـزاری دورهمی هـای کوچـک در فضـای بـاز

داشته باشند. 

. خانم رحمانی پیشنهاد دادند به جهت ارتباط بچه ها و حفظ سالمت روان آنها پیش بینی برنامه هایی هر ماه یکبار برای جمــع شــدن۴

بچه ها در گروه های کوچک در باغ کتاب یا مدرسه یا هر فضای دیگری انجام شود. 
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