هي
اصالح آنييانهم توسعه مشاركتاهي مردمي هب شيوه مدرييت یئت امنايي رد مدا رس

پنجم
مصوب نهصد و شصت و ین ( )965جلسه شوراي عالي آموزش و رپورش ،اترخي 7398/4/71
( ربرسي شده رد جلسات  967و )965

شورایعالی آموزش و پرورش مقرر میدارد ،در مفاد آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت
هیئتامنایی در مدارس مصوب جلسه  877تاریخ  ، 77/2/1تغییرات زیراعمال شود:
 -1مقدمه به شرح زیر اصالح میشود:
بهه اسههه نهاد مفاد سهههند ت ول بنیادین آموزش و پرورش بهویژه هدف عملیاتی  )9و زیرنظام راهبری و
مدیریت و در راسه ای سهیاسهت مدرسهه م وری و ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و تربی ی مدارس،
توسههعه مشههارکتهای مردمی و خیّرین در احداث و اداره امور مدارس ،تقویت نظام مدیری ی ،مالی و
اجرایی مدارس ،مب نی برگس رش عدالت آموزشی ،آییننامه «توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت
هیئت امنایی در مدارس» به شرح زیر به تصویب میرسد.
 -2تبصره  5ماده  1حذف و متن زیر جایگزین آن میشود:
تبصرره  -5مدرسهه هیئت امنایی ،مدرسهه دول ی م سهوب میشود که در چارچوب قوانین و مقررات و
سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شورای آموزشوپرورش شهرس ان /منطقه ،فعالیت میکند.
 -3تبصره  5ماده  2به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -5ابالغ اعضای هیئت امنا توسط رئیس آموزش و پرورش شهرس ان ،منطقه یا ناحیه برای مدت 3
سهال اهادر میشهود و تمدید آن بارعایت وابط این آییننامه بالمانع است .ابالغ اعضای بندهای  4و،5
یک ساله و ابالغ شخص خیّر یا نماینده وی یا نماینده مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری ،پنج ساله
خواهد بود.
 - 4بند  8ماده  3به شرح زیراصالح میشود:
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 - 7تولید منابع کمک آموزشی مب نی بر راهنمای برنامه درسی ،مصوب آموزش و پرورش و براساس
سیاستها و

وابط وزارت آموزش و پرورش و اس فاده از آنها در مدرسه ،پس از تأیید سازمان پژوهش

و برنامهریزی آموزشی.
 -5بند  11ماده  3به شرح زیر اصالح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
 -11تصمیمگیری درخصوص اس فاده از نیروی انسانی غیررسمی موردنیاز  ،ارفاً در قالب خرید خدمات
آموزشی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،بدون ایجاد هر گونه تعهد اس خدامی و بارمالی مازاد بر
تخصیص ابالغی برای دولت.
 -6در بند  12ماده  ، 3عبارت «شورای آموزش و پرورش» به «شورای آموزش و پرورش شهرستان/منطقه»
و در تبصره ذیل آن عبارت « میتواند» به «موظف است» ،تغییر مییابد.
 -7ماده  4به شرح زیر اصالح و تبصرههای آن حذف میشود:
ماده -4برای ان صاب مدیر مدرسه ،سه نفر از افراد واجد االحیت ،مطابق مصوبه شرایط احراز مدیریت
مدارس مصوب شورایعالی آموزش و پرورش) توسط هیئت امنا به اداره آموزش و پرورش م ل پیشنهاد
و یک نفر از آنان از سوی رئیس آموزش و پرورش ،ان خاب و منصوب میشود .چنانچه حداکثر ظرف مدت
یک ماه در خصوص معرفی افراد اقدامی اورت نگیرد ،اداره آموزش و پرورش تصمیم الزم را اتخاذ
میکند.
 - 8ماده  5به شرح زیر اصالح میشود:
ماده -5مدیرمدرسهه عالوه بر شهرح وظایف مصوب ،مسئول اجرای مصوبات هیئت امنا خواهد بود و در
برابر هیئت امنا و آموزش و پرورش ،پاسخگو است.

