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بسمه تعالی

۱۲شماره جلسه :۱۴۰۰/۰۱/۲۲یکشنبه  تاریخ :

دستور جلسه:
. میزان افزایش شهریه سال آینده١

.بدهکاران سال تحصیلی٢

.گزارش خیریه توسط آقای چاپی٣

. برنامه و تدارکات روز معلم۴

. سایت فروش /خانم درویشان۵

توضیحات:
ــاعت ۱۳۹۹-۱۴۰۰دوازدهمین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی  ۷:۳۰ با حضور حاضران جلسه بـه صـورت غیرحضـوری از سـ

.  برگزار شد ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ روز یکشنبه۹:۱۵۰الی

مصوبات:
درخصوص لزوم افزایش شهریه سال تحصیلی آینده خانم منتظــری توضــیحاتی را ارائــه دادنــد. بــا توجــه بــه افــزایش رقم بیمــه  و. ۱

 درصد در دستور قــرار دارد و بــه همین جهت الزم اســت شــهریه ســال۳۵ الی ۲۰نارضایتی معلمان، لزوم افزایش حقوق معلمان بین 
 درصد افزایش پیدا کند. قرار شد طی هفته آینده جلسه ای با حضــور کــارگروه پشــتیبانی تشــکیل شــود و پیشــنهادات این۲۵آینده 

کارگروه به مجموعه ارائه شود.

. در مورد روز معلم و نحوه تکریم معلمان گفتگو شد و مقرر شد کارگروهی که باحضور آقای اویسی و خانم ها درویشان و اصغریان۲
تشکیل شده است مسئولیت پیگیری برنامه ها و تهیه هدیه برای معلمان را برعهده بگیرند. 

.خانم درویشان پیشنهادی درخصوص طراحی یک سایت برای فروش محصــوالت و تولیــدات دانش آمــوزان بــرای یــادگیری و تمــرین۳
طراحی،فروش، بازاریابی محصوالت را ارائه کردند که در سال های آینده امکان استفاده از این بستر برای خیریــه و مــوارد پیشــنهادی

 است. ۲ و ۱باشد. پیشنهاد ایشان کار مشترک بین متوسطه 

. آقای چاپی گزارش مفصلی درخصوص روند برنامه خیریه ارائه دادند. از مرحله جمع آوری کمک ها تـا نحـوه خریـد و اهـدای هـدایا.۴
ایشان پیشنهاد دادند که برای استمرار روند کار خیر، با آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از طریق دوستان ایشان مرتبـط

شویم و خدمات آموزشی به فرزندان مستعد این خطه ارايه کنیم که مقرر شد این بحث در جلسات بعدی بررسی شود.

 به اتمام رسید.۹:۱۵. جلسه در ساعت ۵

خانم مژده محبیرییس انجمن: آقای محمدرضا اویسیحاضران

خانم مریم درویشانمدیر مدرسه: خانم اعظم منتظری

خانم راحله رحمانیدبیر انجمن: خانم سوده اصغریان

آقای محمدرضا افضلیخانم مژده محبی

آقای حمید چاپی


