بسمه تعالي

فرم شماره 106
استان :

نمون برگ نظارت بر مدارس غير دولتي(ويژه راهنمايان آموزشي)

شهرستان /منطقه :

نام ونام خانوادگي مدير:

نام مدرسه :

مدرك تحصيلي :

نوع :
سابقه خدمت :

جنسيت :
سابقه مديريت:

تاريخ بازديد:
شماره همراه مدير :

نام موسس :
شماره تلفن مدرسه :

نام ونام خانوادگي راهنمای آموزشي:

سطوح ارزيابي

رديف
6

ساير موارد:

خيلي خوب ()4

5

خوب ( )3

4

متوسط () 2

3

ضعيف ()1

2

اقدامات موسس در چارچوب ماده  9قانون
نظارت وراهبري
تعیین مدیر با درخواست موسس وابالغ اداره آموزش وپرورش شهرستان یا ناحیه
موسس
تعامل موسس با مدیر در چارچوب قوانین ومقررات
اخذ تاییدیه از اداره کل نوسازي استان با لحاظ زمان اعتبار آن
رعایت ظرفیت نوسازي طبق فرم شماره  4نوسازي
فضا وتجهیزات رعایت تعدادکالس هاي تشکیل شده براساس فرم شماره  4نوسازي
نصب تابلو ونماي مناسب براي مدرسه
رعایت تراکم دانش آموزان در هرکالس
معرفی نیروهاي شاغل به گزینش در زمان مقرر
بایگانی صحیح پرونده ها و سوابق پرسنل
مدیریت و پرسنل گذراندن دوره هاي آموزشی مربوط توسط پرسنل دوره هاي آموزشی
انعقاد قرار دادبین موسس ونیروهاي به کار گرفته شده براساس مقررات اداره کار
بیمه نمودن نیروهاي به کار گرفته شده ازسوي موسس براساس مقررات
برداشت از حساب مدرسه طبق ماده17
امور مالی
تحت پوشش قراردادن دانش آموزان جهت بیمه حوادث
نصب شهریه ابالغی دردفتر مدرسه ودر معرض دید
دریافت شهریه طبق ضوابط ابالغی
شهریه
واریز شهریه دریافتی به حساب مدرسه
انعقاد قرارداد شهریه با اولیا
کسب مجوز الزم جهت تبلیغات براساس ضوابط
عدم اخذ وجه تحت عنوان برگزاري آزمون ورودي
ثبت نام
پذیرش دانش آموز وفق ضوابط ومقررات
اخذ هزینه فوق برنامه وخدمات ویژه پس از کسب مجوز
انجام فعالیت تابستانی مدرسه طبق مقررات

عدم اجرا()0

1

شاخص

نقاط راهنما

مستندات قانوني

ماده  9قانون تاسیس واداره مدارس غیر دولتی -ماده
17وماده  22قانون تاسیس مدارس غیردولتی

دستورالعمل ثبت نام سال  95بخشنامه-160/441/100
 27230/3/74سازمان نوسازي

ماده 23و 25قانون تاسیس اداره مدارس و
مراکزغیردولتی

ماده  17و 18قانون تاسیس مدارس ومراکز غیر دولتی

دستورالعمل ثبت نام

دستورالعمل ثبت نام سال 95ودستورالعمل
شماره 14/2795/3188/5/19ومصوبه دوازدهمین جلسه
شوراي نظارت مرکزي

نام ونام خانوادگي راهنماي آموزشي:
تاريخ :
امضا
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0

0