 - 9تبصره  2ماده  9حذف و تبصره  1با حذف شماره آن به شرح زیر اصالح میشود:
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تبصرره -تخصهیص منابعانسهانی به این مدارس سهالیانه و حداقل برای مدت  3سال است و قابل تمدید
خواهد بود .تغییر مدیر و کارکنان مدرسهه با پیشنهاد هیئت امنا و موافقت آموزش و پرورش م ل بالمانع
است .دراورت رورت ،اداره آموزش وپرورش م ل نیز میتواند با تأمین نظر هیئت امنا ،برای تغییر یا
جایگزینی منابعانسانی ،اقدام کند.
 -11تبصرههای  3و 4به شرح زیر به ماده  11اضافه میشود:
تبصره  -3هر مج مع آموزشیتربی ی دارای یک حساب بانکی م مرکز خواهد بود .برداشت از این حساب،
با امضای دو نفر از اعضای شورای مالی مدیر مج مع با امضای ثابت ،نمایده خیّر در مج معهای خیّرساز،
نماینده مدیران مدارس ت ت پوشش و نماینده رؤسای انجمنهای اولیا و مربیان مدارس تابعه) اورت
میگیرد .کلیه وجوه

کمکهای اولیای دانشآموزان ،کمکهای شوراهای اس ان ،شهرس ان و

منطقه ،سرانه دانشآموزی ،وجوه حاال از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ،هدایا و کمکهای
خیّرین و مؤسسات خیّریه و سایر درآمدهای قانونی) به حساب م مرکز مج مع واریز میشود .هریک از
مدارس ت ت پوشش مج مع ،دارای یک حساب بانکی خواهند بود که وابط آن همانند مدرسه عادی است
و وجوه واریزی به حساب م مرکز مج مع م ناسب با تعداد دانشآموزان ،برنامههای ساالنه و  ...در چارچوب
مقررات و شاخصهای مربوط ،به پیشنهاد مدیر مج مع و تصویب هیئت امنا به حساب مدارس ت ت پوشش
مج مع واریز میشود.
تبصره  -4کمکهای مردمی خاص هر مدرسه در سرفصل جداگانهای ثبت و با تصویب هیئت امنا در همان
مدرسه هزینه میشود .هزینه برنامههای مش رک مدارس ت ت پوشش و خرید ملزومات و تجهیزات بهاورت
م مرکز ،براساس شیوهنامه مالی مدارس ،از م ل حساب بانکی مج مع امکانپذیر خواهد بود.
 -11مادهای بهشرح زیر به عنوان ماده  12اضافه و شماره سایر مواد اصالح میشود:
ماده  -12شرکت دانشآموزان در فعالیتهای آموزشیو پرورشی فوق برنامه و کمکهای مردمی ،اخ یاری و
داوطلبانه خواهد بود و الزام دانشآموزان به شرکت در کالسهای فوق برنامه ،ممنوع است .مدیران مدارس
موظفند در چارچوب قانون تشهکیل شورایهای آموزش و پروش در اس انها ،شهرس انها و مناطق کشور،
آییننامه اجرایی ماده  11قانون مذکور مصوب هیئت وزیران ،مصوبات شورایعالی آموزشوپرورش و سایر
وابط و مقررات ،مدارس خود را بهگونهای مدیریت کنند که شائبه غیردول ی بودن مدرسه ،ایجاد نشود.
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 -12ماده  14به شرح زیر اصالح میشود:
ماده -14مسههئولیت سههیاسههتگذاری برای اجرا ،مدیریت و نظارت کالن بر مدارس هیئت امنایی با وزارت
آموزش و پرورش اسهت .وزارت مذکور موظف به ارائه گزارش مس ند و پژوهشی از عملکرد دوساالنه این
مدارس ،در چارچوب وابط دبیرخانه شورای عالی ،به شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.
 -13بند  2ماده  15به شرح زیر اصالح میشود:
 -2اخ یهارات الزم برای ایفهای وظهایف هیئت امنا و مدیران این مدارس را در حوزههای برنامهریزی مالی،
اداری و منابع انسانی ،در چارچوب قوانین و مقررات واگذار کند.
 -14در م ن آییننامه عبارت «سررازمان مدارس غیر دولتی و توس ر ه مشررار تهای مردمی» به «وزارت
آموزش و پرورش» تغییر مییابد.
 -15بند  4ماده  15به شرح زیر اصالح میشود:
 -4ااهالح ساخ ار و تشکیالت اداری و نیز تدوین قوانین و مقررات الزم برای افزایش کارایی و اثربخشی
این مدارس را انجام دهد.
موضوع :ااالح آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس ،در نهصد و
شصت و پنجمین  )995جلسه شورایعالی آموزش و پرورش ،تاریخ  1397 /4/18به تصویب رسید.
مهدی نوید

سید جواد حسینی

دبیر شورا

رئیس جلسه

ااالح آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی درمدارس مورد تأیید است ،به اجرا
گذاش ه شود.

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورایعالی آموزش و پرورش
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