شماره/571/9518/114 :ص
تاریخ1398/03/21 :
پيوست :دارد

موضوع  :جهش تحصیلی دوره ابتدایی
با سالم و احترام

بخشنامههاودستورالعملهایاداریاستانخوزستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحدهای مجری :شهرستان  /منطقه

رئیس ،معاون /ارزیابی و عملکرد و روابط
عمومی ارسال شود
واحدهای آموزشی :ابتدایی ارسال شود
هماهنگکنندهدرشهرستانیامنطقه:کمیتهمستندسازی

به استناد بخشنامه شماره  1398/02/24-97000/2375سازمان آموزش و پرورش استثنایی
کشور ،مبنی بر اجرای برنامه سنجش سالمت جسمانی و جهش تحصيلی دانش آموزان دوره
ابتدایی و به منظور برنامه ریزی و تمهيد مقدمات اجرای آزمون ،مقتضی است دستور فرمایيد با
رعایت موارد ذیل و توجه به مفاد کار برگ های پيوستی ،اقدام الزم صورت پذیرد،
 -1ضمن اطالع رسانی به موقع به اولياء و دانش آموزان متقاضی جهش تحصيلی ،نمون برگ شماره
 1به همراه الصاق عكس سال جاری با مهر و امضاء مدیر مدرسه به صورت دقيق تكميل گردد،
 -2مدارک مورد نياز شامل نمون برگ شماره  ، 1کپی شناسنامه و کپی کارنامه و کارنامه کيفی-
توصيفی برابر با اصل (توسط مدیر و تایيد اداره) پایه تحصيلی فعلی و کليهی سنوات قبل دانش
آموز با کسب رتبه "خیلی خوب" در همه ی دروس و همه پایه ها الزامی است .ضمناً از اخذ هر
گونه مدرک غير ضروری به غير از موارد نوشته شده خودداری شود.
توجه مهم :اصل و کپی مدارک در روز آزمون جهت بررسی مجریان ،توسط اوليا محترم ارائه شود،
در غير اینصورت از اخذ آزمون خودداری می گردد.
-3پرونده هر دانش آموز متقاضی جهش تحصيلی ،توسط آموزش ابتدایی از پایه اول به سوم در
پوشه زرد ،از پایه دوم به چهارم در پوشه قرمز ،از پایه سوم به پنجم در پوشه آبی و از پایه چهارم
به ششم در پوشه سبز جمع آوری و در صورت کامل بودن مدارک فوق در زمان مقرر از ایشان
ارزیابی به عمل می آید.
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طرح رده بندی بخشنامه ها و دستوراعملها

به :مدیریت /اداره آموزش و پرورش ...

کمیته بررسی

 -4بعد از بررسی و رفع نواقص پرونده ها توسط کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق و نواحی و پس
از مشخص شدن آمار دانش آموزان متقاضی جهش تحصيلی ،پرونده ها در اختيار اوليا قرار گرفته
تا در روز آزمون به مجریان تحویل نمایند .فقط کاربرگ شماره  2تا  98/04/02توسط ادارات
آموزش و پرورش به اداره آموزش و پرورش استثنایی ارسال گردد.
 -5مدیران محترم مدارس ابتدایی دارای دانش آموز داوطلب جهش تحصيلی با رعایت ضوابط و
مقررات باید در زمان مقرر از طریق سامانه سنجش  http://h1.iehs.ir/tashkhis/homeبه
صورت الكترونيكی نسبت به ثبت اطالعات فردی ،خانوادگی و عملكرد درسی مطابق کارنامه ها
دانش آموزان اقدام نمایند.
 -6دانش آموزانی که سال گذشته متقاضی جهش تحصيلی بوده و شرایط الزم را احراز ننموده اند،
در صورت تقاضای مجدد در سال جاری ( )98صرفاً همين یک بار می توانند مورد ارزیابی قرار
گيرند.
 -7ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش پایه اول به سوم و جهش برای بار دوم در دوره ابتدایی
نيز با رعایت قوانين و مقررات مربوطه پس از مكاتبات ادارات مربوطه با اداره کل آموزش و پرورش
استان و اخذ تایيد کميسيون اداره کل اقدام به اخذ نوبت نمایند.
 -8زمان و مكان و فرایند اجرای آزمون های جهشی متعاقباً اعالم می گردد.
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