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شو رایعالی آم زشوپرورش با الحاق م ارد ذیل به آییننامه گسوررش ماارت های مردمی در مدارس( 1مص ب هفرصد و
شواونین سهسوه شو رایعالی تاریخ  ) 33/3/11برای اسرفاده در آن دسره از مدارسی ته از قدم تاریخی و س ابق درخاان
عهنی ،آم زشوی و ررهگیی در سو مهی یا اسرانی برخ ردار هسرگد و در این مص به مدارس ماندگار نامیده میش ند ،م ارق
میتگد:
 -1این مدارس به پیاوگااد سوازمان آم زش و پرورش اسران و تأیید ش رای آم زش و پرورش اسران و تص یب تنیسی ن
معین ش رایعالی آم زش و پرورش انرخاب میش ند.
 -2اعضای هیئ امگای این مدارس عبارتگد از:
 -1مدیرمدرسه (دبیر هیئ امگا)
 -2ننایگده معهنان
 -3رئیس انجنن اولیا و مربیان و یک نفر از اولیای دانشآم زان به انرخاب انجنن
 -4رئیس ش رای آم زشوپرورش اسران یا ننایگده ثاب وی
 -5رئیس سازمان آم زشوپرورش اسران یا ننایگده ثاب وی
 -6رئیس آم زشوپرورش شارسران /مگ قه
 -7یک نفر از صاحبنظران آم زشی و ررهگیی به انرخاب اعضا و با ابالغ رئیس سازمان آم زشوپرورش اسران (ترسیحاً از
رارغالرحصیالن هنان واحد آم زشی)
تبصره  -1رئیس شو رای شوار و در مدارسوی ته به ثب سوازمان میرا ررهگیی رسیدهاند ،رئیس سازمان میرا ررهگیی
میت انگد به عگ ان عض هیئ امگا به ترتیب این بگد اضاره ش ند.
تبصرره  –2درهگرسوورانهای رگی و حررهای و تاردانش ،رئیس اتاق صووگایع و معادن و یا ننایگده ثاب وی در صوو رت تنایل
میت اند در هیئ امگا عض ی داشره باشد.
 -3هیئ امگای این مدارس عالوه بر اخریارات مگدرج در آییننامه گسووررش ماووارت های مردمی در مدارس ،وظایف و
اخریارات زیر را نیز عادهدار خ اهگد ب د:
 انرخواب نیروی انسوووانی مرگواسوووب بوا وی گیهوای اینگ نوه مودارس بوا رعوای ق انین مرب ه و هناهگیی سوووازمانآم زشوپرورش اسران
 تعیین شرایط و نح ه پذیرش دانشآم ز با هناهگیی سازمان آم زشوپرورش اسران -4مدیر اینگ نه مدارس عالوه بر داشرن شرایط احراز مدیری مدارس (مص ب ش رایعالی آم زشوپرورش) باید حداقل
مدرک تحصویهی تارشوگاسوی ارشود و سوابقه مدیری م رق در س
سازمان آم زشوپرورش اسران مگص ب میش د.

مگ قه باشد .مدیر به پیاگااد هیئ امگا و تأیید رئیس

 1با اعمال اصالحاتی ،به آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی تغییر یافت.

 -5اینگ نه مدارس میت انگد با رعای راهگنای برنامه درسووی مصوو ب آم زشوپرورش ،تراب و م اد آم زشووی و تنک
آم زشی م ردنیاز را ت لید و پس از تأیید سازمان پ وهش و برنامهریزی آم زشی نسب به اسرفاده از آن در مدرسه اقدام تگگد.
 -6انحالل هیئ امگای این قبیل مدارس بر اساس رویه بگد  1این مص به انجام خ اهد شد.
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