ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ

SHAALA SIDDHI

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ
Evaluation for Improvement

ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ
School Standards
and Evaluation
Framework

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ
ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਾਈ

School Standards and
Evaluation Framework

i

National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)

(Declared by the Government of India under Section 3 of the UGC Act, 1956)

School Standards and
Evaluation Framework

© NUEPA First Published: November 2015

ii

Published by the Registrar, National University of Educational Planning and Administration (NUEPA),
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016 and Designed and Printed at Digital Expressions, New Delhi - 110049

ਧੰ ਨਵਾਦ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ’ (NPSSE) ਨੂੰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱ ਕ

ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱ ਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਦੇ NPSSE ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੂਹ (NTG) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੱਸਟਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਮੁੱ ਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ–ਸੰ ਘਾਂ, ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NUEPA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂ ਸਲ (NCERT) ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ

ਅੰ ਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱ ਤਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ
ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ’ (NUEPA), ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ

ਪ੍ਰੋ: ਆਰ. ਗੋਵਿੰ ਦਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਟੁੱ ਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NUEPA ਵਿਖੇ ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ

ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ
ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਾਂਗੇ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਕਾਈ’ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਾਈ (USSE)
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ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਾਈ (USSE) ਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ
ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਂਡਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, USSE
ਡਾ. ਸੰ ਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਝਾ
ਕੁਮਾਰੀ ਅਨੁ ਦਬਾਸ

ਸ੍ਰੀ ਬਿਸਵਬਾਸੂ ਸਵਾਈ ਂ
ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ
ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਧੀ ਗੌੜ

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ
ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰ ਘ, ਪ੍ਰਿੰ ਸੀਪਲ ਡਾਇਟ

ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਐਸ ਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰਸ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਤੀਸ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰਸ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਸ੍ਰੀ ਕੁੰ ਵਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ

ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਮਰਥਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੂਹ (NTG) ਦੇ ਮੈਂਬਰ
NUEPA ਦੇ ਵਿਭਾਗ–ਮੈਂਬਰ
NCERT ਦੇ ਵਿਭਾਗ–ਮੈਂਬਰ

SCERTs, SIEs, SIEMATs, DIETs, DEOs, BEOs ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦ–ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (NPSSE)
ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਵਿਆਪੀ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਜੱ ਦੋ–ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕੇ।
(ਸਿੱ ਖਿਆ ਆਯੋਗ, 1964-66)

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
“ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ” ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਨ ਵਜੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਕੂਲੀ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱ ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲ ਉੱਪਰ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (MHRD) ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ (NUEPA) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ (NPSSE) ਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ (NPSSE) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰ ਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਮੰ ਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਹਿਤ ਸਵੈ–ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ  ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
'ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ’? ‘ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’? ਅਤੇ ‘ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’? ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਆਮ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ “ਗੁਣੋਤਸਵ”, ਉੜੀਸਾ ਦੇ “ਸਮੀਕਸ਼ਾ”, ਕਰਨਾਟਕ ਸਕੂਲ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਆਂਕਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (KSQAAC) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਆਧਾਰਿਤ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ’ (NPSSE) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
•

ਸੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱ ਲਾਂ (ਕਦਰਾਂ/ਕੀਮਤਾਂ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕਾਂ,
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (2009) ਅਤੇ ‘ਸਰਬ–ਸਿੱ ਖਿਆ
ਅਭਿਆਨ’ (SSA) ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (RMSA) ਜਿਹੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ।

•

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ–ਯੋਗ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱ ਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਰਾਲੇ  ਵਜੋਂ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

1.1

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ’ (NPSSE) ਦੇ ਮੁੱ ਖ
ਉਦੇਸ਼
•

ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਧਾਰਨਾਗਤ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ,
ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।

•

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸੰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਤੰ ਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੁੰ ਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।
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•      ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਈਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਪਦ–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
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•

ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ/ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਵਿਵਸਥਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ
ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ-ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ।

‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ’ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ’’
•

ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਆਕਾਰ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱ ਖੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਕੀਕੀ–ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਇਕੱ ਲੇ –ਇਕੱ ਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।

•

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ  ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਖ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ  ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਚਿੰ ਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ/ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰ ਤਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਕਿਸੇ ਸਮੁੱ ਚ ਵਜੋਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1.2 ਧਾਰਨਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਕ ਯੋਜਨਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ
ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ
         ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲ
ੁ ਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ’ (NPSSE) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਝਣ ਲਈ  ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੁੰ ਜ ਦਾ ਸਮਰੱ ਥਾ–ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰ ਸਥਾਈ
ਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ–ਸਹਾਇਤਾ।
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         ਇੱ ਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੂਹ’ (NTG) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਬ
ੈਂ ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NPSSE
ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਦਸ਼ਿ
ੇ ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੂਹਾਂ’ (STGs) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ : ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਰਾਲਾ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰਨਿਹਿਤ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

ਵਿਦਿਅਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (NPSSE) :
ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ- ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ
(SSEF)

ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱ ਚ ਵਜੋਂ
(ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ)

