
 

 

 پرورش منطقه یک تهران )شمیرانات( آموزش و  1041-1041برنامه عمل سال تحصیلی 

 

 مسعودیان  حسین سید اول متوسطه هیئت امنایی شهید پسرانه دوره   نام مدرسه : دبیرستان

 عنوان برنامه شهیدسلیمانی()طرح زمین فوتبال مربع  متر 014به مساحت  احداث و افتتاح کفپوش مصنوعی تایل کورت در فضای باز

 مستندات باال دستی بدنی تعلیم و تربیت زیستی و  0تحول بنیادین و ساحت شماره  سند

 اهداف  کرونا در زمان پسا برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان  ،بین دانش آموزان در انگیزه روحیه و نشاط  جادای

 کمی)درجه بندی( ورزشی فوتبال دانش آموزان عالقه مند به رشته های 

 سلسله مراتب اجرا مسوول اجرا معاونت پرورشی واحدآموزشی به همراه مربی بهداشت و پزشک

 مراجع همکار معاونت پرورشی منطقه و کارشناسی تربیت بدنی مدیر واحد آموزشی و 

 اقدامات اجرایی )شیوه و مراحل اجرایی( فوتبال برگزاری مسابقات ورزشی سپس ثبت نام ازعالقمندان ومربیان  وانجمن اولیاء  تصویب شورای مدرسه و

 زمان شروع و پایان ان روز بزرگداشت مقام دانش آموز روز سیزده آباختتامیه مسابقات در  افتتاح برگزاری مسابقه فوتبال به مناسبت هفته تربیت بدنی و 

 گسترده فعالیت مخاطب ورزشی فوتبال دانش آموزان مستعد و عالقمند به مسابقات 

 محدوده مدرسه و منطقه و ثبت رکورد در منطقه

نظارت وارزشیابی   فرآینداجراء شیوه ورزشی طی برگزاری مسابقات در چند مرحله تفریحی و بعد در مرقابت سال ایجاد

 ابزار مادگی جسمانی جهت رقابت ورزشی آ جوایز اهداء پوشیدن لباس ورزشی مناسب و عملکرد

 نتایج شیوه کشف استعدادهای دانش آموزان

 ابزار بازخوردهای الزم کارشناسی تربیت بدنی منطقه و حمایت شورای مدیریت منطقه و همکاری و درخواست مجوزالزم و

 تحلیل وضع موجود نقاط ضعف تحرک بین دانش آموزانساله مدرسه به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم  تعطیلی دو

 نقاط قوت برگزاری طرح های جذاب ورزشی و کشف استعدادهای دانش آموزان مبارزه با کم تحرکی بچه هاو شادابی بین دانش آموزان و ایجادرقابت سالم و

 فرصت ها همکاری با سایر نهادهای محلی مدرسه و معاونت پرورشی و کارشناسی تربیت بدنی

 تهدیدها نگرانی خانواده ها از آسیب ها و مصدومیت های جسمی

 پیش بینی منابع انسانی 1041در مسابقات فوتبال منطقه ای در بهمن ماه  آموزشی شناسایی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات ورزشی توسط کادر واحد

 وتجهیزاتامکانات  اطالع رسانی مناسب پذیرایی و خریدجوایزو

 مالی برای پرداخت اقساط بعدی و کمک های جهادی  آگاهی دادن به خانواده ها برای جذب مشارکت های مردمیمیلیون تومان از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهرتهران  و   111سرانه مبلغ  واریز

 


