مصوبه هشتصد و نود و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش ،تاريخ 3121/9/92
موضوع :آيين نامه كالسهاي چندپايه
مقدمه :به استناد راهكار  5-3سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و در راستاي گسترش پوشش تحصيلي،
بسط عدالت آموزشي و كيفيت بخشي به فرايند تعليم و تربيت دانش آموزان كالسهاي چندپايه ،با تاكيد بر
مناطق روستايي ،عشايري و كمتر توسعه يافته ،وزارت آموزش و پرورش موظف است براي تشكيل و
مديريت اين نوع كالس ها به شرح زير اقدام نمايد:
ماده -1كالسهاي چندپايه با حداكثر سه پايه يك دوره تحصيلي ابتدايي و با حضور حداكثر 55نفر دانش
آموز تشكيل مي شود.
تبصره -در شرايط استثنا ،تشكيل كالسهاي چندپايه با تعداد بيشتر و تركيب دانش آموزان از هر دو دوره
تحصيلي ،به تشخيص رئيس آموزش و پرورش شهرستان /منطقه ،در چارچوب مفاد اين آيين نامه بالمانع
است.
ماده -2در صورتي كه تشكيل كالس چندپايه با بيش از سه پايه يا بيش از  55نفر دانش آموز اجتناب
ناپذير باشد ،به ازاي هر پايه اضافه ،زمان آموزش تا 6ساعت در هفته افزايش مي يابد و به معلم مربوط برابر
مقررات ،حق التدريس پرداخت مي شود.
ماده -3به منظور راهنمايي ،حسن نظارت و ارزيابي اثربخش از فعاليت هاي كالسهاي چندپايه ،با توجه
به پراكندگي و تعداد كالسها ،به ازاي حداقل  51و حداكثر  01كالس چندپايه ،يك معلم راهنماي آموزشي
و تربيتي اختصاص مي يابد.
ماده -4معلمان كالسهاي چندپايه و راهنمايان آموزشي و تربيتي ،از حمايتهاي مادي و معنوي برخوردار
خواهند شد كه ميزان و چگونگي آن در شيوه نامه اجرايي مشخص مي شود.
ماده -5سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي براي پشتيباني آموزشي و تربيتي از معلمان و دانش آموزان
كالسهاي چندپايه ،نسبت به تهيه و تدوين كتاب راهنماي معلم و بسته هاي آموزشي ويژه كالسهاي
چندپايه ،اقدام نمايد ،به گونه اي كه برنامه ها ،ضمن انعطاف پذيري در روشها ،با شرايط محيطي و زمان
آموزش سازگاري داشته باشد.

ماده -6براي ارتقاي صالحيت ها و مهارت هاي حرفه اي معلمان كالسهاي چندپايه و راهنمايان آموزشي
و تربيتي ،عالوه بر آموزش هاي بدو و ضمن خدمت متداول ،به ميزان  01ساعت آموزش تخصصي ،قبل از
شروع سال تحصيلي ،پيش بيني و اجرا مي شود.
ماده -7دانشگاه فرهنگيان در برنامه آموزشي دوره كارشناسي و باالتر مجموعه علوم تربيتي (گرايش
مربوط) ،براي توانمند سازي منابع انساني در مديريت و آموزش كالس هاي چندپايه ،تدابير الزم را اتخاذ
نمايد.
ماده -8به منظور برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه و اتخاذ تصميم متناسب با شرايط
متفاوت كالس هاي چندپايه ،شورايي با مسئوليت معاون آموزش ابتدايي و عضويت نمايندگان معاونت
هاي توسعه مديريت و پشتيباني ،پرورشي و فرهنگي ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و دبيرخانه
شوراي عالي آموزش وپرورش ،تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده  -9وزارت آموزش و پرورش گزارش پژوهشي اجراي اين مصوبه را هر دو سال يكبار ،به شوراي
عالي آموزش و پرورش ارائه دهد.
ماده -11شيوه نامه اجرايي اين مصوبه ظرف مدت  3ماه ،توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و با
امضاي وزير ابالغ مي شود.
موضوع :آييننامه تشكيل كالسهاي چندپايه در هشتصد و نود و پنجمين( )595جلسه شوراي عالي
آموزش وپرورش ،تاريخ  5393/9/99به تصويب رسيد.