ਸੰ ਸਥਾਈ ਤੰ ਤਰ

ਖੋਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ

ਬਲਾਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
SCERT, SIEMAT,
DIET ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–
ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬਾਹਰੀ ਮਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ (ਮੈਨੁਅਲ)
SSEF ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
ਪੁਸਤਕ (ਮੈਨੁਅਲ)
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NPSSE ਲਈ ਧਾਰਨਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ
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NPSSE ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

2.0 ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF)
ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ
ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸੁਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼–ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ,
ਸਿੱ ਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰ ਘਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ’ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ
ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਲੱਛਣ
•

ਪ੍ਰਮਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇ
ੁੱ
ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ
ਖ਼ੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੁੱ ਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਸੰ ਦਰਭ ਬਿੰ ਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ।

•

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਗ, ਵਿਵਿਧ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ।

•

ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ, ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਪਯੋਗ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ।

•

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ/ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ।

2.1 ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF) ਦਾ ਢਾਂਚਾ
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ਸਕੂਲੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੱ ਤ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰ ਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ’ ਕੋਲ ‘ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕਾਂ’ ਦਾ ਇਕ ਜੁੱ ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ
‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ’ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਪੜਾਅ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਨ: ‘ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ’,
‘ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ’, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰ’ (ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ–ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹਿਤ), ‘ਸਮੱ ਰਥਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ’, ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਖ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਹਰੇਕ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ।’ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਵਿੱ ਚ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਗਠਿਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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2.2 ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ (Key Domains and Core Standards)
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ
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ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਾਧਨ : ਸੁਲੱਭਤਾ,
ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
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ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ













ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ
ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ (ਜਿਥੇ ਉਪਬੰ ਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ)
ਰੈਂਪ
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਰਤਨ
ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪਾਖ਼ਾਨੇ

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਆਂਕਲਣ











 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ–ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਿਆਨ
ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
 ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਂਕਲਣ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚਿੰ ਤਨ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ







ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਅਧਿਆਪਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ








ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਨਮੁੱ ਖੀਕਰਨ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ






ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ
ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ







ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ (CWSN) ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਾਨਸਿਕ/ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ







ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਕੂਲ–ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁਦਾਇ
ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸੁਦ੍ਰਿੜੀਕਰਨ

ਹਾਜ਼ਰੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਪ੍ਰਗਤੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੱ ਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ : ਸੁਲੱਭਤਾ,
ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ
ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ? (ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਕ)

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਣ

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ? (ਨੌਂ
ਮਾਨਕ)

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਣ-ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਿੱ ਖਣ-ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? (ਪੰ ਜ ਮਾਨਕ)

ਅਧਿਆਪਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰ ਗ ਕੀ ਹੈ?
(ਛੇ ਮਾਨਕ)

ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? (ਚਾਰ ਮਾਨਕ)

ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ? (ਪੰ ਜ ਮਾਨਕ)

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ? (ਪੰ ਜ
ਮਾਨਕ)

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (School Evaluation and Improvement
Process)
ੂ ੀ ਵ ਿ ਕ ਾ ਸ ਯ ੋਜ ਨ ਾ
ਸਕਲ

ਪ ੂਰ
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3.0	ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (Structure of Each key Domain)
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣ–ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤਾਂ, ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ,
ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਵਿਵਰਨਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
‘ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ’ (Response Matrix) ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ
ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ–ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰ ਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ:
ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਬਿੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜੁੱ ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇੱ ਥੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਪੁਸ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਗ੍ਰਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ-ਖ਼ੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ
ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਵੀ
ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁੱ ਚੇ

ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ
ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਾਰੰ ਭ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਰਣੀਆਂ
ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਉਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਥਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਪਰਿਪੇਖ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਢੰ ਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਆਪਣੇ–ਆਪ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ
ਹਨ। ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਲਈ ਪੱ ਧਰ–ਤਿੰ ਨ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ
ਪੱ ਧਰ–1 ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ–2 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ:
ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਵਿਰੁੱ ਧ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ  ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਾਂ/ਆਂਕੜਾਗਤ ਡਾਟਾ/ਸ਼੍ਰਵਣ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮੱ ਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦਰਜ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ U-DISE ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ
ਫੜਦੇ ਹਨ।
•

ਹਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ – ਮਾਪਦੰ ਡ/ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ, ਰਜਿਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 
ਆਦਿ।

•

ਸਮਰੱ ਥਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ – ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ।

