بسمه تعالی
اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان همدان
نمون برگ تعهد ثبت نام دانشآموزان پسر مراکز سمپاد استان همدان در سال تحصیلی 0911-0011
اینجانب  ........................................فرزند  ...............................دانشآموز کلاس  ...............................دبیرستان  .................................متعهد

میشوم نسبت به اجرا و رعایت موارد زیر کوشا بوده و تمام سعی و اهتمام خود را برای اجرای مفاد این تعهدنامه بکار بندم.
 -1ورود و خروج رأس ساعت (ورود ساعت  03:7و خروج رأس ساعت  )133:7از آموزشگاه.
 -2شرکت در برنامههای آموزشی ،پرورشی ،ملی و مذهبی آموزشگاه.
 -:رعایت احترام ،حقوق فردی و شئونات اخلاقی در رفتار و برخورد با کارکنان و سایر دانشآموزان.
 -3حضور به مدت چهل ساعت در هفته در برنامه رسمی آموزشگاه.
 -5واریز بهموقع حق الثبت و سایر شهریههای مصوب و تعیینشده به حساب بانکی آموزشگاه.
 -6شرکت در کلاسهای فوقبرنامه و سایر برنامههای تعیینشده از طرف آموزشگاه در طول هفته.
 -0استفاده لباس فرم دانشآموزی تعیینشده توسط آموزشگاه.
 -8عدم استفاده از زیورآلات و رعایت اصل داشتن ظاهر آراسته و پیراسته در محیط آموزشی.
 -9رعایت ادب ،احترام و حقوق فردی سایر دانشآموزان در محیط آموزشگاه.
 -17برقراری ارتباط صحیح ،سازنده و توام با احترام با عوامل آموزشگاه بهمنظور پیگیری و رفع مشکلات خود درزمینة
مسائل رفتاری ،ارتباطی و انضباطی با سایر دانشآموزان ،دبیران و درخواست تجدیدنظر در نمرات.
 -11اطلاعرسانی بهموقع تأخیر و عدم حضور در آموزشگاه حداکثر تا ساعت  9صبح همان روز.
 -12تلاش و برنامهریزی بهمنظور پیشرفت علمی و اخلاقی در طول سال تحصیلی.
 -1:کسب نمرة حداقل  10در امتحانات پایانی نیم سال اول و دوم در تمامی دروس.
 -13حضور رأس ساعت در آزمونها و رعایت مقررات شرکت در آزمونهای داخلی و نهایی.
 -15حضور والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان جلسات ارتباط با اولیا و پیگیری امور آموزشی و تربیتی دانشآموزان.
 -16همراه نداشتن وسایل الکترونیکی (تلفن همراه ،هندزفری ،ساعت هوشمند ،تبلت و.)....
 -10همراه نداشتن وسایل غیرمتعارف ،غیرضروری و بیارتباط با مسائل آموزشی و پرورشی.
نام و نام خانوادگی دانش آموز

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

