اساسنامه مدارس عشايري
مصوبه نهصد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش ،تاريخ 1131/11/11

مقدمه :
اساسنامه مدارس عشايري با در نظر گرفتن شرايط خاص جامعه عشايري 1و به منظور بسط عدالت
آموزشي و پرورشي براي دانشآموزان آنها ،بر مبناي اسناد باالدستي به ويژه نقشه جامع علمي كشور و سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش 2،به شرح زير تصويب مي شود و مدارس عشاير 3كشور بر اساس آن اداره
خواهند شد.
ماده –1تعاريف:
 -1دانشآموز عشايري :دانشآموزي كه در خانواده عشايري زندگي مي كند.
 -2مدرسه عشايري  :مدرسهاي كه بيش از  05درصد دانشآموزان آن را دانششآمشوزان عششايري تشش ي
مي دهد و به سه صورت اداره مي شود :
 -2-1سيار :مدرسهاي كه دانشآموزان آن در طول سال تحصيلي به همراه اي كوچ ميكنند.
 -2-2نيمه سيار :مدرسه اي كه والدين دانشآموزان آن به همراه اي كوچ ميكنند و دانشآموزان به
صورتهاي مختلف در مح باقي ميمانند و ادامه تحصي ميدهند و سپس كوچ ميكنند.
 -2-3ثابت :مدرسهاي كه در مح هاي اس ان عشايري فاقد كد روستايي ،تش ي ميشود.
ماده -2اهداف:
در اين مدارس عالوه بر اهداف كلي و اهداف دورههاي تحصشيلي نظشاآ آمشوزش و پشرورش ،بشراي ايجشاد
انعطاف بيشتر و فراهم آوردن تسهيالت ويژه دانشآموزان عشايري متناسب با ويژگيهاي خاص فرهنگشي،
اجتماعي ،اقتصادي ،جغرافيايي و اقليمي عشاير ،اهداف خاص زير نيز پيگيري ميشود:
 -1فراهم كردن فرصتهاي برابر آموزشي و پرورشي به منظور دسترسي عادالنه و آسان دانشآمشوزان
عشايري به ام انات آموزشي و پرورشي و برنامههاي مناسب يادگيري در تمامي نقاط كشور
 -2انسداد مبادي بيسوادي و ارتقاي پوشش تحصيلي فرزندان عشاير با تاكيد بشر دانششآمشوزان دختشر
عشاير
 -1عشاير  :مردماني با ساخت اجتماعي قبيله اي كه معاش آنان عمدتاً مت ي به دامداري است و شيوه زندگي مبتني بر كوچ نشيني دارند و همچنين از دفترچه عشايري
استفاده مي كنند.
 - 2بند ھ راه ار  1/1و راه ارهاي  21/6، 25/3 ، 14/1 ، 12/2 ، 0/0 ، 0/4 ، 0/3 ، 0/2 ، 0/1و 21/15
 - 3منظور از واژه مدارس در ساير مواد و بندهاي اين اساسنامه ،مدارس عشايري است.
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ماده -3ضوابط و مقررات تاسيس مدارس عشايري متناسب با شرايط و ويژگيهاي مناطق مختلف عشايري
و همچنين حد نصاب الزآ دانشآموزان براي تش ي كالس در دوره ابتدايي و متوسشطه ايشن مشدارس ،بشه
تصويب كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد.
تبصره -اين مدارس زير نظر اداره آموزش و پرورش عشاير اسشتان يشا واحشد سشازماني مربشوط در منطقشه
آموزش و پرورش و با پشتيباني اداره ك آموزش و پرورش استان و در چارچوب سياستها و برنامشههشاي
اداره ك آموزش و پرورش عشاير و با نظارت آن اداره ك  ،فعاليت ميكنند.
ماده -4مسئوليت كليه فعاليتهاي اين مدارس( از قبي آموزشي ،پرورشي و اداري) كه كوچ برون اسشتاني
يا برون منطقهاي دارند ،بر عهده استان و منطقه مبدأ خواهد بود.
تبصره -به منظور تسهي امور و دسترسي آسان دانشآموزان به فرآيند تعليم و تربيت ،مسشئوليت اداره ايشن
نوع مدارس ،با توافق استان يا منطقه مبدأ و مقصد ،قاب واگذاري به استان يا منطقه مقصد مي باشد.
ماده -5به منظور افزايش پوشش تحصيلي و جلوگيري از تشر تحصشي دانششآمشوزان عششاير ،بشه ويشژه
دانشآموزان دختر ،وزارت آموزش و پرورش موظف است نسشبت بشه ارا شه فزونتشر خشدمات آموزششي و
پرورشي مختلف در دوره هاي تحصيلي اول و دوآ متوسطه ،از قبيش تشامين وسشيله رفشت و آمشد رايگشان،
راهاندازي خوابگاههاي مركزي ،تاسيس مدارس شبانه روزي ،آموزشهاي از راه دور و ...اقداآ كند.
