) آییــــن نــــامــــه انضبـــــاطـی دبیرستان دخترانه شهید منتظری
ادب و اخالق فردی :

ـ حفظ ادب و نزاکت و احترام به خود ( حفظ شخصیت )
ادب و اخالق اجتماعی :

ـ حفظ ادب و نزاکت و احترام به :

5

دوستان  :مصداق رابطه صمیمانه و مناسب و عدم استفاده از کلمات نامناسب
دبیران و مربیان :مصداق ( سالم کردن  ،ایستادن هنگام ورود دبیران به کالس و )..
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خدمتگزاران:مصداق سخن گفتن مودبانه (سالم کردن )
رانندگان:مصداق ( احترم گذاشتن  :سالم وتشکر در هنگام سوارو پیاده شدن از سرویس )

رعایت بهداشت فردی :
ـ کوتاه بودن ناخن(الک نزدن ) مرتب بودن موها( استفاده نکردن از ژل ،واکس مو وبافت های خاص

ـ آراسته وتمیز بودن اونیفورم مدرسه

 5نمره

ـ رعایت بهداشت محیط زیست (کالس ،راهروها ،حیاط ،سرویس بهداشتی مدرسه ،
داخل سرویس و) ...
ـ دانش آموزان بایستی از هرگونه آرایش و پیرایش صورت جداً خودداری نمایند .مشاهده ی این امر منجر به
محرومیت چند روزه از کالس و کسر انضباط خواهد شد.

رعایت قوانین و مقررات مدرسه:

ـ رعایت پوشش و حجاب
ـ استفاده از کفش های مناسب و ساده در مدرسه

5

ـ عدم استفاده از زیور آالت
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ـ همـراه نداشتن وسـایل اضافی ( موبایل  ،مجالت ،عکس  ،فیلم ،انواع وسایل صوتی والکترونیکی ،لوازم آرایش ،
پول زیاد ،مواد محترقه و لوازم تحریر گران قیمت)

با توجه به اهمیت حضور به موقع دانش آموزان به این بخش توجه ویژه گردد:

ـ عدم تأخیر ورود به مدرسه ( صبحگاه )
ـ عدم تأخیر حضوردرکالس وخروج به موقع جهت زنگ تفریح ( در هر زنگ )
ـ غیبت ( تا ساعت  9صبح از طریق اولیا به مدرسه اطالع داده شود و روز بعد با مراجعه ی اولیا و یا ارائه ی گواهی  ،غیبت

موجه می شود)

نکته :سطوح انضباطی مندرج در کارنامه به ترتیب عبارتند از :

-1عالی (-0 )02بسیار خوب ( -3 ) 19خوب ( -4 ) 11نیاز به ارشاد و راهنمایی (  11به پایین )

نکته مهم  :درپایان هرترم در صورتی که مشاهده کردید فرزند شما انضباطش کسر گردیده
لطفاً علت آن را از معاون مربوطه پیگیری نمائید.
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