•

ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ

ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ–ਸਾਰਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ
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ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ-ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ‘ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ’ (Response Matrix) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ’
ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਵਿਰੁੱ ਧ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ 
ਇਕ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਚਿੱ ਤਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ,
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱ ਤ ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਦਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਆਂ)
ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਸਕੂਲ ਇਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੂਖ਼ਮ 
ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ‘ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ’ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਧਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ I,
II ਅਤੇ III) ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਪੱ ਧਰ–ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ
ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਤਿੰ ਨ ਦਰਜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੱ ਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ
ਵਿਚੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉਚਿਤ ਦਰਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚਰਨਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਨਿਰਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ,
ਸਕੂਲ–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (ਸੁਧਾਰ–ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਸਾਰਣੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਖ਼ੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਵਿਵਰਣ/ਵੇਰਵੇ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ
ਉਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਲਈ ਸਾਲ 1, 2 ਜਾਂ
3 (Y-I, Y-2 ਜਾਂ Y-3) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ‘ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਿਹਨਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਮਖ ਖ਼ੇਤਰ
ੁੱ
ਬਾਰੇ (About the
Key Domain)
ਚਿੰ ਤਨਕਾਰੀ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective
Prompts)
ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual
Information)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ (Core
Standards)
ਵਿਵਰਣੀਆਂ (Descriptors)
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of
Evidence)
ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਆਂ)   
(Innovation (s))
ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ (Response
Matrix)
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
(Planning for
Improvement)

ਪ੍ਰਮਖ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱ
ੁੱ
ਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਪਕ–ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ–ਬਿੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਖ-ਖੇ
ੁੱ
ਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਥਿਤੀ
ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਨਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਲਈ
ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਉਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਥਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੱ ਧਰ
ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਅਾਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਦਰਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ
ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਿਵਰਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Structure of Key Domains
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ਸਕੂਲ ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁੱ ਕ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦਾ
ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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4.0

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (Approach to School Evaluation)

ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (SSEF) ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਣਨੀਤਿਕ
ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲੇ
(ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪੂਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱ ਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ?

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ

ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਚੱ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼–

ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਤਸਵੀਰ

ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰਨਿਹਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪੂਰਕ
ਕਿਰਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ?

ਸਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ,

ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ

ਲਈ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ

ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਤ ਇੱ ਕ ਸਮੁੱ ਚ ਵਾਂਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੈ–

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਦਿ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ?

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਪੜਾਅ

ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ : ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ

ਮਿੱ ਤਰ’ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ–

ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ
ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੀ–

ਪੂਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਕੂਲ

ਲਈ

‘ਗੰ ਭੀਰ

ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,
ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ

ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰ ਗਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ
ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱ ਖ
ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦਿੰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ  ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

School Standards and
Evaluation Framework

ਕਦੋਂ?
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ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ (ਜੁਲਾਈ–ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਅੰ ਜਾਮ 

ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰ ਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਤੌਰ ’ਤੇ। (ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

4.1 ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ (Guidelines for School Evaluation)
ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਾਰਨਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱ ਧ/ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ–ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼



ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ



ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ



ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ



ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ

ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨਾ

•

ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨਾ

•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ

•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ

•

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ

•

ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ

•

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

•

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ



ਸਕੂਲੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦਰਜ ਕਰਨਾ



ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪੂਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

•



ਸਕੂਲੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ



ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ



ਨਿਰੰ ਤਰ
ਸੁਧਾਰ
ਯੋਜਨਾ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ACIP) ਦਾ
ਸੂਤਰੀਕਰਣ



ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ (ACIP) ਦੀ ਜਾਂਚ



ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ (ACIP) ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ



ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ (ACIP) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ
ਦੀ ਜਾਂਚ

ਅਤੇ

* ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

5.0 ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (School Evaluation Dashboard)
ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ–ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰ ਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (i) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ (ii) ਸੱ ਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੇਂਦਰੀ-ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਚਿੱ ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਮੈਟਰਿਕਸ’ (iii) ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਕਿਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆਵੀ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ
ਸਹਿਤ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਵੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਸੰ ਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ–ਪੱ ਧਰ
ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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6.0

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਨ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ (State
Specificity, Adaptation, Contextualization and Translation)

‘ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ’ (SSEF) ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਈਕਰਨ
ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਿਜਕ–ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਿਕ
ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਪ੍ਰਸੰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਦੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

7.0 ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 
(NPSSE) ਇੱ ਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆਵੀ ਵੈੱਬ
ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ
’ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆਵੀ ਮੰ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ
ਆੱਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਯੁਕਤ
ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆੱਨਲਾਈਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ 
ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ UDISE ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Login ID ਵਾਂਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Login ID ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ Login ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਰਿਪੋਰਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਇਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

14

1.

ਸਕੂਲ
• UDISE ਨੂੰ Login ID ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ Login ID ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਦਾ ਹੈ।
• ਅੰ ਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.

ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ
• ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ Login ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਸਕੂਲ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

3.

ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕੂਲੀ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ
• ਸਵੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਤੌਰ
’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4.

ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ
• ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਲਈ Login ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ–1
(Key Domain-1

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ :
ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
(Enabling Resources of School:
Availability, Adequacy
and Usability)
Domain I
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ

1

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ :
ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਰੱ ਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰ ਮ–ਕਾਜ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿੱ ਤੀ,
ਪਦਾਰਥਕ ਆਦਿ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ–ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਭਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ  ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

Domain I

17

ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ:
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1:

ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਸੁਲੱਭ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2:

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3:

ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ  ਕਿਹੜਾ ਤੰ ਤਰ ਅਪਣਾਇਆ                   
ਗਿਆ ਹੈ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ

(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਛੱ ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ੇਤਰ ਸਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ (ਵਰਗਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ)______________                              

2.

ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ (ਵਰਗਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ___________________

3.

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ (ਵਰਗਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ)

4.

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ : ਜਮਾਤ ਤੋਂ ____________ਤੱ ਕ _____________      

5.

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਲ ਭਰਤੀ/ਦਾਖ਼ਲੇ   ________________  (30 ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ)
i.

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ

  (ੳ)

ਮੁੰ ਡੇ___________(ਅ) ਕੁੜੀਆਂ___________

ii         ਅੱ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ (ੳ)

ਮੁੰ ਡੇ___________(ਅ) ਕੁੜੀਆਂ___________

iii.

ਮੁੰ ਡੇ___________(ਅ) ਕੁੜੀਆਂ___________

ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ

  (ੳ)

6.      ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
(ੳ)

ਵਧੀਆ              

(ੲ)

ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ

      (ਅ)
(ਸ)

ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ

School Standards and
Evaluation Framework

7.
ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਕਾਰਜੀ–ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਖਿਆ–ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ               
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਨ/ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ:
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8.

(ੳ) ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਗਿਣਤੀ________________________________

      (ਅ)  ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਸਥਾਨ (ਸਰਬ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ   
9.   ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱ ਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦਰੀਆਂ/ਟਾਟ-ਪੱ ਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

_____

10.  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱ ਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬੈਂਚਾਂ/ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਵੀ   
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
_____
11.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੈਂਚਾਂ/ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ/ਦਰੀਆਂ/ਟਾਟਪੱ ਟੀਆਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰ ਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
_____

12. ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ : (ੳ) ਸਕੂਲੀ ਮੁਖੀ

(ੲ) ਕੁੜੀਆਂ

(ਅ) ਸਟਾਫ਼

       ਕੋਈ ਹੋਰ, (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)________________________________________
13.  ਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ?
      ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

   ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫ਼ਲ (ਵਰਗਮੀਟਰ)_________________________

14.ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ________________
15. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
(ੳ) ਕੁੱ ਲ–ਵਕਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ

(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ

(ੲ) ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ

(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ) _________________________________________
16.  ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚੰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ:
(ੳ) ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਕੋਸ਼
(ਅ) ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ
(ੲ) ਪੱ ਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ/ਮੈਗਜ਼ੀਨ
(ਸ) ਹੋਰ ਸੰ ਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ
17. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ _______________________________________________________
18. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
(ੳ) ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
(ਅ) ਵਿਭਿੰ ਨ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ)
(ੲ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਨੁੱਕਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ
(ਸ) ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
Domain I

19. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ:
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(ੳ) ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
(ੲ) ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

    (ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
(ਸ) ਕੋਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ

20. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ :
(ੳ) ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ

(ਅ) ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ

(ੲ) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ

(ਸ) ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ

21. ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਨ
(ੳ) ਰੇਡੀਓ

(ਅ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

(ੲ) ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਪਲੇ ਅਰ

(ਸ) ਐੱਲਸੀਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ

(ਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)  ________
(ਹ) ਜਰਨੇਟਰ
_____________________________________________________________
22. ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
(ੳ) ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਲਈ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਸੀਟਾਂ

(ਅ) ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਸੀਟਾਂ

(ੲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਸੀਟਾ (CWSN)
       (ਸ)ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਬਘਰ
(ਕ) ਕੋਈ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ

    (ਹ) ਅਮਲੇ  ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਖਾਨੇ
(ਖ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਇਕਾਈ

23. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱ ਚ ਟੂਟੀਆਂ/ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ
(ੳ) ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ

(ਅ) ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ (ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ)

24. ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ:
(ੳ) ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਹੈਂਡਪੰ ਪ

(ਅ)ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਤੀ

(ੲ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)_________________________________
25. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
(ੳ) ਉਬਾਲਣਾ          

(ਅ) ਕਲੋ ਰੀਨੇਸ਼ਨ                          

(ੲ) ਫ਼ਿਲਟਰੀਕਰਨ

(ਸ) ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ

(ਹ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)_____________________________________

School Standards and
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26. ਹੱ ਥ–ਧੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਸਮਾਂ:
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(ੳ) ਟੂਟੀਆਂ

(ਅ) ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਗ

(ੲ) ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ

(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)_______

27. (ੳ) ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱ ਚ ਭੰ ਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ  

(ਅ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?  _____________________
28. ਸਕੂਲ–ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

(ੳ) ਬਰਾਂਡੇ ਜਾਂ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱ ਚ

       (ਅ)    ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ

		

(ੲ) ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ

       (ਸ)    ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ     

29. (i) ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ:
(ੳ) ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ  ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
     (ਅ)  ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ                 
                            
              (ਕਿਸੇ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ)
      (ii) ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਹਾਂ  
ਨਹੀਂ
30. ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ/ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

31. ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ?

