بسمه تعالي

فرم شماره 107
استان :

نمون برگ مکمل نظارت برمدارس شبانه روزي "خوابگاه"(ویژه راهنمایان آموزشی)

شهرستان /منطقه :

نام ونام خانوادگی مدیر:

نام مدرسه :
مدرك تحصيلی :

نوع :
سابقه خدمت :

جنسيت :
سابقه مدیریت:

تاریخ بازدید:
شماره همراه مدیر :

نام سرپرست :
شماره تلفن مدرسه :

نام ونام خانوادگی راهنماي آموزشی:

سطوح ارزیابی

رديف

نظافت و بهداشت مناسب
متناسب بودن تعداد سرویس های بهداشتي  ،حمام ها و آبخوری
سرویس های بهداشتی
4
وجود مایع دستشوی موردنیاز
و حمام
وجود اب گرم بصورت مداوم
وجودسیستم تهویه مناسب

5

6

انبا ر مواد غذایی

فوق برنامه اوقات
فراغت

چیدمان و نحوه نگهداری مناسب درانبار
کیفیت مناسب مواد غذابي(تاریخ تولید  ،تاریخ انقضا و کد بهداشتي و )....
دقت نظر درشیوه ورود و خروج کاال و انتقال به آشپزخانه
استاندارد وبهداشتي بودن فضا و تجهیزات انبار
تدوین برنامه اوقات فراغت
اقامه نماز جماعت بصورت روزانه
اجرای طرح آموزشي (طرح همیار معلم و ) .....
اجرای برنامه های ورزشي ومتنوع

1406/1551/8

آیین نامه بهداشت محیط مدارس
1406/1551/8

آیین نامه بهداشت محیط مدارس
1406/1551/8

آیین نامه بهداشت محیط مدارس
1406/1551/8

بخشنامه شمار ه 400/159270

وجود جعبه کمک های اولیه همراه با تجهیزات
رعایت اصول سیم کشي برق وتعبیه تابلوی برق یا محفظه کنتور استاندارد
7

موارد بهداشتی و ایمنی وجود کپسول آتش نشاني با تاریخ اعتبار
سمپاشي خوابگاه در زمان مقرر

شیوه نامه اجرایی مدارس شبانه
روزی3623/140مورخ85/11/17

دفع زباله مواد خوراکي زائد به خارج از آموزشگاه

8

9

سرپرستان

حضور منظم در محل کار و ثبت وقایع
نظارت بر آشپز خانه و نحوه توزیع غذا
نظارت بر اوقات فراغت دانش آموزان

نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و امور خوابگاه
نظارت بر نماز خانه و اجرای نماز جماعت
حضور موثرو مستمر معاون پرورشي در خوابگاه
معاون پرورشی و مشاور بر گزاری مراسم ایام اهلل و مناسبت های ویژه
بررسي صندوق پیشنهادات و انتقادات
ارایه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان به صورت فعال

شیوه نامه اجرایی مدارس شبانه
روزی3623/140مورخ85/11/17

شیوه نامه اجرایی مدارس شبانه
روزی3623/140مورخ85/11/17

خيلي خوب

3

وضعیت آشپز خانه

نظافت و بهداشت مناسب
کیفیت مطلوب غذا طبق برنامه
استفاده ازتهویه هوای استاندارد
داشتن لباس فرم و کاله برای آشپز و کمک آشپز
داشتن کارت معاینه سالمت جهت آشپز وکمک آشپز
داشتن کف شور مناسب

آیین نامه بهداشت محیط مدارس

خوب ( )3

2

وضعیت خوابگاه

رعایت اصول بهداشت ونظافت
سیستم های سرمایشي و گرمایشي مناسب
فرش  ،چوب لباسي  ،آینه  ،پرده و سایر ملزومات مناسب
تخت خواب ها ،مالفه ،پتو و  .....مناسب
اختصاص فضای مطلوب جهت مطالعه

متوسط () 2

1
ثبت حضور وغیاب دانش آموزان خوابگاهي
فعالیت های شبانه روزی
پیگیری موارد ضروری و ارایه گزارش مربوط به مدیر

مورخ93/6/26

ضعيف ()1

ثبت اطالعات اولیه (تلفن های ضروری،آمار دانش آموزان  ،فرم ماهانه و).....

بخشنامه اداره کل به شماره22846/41/

عدم اجرا()0

شاخص

دفتر ثبت گزارش

نقاط راهنما

مستندات قانوني

سطوح ارزیابی

رديف

خيلي خوب

خوب ( )3

بخشنامه اداره کل به شماره22846/41/
دستورالعمل شماره  2220/550تاریخ
مورخ93/6/26
1377/6/25

0
ساير موارد:

متوسط () 2

داشتن تلفن عمومي و نحوه استفاده از آن
دفتر ثبت گزارش
1
اهتمام و زمینه سازی ایجاد فضای سبز
سایرموارد
شبانه روزی
 10فعالیت های
استفاده از کتابخانه و کار گاه کامپیوتر (اینترنت) در ساعات اوقات فراغت در برنامه ها
نصب دوربین ،زنگ یا آیفون

ضعيف ()1

نقاط راهنما

عدم اجرا()0

شاخص

مستندات قانوني

نام ونام خانوادگي راهنمای آموزشي:
تاريخ :
امضا

0 0

0

0

