
خرداد ماه
دبیرستان دخترانه 

(دوره دوم)غیردولتی واله 

فعالیت های مذهبی و فرهنگیمشاوره ای- اداری - اجرایی- فعالیت های آموزشی تاریخروز

برگزاری امتحانات پایانی ترم دو خردادماه درکلیه پایه ها و نظارت در برگزاری آزمون ریاضی پایه های دهم و یازدهم1شنبه

تماس با دانش آموزان درمورد نظرسنجی وضعیت برگزاری امتحانات-تنظیم صورت حساب برگزاری امتحانات2یکشنبه

سالروز فتح خرمشهربازدید مستمر از صحنه برگزاری امتحانات آنالین درس زبان در پایه های دهم و یازدهم3دوشنبه

تبادل نظر با مشاور تحصیلی درمورد سرفصل های آموزشی و فرهنگی در تابستان - تالش در جهت جذب در تمامی روزهای هفته4سه شنبه

نظارت بر برگزاری آزمون درس عربی- اجرا و انجام اداری و دفتری 5چهارشنبه
اجرای امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف6پنجشنبه
7جمعه

نظارت بر برگزاری آزمون درس فیزیک-برقراری تماس با دانش آموزان پایه دوازدهم8شنبه

پیگیری امور مشاوره ای و آموزشی دانش آموزان9یکشنبه

برقراری تماس با دانش آموزان پایه دوازدهم درمورد تحلیل سواالت در امتحانات نهایی،نظارت بر برگزاری آزمون نگارش10دوشنبه

برگزاری جلسه شورای مدرسه به منظور هماهنگی های الزم در اجرای امور مدرسه11سه شنبه

(....مشاوره های تحصیلی،جذب،امور اداری و دفتری و )اجرای امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف12چهارشنبه

اجرای امور جاری مدرسه در واحدهای مختلف13پنج شنبه
(ره)رحلت امام خمینی 14جمعه

 خرداد15قیام ملی (....مشاوره های تحصیلی،جذب،امور اداری و دفتری و )اجرای امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف15شنبه

(ع)شهادت امام جعفر صادق تنظیم و بررسی برنامه های برگزاری کالس های تابستانی16یکشنبه

نصب بنر و اطالعیه در سایتبازدید مستمر از صحنه برگزاری امتحانات آنالین درس زیست شناسی و هندسه17دوشنبه

بازدید مستمر از صحنه برگزاری امتحانات آنالین درس انسان و محیط زیست18سه شنبه
بازدید مستمر از صحنه برگزاری امتحانات آنالین درس آمادگی دفاعی19چهارشنبه

 اجرای امور جاری دبیرستان  در واحدهای مختلف20پنج شنبه

21جمعه

و روز دختر (س)والدت حضرت معصومهبازدید مستمر از صحنه برگزاری امتحانات آنالین درس آمار پایه یازدهم ریاضی22شنبه

نصب بنر و اطالعیه در سایتپیگیری تحویل اوراق امتحانی و نمرات از دبیران23یکشنبه

(.....آموزشی،اجرایی،اداری و)بررسی عملکرد مدرسه در واحدهای مختلف 24دوشنبه
اقدام پیگیر در جهت اخذ مجوز از آموزش و پرورش جهت برگزاری پایگاه تابستانی25سه شنبه

روز جهانی اهدای خونبرگزاری جلسه شورای دبیران بصورت فردی جهت هماهنگی های الزم در سال تحصیلی جدید26چهارشنبه

 اجرای امور جاری دبیرستان  در واحدهای مختلف27پنج شنبه
28جمعه

روز جهاد کشاورزیثبت نمرات در سیستم سیدا _ارائه کارنامه های نیم سال دوم دهم و یازدهم29شنبه

(....مشاوره های تحصیلی،جذب،امور اداری و دفتری و )اجرای امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف30یکشنبه

(....مشاوره های تحصیلی،جذب،امور اداری و دفتری و )اجرای امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف31دوشنبه

1399-1400تقویم اجرایی 






