ਹਾਂ

               ਨਹੀਂ

       ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ  (ੳ) ਪੱ ਖਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ                                              _________
       (ਅ) ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
(ਬੱ ਲਬਾਂ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲਜ਼, ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ)

                  _________

32. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ–ਵੱ ਖ ਮੰ ਤਵਾਂ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਵ ਸਹਿਤ:

33. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਆਦਿ)
(ੳ) ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ   _________________
(ਅ) ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                   _________________
(ੲ) ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                  _________________
(ਸ) ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)
__________
_____________________________________________________________
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ਸਭਾ ਲਈ ਸੀਮਿਤ
ਸਥਾਨ ਸਹਿਤ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ 
ਖੇਤਰ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ;
ਕੱ ਚ ਾ / ਅ ਰ ਧ –
ਪੱ ਕਾ/ਟੈਂਟ
ਨੁਮਾਂ
ਭਵਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ, ਚਾਰ–ਦੀਵਾਰੀ/
ਵਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ
ਵੱ ਡੇ ਖੱ ਪਿਆਂ ਕਾਰਨ
ਇਕਸਾਰ
ਨਹੀਂ;
ਅਹਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਬ ਗ਼ ੀ ਚ ਾ / ਦਰੱ ਖ਼ ਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਭਾ-ਸਥਾਨ ਦੀ
ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਸਹਿਤ
ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਅਤੇ ਉਸੱ ਰੇ
ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਪੂਰੀ–ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰ
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਨ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਹੈ। ਗੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ  ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਪਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ/ਵਾੜ ਸਹਿਤ
ਪੱ ਕਾ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ। ਅਹਾਤੇ ਵਿੱ ਚ
ਬਗ਼ੀਚਾ/ਕੁਝ ਰੁੱ ਖ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋ ਨੀਤ ਸਥਾਨ
ਸਹਿਤ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਬੇਰੋਕ–ਟੋਕ ਹਰਕਤ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਅਤੇ
ਉਸਾਰੇ ਸਥਾਨ, ੳਪਲੱਬਧ
ਹਨ। ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗੇਟ
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਹਿਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ/ਵਾੜ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ
ਬਗ਼ੀਚਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦਾ
ਮੈਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼  ਸਭਾ ਲਈ
ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਖੁੱ ਲਾ
ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਉੱਬੜ–
ਖਾਬੜ ਹੈ। ਪਰਿਸਰ
ਸਾਫ਼  ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਸ਼/ ਦੀਵਾਰਾਂ/
ਛੱ ਤ/ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
/ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਦਿ
ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-1

ਪੱ ਧਰ-3

ਪੱ ਧਰ-1

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਭਾ ਸਥਾਨ/ਹਾਲ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ
ਕਸਰਤਾਂ,
ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ
ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼/
ਦੀਵਾਰਾਂ/ ਛੱ ਤ/ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ–ਕਦਾਈ ਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰ ਮ  ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਭਵਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ
ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰ ਮ 
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਅਤੇ ਖੇਡ
ਉਪਕਰਣ/
ਸਮੱ ਗਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ
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ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਉਪਲੱ ਬਧ ਨਹੀਂ,
ਕਦੀ–ਕਦੀ ਸਕੂਲ
ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਕਰਣ/ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਲੱਬਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-1
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਕਾਰ
ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਦਾ
ਮੈਦਾਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਲਈ
ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਡਾਂ
ਲਈ ਹੀ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਅਤੇ
ਉਪਕਰਨ
ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱ ਬਧ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਸੁਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ

ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡ
ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ;
ਵਿਭਿੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ
ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੀ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਪੱ ਧਰ-1
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਕਦੇ–
ਕਦੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਲਈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ
ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ
ਉਪਲੱ ਬਧ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਵਿਭਿੰ ਨ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਵਿੱ ਚ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਿੱ ਸਾ
ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ
ਸਿਖਲਾਈ/ਕੋ ਚਿੰ ਗ
ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ–
ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ
ਅੰ ਤਰ–ਸਕੂਲੀ ਖੇਡ
ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3
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ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਭੀੜ
ਭਰੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ
ਮੁੱ ਖੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ‘ਹੋਰ
ਕਮਰਾ’ ਉਪਲੱਬਧ
ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ
(ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਦਰੀਆਂ) ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਰਾ
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-1
ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ
ਭੀੜ ਭਰੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਲਈ
ਕਮਰਾ
ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ
‘ਸਾਂਝਾ ਕਮਰਾ’
ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਲਈ
ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਫ਼ਰਨੀਚਰ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ
ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਲਈ
ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ,
ਭੰ ਡਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ; ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ
ਮਾਤਰਾ
ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ
ਲਾੱ ਕ ਰ/ਅਲਮਾਰੀਆਂ
ਹਨ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1
ਹੋਰ
ਕਮਰਿਆਂ
ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ/
ਬਿਜਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ
ਬਹੁਤ ਚਾਰਟਾਂ ਅਤੇ
ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਹਿਤ
ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਕਾਫ਼ੀ
ਮਾੜੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ
ਘਟੀਆ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ
ਤਬਦੀਲੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਅਤੇ ਪੱ ਖੇ (ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਧਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਟ
ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਹਰ
ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ-ਕਮਰੇ
ਵਿੱ ਚ
ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ
ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ੍ਹ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ;
ਖਿੱ ਚ ਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ
ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਲੁਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਹਰ ਉਮਰ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ
ਯੰ ਤਰ/ਗੈਜੇਟ

ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕ
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ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ
ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣ
ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਆਦਿ
ਉਪਲੱ ਬਧ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-1
ਬਿਜਲੀ–ਪੂ ਰ ਤੀ
ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ
ਚਲੀ
ਜਾਣ/ਕੱ ਟ ਲੱਗ
ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਕਲਪ
ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ
ਲਾਈਟਾਂ
ਅਤੇ
ਪੱ ਖੇ ਮੌਜੂਦ  ਹਨ।
ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣ (ਟੀ.ਵੀ.,
ਰੇਡੀਓ
ਆਦਿ)
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ
ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ
ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ
ਜਰਨੇਟਰ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ
ਬਿਜਲੀ ਬੈਕ–ਅੱ ਪ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਬਿਜਲਈ
ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱ ਖੇ
ਮੌਜੂਦ  ਹਨ। ਜਨਤਕ
ਸੰ ਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ
ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ
ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਜਰਨੇਟਰ/ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਿਜਲਈ–
ਉਪਕਰਣ ਉਧਾਰੇ/
ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਵਾਇਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਚ–
ਬੋਰਡ ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ
ਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ
’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪੱ ਖਿਆਂ) ਆਦਿ ਦੀ
ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਸ਼ਾਰਟ
ਸਰਕਟ
ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ
ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਲਈ ਮਿਨੀਏਚਰ
ਸਰਕਟ
ਬ੍ਰੇਕਰ
ਸਵਿੱ ਚਾਂ (MCB)
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬਿਜਲਈ
ਅਤੇ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੇਖਭਾਲ
ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3
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ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਖਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਹੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ
ਵਾਚਨ–ਸਥਾਨ
ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-1

ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਸਾਲੇ
ਅਤੇ
ਸਮਾਚਾਰ
ਪੱ ਤਰ
ਕਾਫ਼ੀ
ਸੰ ਖਿਆ
ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ
ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਚਨ–ਸਥਾਨ/
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ
ਕਮਰਾ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਈ–ਪੁਸਤਕ
ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੌਜੂਦ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ
ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ  ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਰਸਾਲਿਆਂ, ਪੱ ਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ,
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਲਈ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਚੰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਵਾਚਨ–
ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ
ਕਮਰਾ
ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ। ਈ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ
ਡਿਜੀਟਲ
ਸਮੱ ਗਰੀ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ
ਉਚਿਤ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸ ਮ ਾਂ – ਸ ਾ ਰ ਣ ੀ
ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰ ੀ – ਵ ਿ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਟ
ਪੀਰੀਅਡ
ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਆਮ  ਤੌਰ ’ਤੇ
ਪੁਸਤਕਾਂ
ਘਰ
ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ–ਸੰ ਭਾਲ
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਾਗ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ/
ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਸੰ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ
ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਈ–ਪੁਸਤਕਾਂ
ਅਤੇ
ਡਿਜੀਟਲ
ਸਮੱ ਗਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਨਵੀਆਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ 
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ,
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ,
ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ
ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਪ੍ਰਯ-ੋ
ਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਧਿਆ ਪ ਨ – ਸਿੱ ਖ ਣ
ਮੰ ਤਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ
ਉਪਯੋਗ
ਲਈ
ਕੋਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਕੰ ਪਿਊਟਰ
(ਜਿੱ ਥੇ ਉਪਬੰ ਧ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ)

ਪੱ ਧਰ-1

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕ
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ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿ ਆ ਰ ਥ ੀ ਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ
ਕੁ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ
ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ
ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ 
ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ
ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਲਈ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ।
(ਅੱ ਪਰ–ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ
ਉੱਪਰ
ਲਾਗੂ)

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰ ਚ ਸਹਿਤ
ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ
ਸੰ ਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ  ਢੁੱ ਕਵੀਂ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੇ
ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਲ੍ਹੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਮੱ ਗਰੀ
ਅਤੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਹਨ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ

ਪੱ ਧਰ-1

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿ ਆ ਰ ਥ ੀ ਆਂ
ਲਈ
ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।

ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ
ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਵਸਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕ
ਵਿਭਿੰ ਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ਲਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਡਿਜੀਟਲ
ਸਮੱ ਗਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ
ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ
ਦਾ ਅਵਸਰ ਕਦੀ–ਕਦੀ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਲੇ ਬਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ
ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਨੂੰ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ/ਪ੍ਰਯ-ੋ
ਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਕਦੀ–
ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ
ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ
ਅ ਧਿ ਆ ਪ ਨ – ਸਿੱ ਖ ਣ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ (ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀ) ਦੇ
ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਂਕਲਣ
ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਵਸਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪ ਕਰਕੇ
ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ
ਆ ਦ ਾ ਨ – ਪ੍ਰ ਦ ਾ ਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੋਂ –ਨਾਲ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ /ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-3
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ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ।

ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਉਚਿਤ
ਰਸੋਈ
ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕਮਰਾ
ਨਹੀਂ। ਰਸੋਈ ਦੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 
ਚੱ ਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਉਚਿਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਪੱ ਕਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਨਹੀਂ
ਹੈ ।

ਦੁਪਹਿਰ
ਦਾ
ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ
ਅਤੇ ਬਰਤਨ
(ਜਿੱ ਥੇ
ਭੋਜਨ
ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਪੱ ਧਰ-1
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ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ
ਪਕਾਉਣ
ਲਈ
ਰਸੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ
ਵੱ ਖਰਾ
ਕਮਰਾ
ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ ਪਰ
ਸਥਾਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਹੈ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ
ਸੰ ਖਿਆ
ਵਿਚ
ਬਰਤਨ
ਉਚਿਤ
ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਰੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਰਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2
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ਲਈ
ਅਤੇ
ਭੋਜਨ
ਪਕਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਸੋਈ
ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ।

ਬਰਤਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱ ਖਣ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਿਵਰਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂਡ–ਰੇਲਾਂ,
ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਤਲ,
ਢਲਾਣ ਤੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ
ਰੈਂਪ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1

ਭੋਜਨ
ਪਕਾਉਣ
ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ
ਸਮੇਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੱ ਜ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਕੋਈ
ਉਪਰਾਲਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ
ਸ ਾ ਫ਼ – ਸੁ ਥ ਰ ਾ  
ਨਹੀਂ।

ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਰੈਂਪ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ/
ਜਾਂ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਬਰਤਨ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰਾ ਹੈ।

ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਬਰਤਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ 

ਖਾਣਾ

ਸਰੀਰਕ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਹਰ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ
ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ
ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ
ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ
ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ
ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼–
ਰਹਿਤ
ਪਹੁੰ ਚ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਤੀ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੱ ਥ
ਧੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ/
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਖਿਆ ਅਣਉਚਿਤ, ਸਾਬਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ

ਪੱ ਧਰ-1
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਪਰ ਹੱ ਥ
ਧੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ/
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਖਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ।
ਸਾਬਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ।

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਤੀ।
ਜੇਕਰ
ਪਾਣੀ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਨ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਪੂਰਤੀ। ਹੱ ਥ ਧੋਣ
ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ/ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਦੀ ਉਚਿੱ ਤ ਸੰ ਖਿਆ।
ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਤੀ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ–
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਪੂਰਤੀ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ।
ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰੈਟਰੋਫ਼ਿਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਨ ਲਈ)।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1

ਹੱ ਥ
ਧੋਣ ਦੇ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ/ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ
ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ
ਕਦੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ
ਸਿੱ ਖਿ ਆ ਰ ਥ ੀ ਆਂ
ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਕਦੀ–
ਕਦਾਈ ਂ ਹੀ ਦੱ ਸੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਆਪਣੇ
ਹੱ ਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਧੋਂਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ
ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਧੋਂਦੇ
ਹਨ ।

ਪੀਣਯੋਗ
ਪਾਣੀ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ
ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ/
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ
ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੱ ਥ–
ਧੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਿਸੇ–ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ
ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ
ਵੱ ਲੋਂ
ਨਾਅਰਿਆਂ,
ਗੀਤਾਂ, ਸਕਿੱ ਟਾਂ ਆਦਿ
ਰਾਹੀਂ ਹੱ ਥ–ਧੁਲਾਈ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ
ਮੁਹਿੰਮ 
ਆਯੋਜਿਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੱ ਥ–ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ
ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਮੰ ਚਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਪੀਣਯੋਗ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ
ਪੂਰਤੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਪੀਣ–ਯੋਗ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ
ਆਸ–ਪਾਸ ਸਾਫ਼–
ਸਫ਼ਾਈ
ਕਾਇਮ 
ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3
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ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਜਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਹੀਂ; ਮੁੰ ਡੇ,
ਕੁੜੀਆਂ
ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ
(CWSN) ਲਈ
ਵੱ ਖਰੇ
ਪਖ਼ਾਨੇ
ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।

ਪੱ ਧਰ-1
ਮੁੰ ਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਲਈ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੇ
ਪਖ਼ਾਨੇ ਉਪਲੱਬਧ
ਹਨ; ਸੀਟਾਂ   ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ਾਬ–ਘਰਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਖਿਆ (ਨਿਯਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ) ਕਾਫ਼ੀ
ਨਹੀਂ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਮੁੰ ਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ
ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੇ
ਪਖ਼ਾਨੇ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
(CWSN)
ਲਈ
ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1
ਪਖ਼ਾਨੇ
ਘਟੀਆ
ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱ ਚ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ
ਅਨਿਯਮਿਤ
ਹੈ।
ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।