ماده -6مدارس دوره دوآ متوسطه عشايري مي توانند به منظور ارا ه آموزشهاي مهارتي و فني و حرفه اي
متناسب با شرايط اقليمي و نيازهاي جامعه عشايري با رعايت ضوابط و مقشررات مربشوط ،از ظرفيشتهشاي
كارگاهي مراكز آموزشي ساير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي مستقر در منطقه ( سازمان آموزش فني
و حرفهاي كشور ،مراكز آموزشي وزارت جهاد كشاورزي و ساير مؤسسات آموزشي مجاز) استفاده كنند.
ماده -7با توجه به وضعيت اقتصادي و شرايط خاص فرهنگي مناطق عشايري ،اجراي دوره پشيشدبسشتاني،
آمادگي دوزبانه و سنجش سالمت دانشآموزان آماده ورود بشه دبسشتان در ايشن منشاطق الزامشي ،همگشاني و
رايگان است و منابع آن از طريق وزارت آموزش و پرورش تأمين خواهد شد.
ماده -8برنامه درسي و متون آموزشي و تربيتي اين مدارس ،براساس مفاد سند تحشول بنيشادين آمشوزش و
پرورش و در چارچوب برنامه درسي ملي و با توجه به شرايط و ويژگيهاي زندگي عششايري و اقتاشا ات
محلي و منطقهاي ،توسط سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي  ،حداكثر تشا دو سشال پشس از ابشال ايشن
اساسنامه ،متناسبسازي خواهد شد.
ماده -9زمان آموزش در مدارس كوچرو ،به گونهاي تعيين شود كه كمتر از زمان مقرر در برنامه درسي ملي
نباشد.
تبصره -1كسري مدت زمان آموزش اين نوع مدارس ،با تش ي و فعاليت مدارس به صورت «يك نوبته دو
وقته» و داير نمودن مدارس در روزهاي پنجشنبه جبران مي شود.
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تبصره – 2فعاليتهاي آموزشي ،پرورشي و فرهنگي و تربيت بدني و سشالمت ايشن مشدارس بشا توجشه بشه
شرايط و اقتاا ات مناطق عشايري ،طراحي و براي اجرا ابال مي شود.
ماده -11زمان اجراي ارزشيابي تحصيلي نوبت هاي پاياني از سوي شوراي برنامه ريزي استان و بر اسشاس
شرايط جغرافيايي ،اقليمي و اجتماعي مناطق عشايري تعيين مي شود.
ماده –11تربيت و تامين معلمان واجد صالحيت بومي مورد نياز اين مدارس از طريشق پشيش بينشي سشهميه
ويژه عشاير در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،صورت مي پذيرد.
ماده –12شاخص منابع انساني مورد نياز فعاليتهاي بهداشتي ،پرورشي و تربيت بدني در مدارس عشايري
كم جمعيت تا ميزان
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شاخص هاي مصوب مدارس عادي تعيين مي شود.

ماده -13به منظور تقويت انگيزه و ماندگاري كاركنان آموزشي و پرورششي ايشن مشدارس ،از سشوي وزارت
آموزش و پرورش اقداآهاي الزآ و اثر بخش نظير پرداخت حق آمد و شد ،حق اس ان ،سختي كار ويشژه و
حق كوچ انجاآ مي شود.
ماده -14وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظشور تحقشق عشدالت آموزششي و پرورششي و بسشتر
سازي توسعه متوازن در مناطق عشايري ،رديشف اعتبشاري خشاص بشا عنشوان "توسشعه آمشوزش و پشرورش
عشايري" با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و در لوايح بودجه ساالنه منظور كند.
ماده –15سرانه اعتباري دانشآموزان اين مدارس ،به صورت ويژه و حداق به ميزان سه برابر مدارس عادي
تعيين مي شود و در اولويت پرداخت قرار ميگيرد.
ماده -16انف ا  ،الحاق ،تجميع و انحالل اين مدارس بشا پيششنهاد اداره كش آمشوزش و پشرورش اسشتان و
موافقت شوراي آموزش و پرورش استان ،انجاآ مي شود.
ماده -17شيوه نامه اجرايي اين مصوبه توسط اداره ك آموزش و پرورش عشاير كشور با همشاهنگي سشاير
سازمانها و معاونتهاي ذيربط ،حداكثر تا سه ماه پس از ابال  ،تهيه و ارسال خواهد شد.
موضوع :اساسنامه مدارس عشايري در نهصد و هشتمين( )859جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش،
تاريخ 1383/12/11به تصويب رسيد.
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