ਵਿਵਰਣੀ

ਪਖ਼ਾਨੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ
ਘੱ ਟੋ–ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੀਮਿਤ
ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਦੀ–ਕਦਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਸਾਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਚਾਲੂ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੱਸ਼
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਪੂਰਤੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ। ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ
ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ
ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਬਹਾਲ
ਰੱ ਖਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of Evidence)
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

 ਸਰਬ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ– VI
(ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 93-104) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/
upload_document/SSA-Frame-work.pdf)
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (RMSA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ :
ਅਧਿਆਇ IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 22-28) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/
mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf)
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF)-2005 : ਅਧਿਆਇ IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ
78-100) (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/
nf2005.pdf)
 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act) – 2009 : ਅਧਿਆਇ – III (ਧਾਰਾ 6, 7,
8 ਅਤੇ 9 ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 3-5 ਤੱ ਕ), ਅਨੁਸੂਚੀ (ਪੰ ਨਾ 12-13)
 ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਸਵੱ ਛ ਵਿਦਿਆਲਾ, 2014 (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1-29, 35-43) http://
mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Eng_
Swachch-Bharat-Swachch-Vidhalaya.pdf

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ

 ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਦੇਖਭਾਲ।
 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ।
 ਵਿਭਿੰ ਨ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ ਖੇਡਾਂ,
ਸਰੀਰਕ, ਕਲਾ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਕਾਰਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਖਿਆ–ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ, ਪੱ ਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਈ–ਪੁਸਤਕਾਂ,
ਡਿਜੀਟਲਆਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰ ਦਾ ਭਰਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਸਟਾਕ/ਮਾਲ (Stock), ਕੈਟਾਲਾੱਗ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ।
 ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ/ਵਾਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਪਬੰ ਧ।
 ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰ ਚ ਸਹਿਤ ਕੰ ਪਿਊਟਰ।
 ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੰ ਡ।
 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ), ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਸਹਿਤ।
 ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ
ਸੂਚੀ।
 ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖਮਪੂਰਨ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਯੰ ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਸਟੋਵ,
ਗੈਸ–ਚੁੱ ਲ੍ਹਾ, ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ।
 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਣ/ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ।

Domain I

 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ।
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 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰ ਧ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਾਂ/ਭੰ ਡਾਰ–ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 ਪਿੱ ਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ ਖੇਡ/ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਸਾਧਨ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ।
 ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ,
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
(SMC/SDMC) ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ।
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ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s)
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ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਧਨ : ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਚਿੱ ਤਤਾ ਅਤੇ
ਉਪਯੋਗਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱ ਤਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਪੱ ਧਰ-1

ਪੱ ਧਰ-2

ਪੱ ਧਰ-3

ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ
ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ/
ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹਿਤ ਖੇਡ
ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਮਰੇ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ (ਜਿਥੇ ਉਪਬੰ ਧ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ)

ਰੈਂਪ
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ
ਅਤੇ ਬਰਤਨ (ਜਿੱ ਥੇ ਭੋਜਨ
ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ
ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਪਾਖ਼ਾਨੇ

Domain I
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ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਮਰੇ

ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ/
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਖੇਡ
ਦਾ ਮੈਦਾਨ

ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Planning for Improvement)

School Standards and
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ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪਾਖ਼ਾਨੇ

ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਸੋਈ
ਅਤੇ ਬਰਤਨ (ਜਿੱ ਥੇ ਭੋਜਨ
ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਰੈਂਪ

ਕੰ ਪਿਊਟਰ (ਜਿੱ ਥੇ ਉਪਬੰ ਧ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

Domain I
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ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ
ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ–II
(Key Domain-II)

School Standards and
Evaluation Framework

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਆਂਕਲਨ
(Teaching-learning and
Assessment)
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Domain II
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (Key Domain)

II

(ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ)
Teaching-learning and Assessment

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ–ਖ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਾਮਰਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ 
ਸਿੱ ਖਣ–ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਸਿੱਖਣ
ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਿੱ ਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਮਹੱ ਤਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਂਕਲਨ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਅਭਿੰ ਨ ਪੱ ਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੱ ਖ ਆਪਣੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ–ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
Q1.

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?

Q2.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱ ਛਤ ਵਿਸ਼ਾ–ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰ ਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

Q3.

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ–ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅੰ ਜਾਮ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ?

Q4.

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਿੰ ਨੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

Q5.

ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਜੁਗਤਾਂ/ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ–ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?

Q6. ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਕਲਨ ਦੀ ਕਿਸੇ
ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(School may response for more than one option in a question, if required)

1.

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ?

(ੳ) ਸਕੂਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ                            

(ਅ)

ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ

(ੲ)

ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਕੇ                

(ਸ)

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ) ________________________________________

2.

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ:

(ੳ) ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨ                                                                                                     

(ਅ) ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਪਰੰ ਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ
(ੲ) ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ______________________
3.

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਿਸ
ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?

(ੳ) ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਦਿਆ–ਸਹਿਯੋਗੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
(ਅ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣ                                                       
ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ

      

(ਸ)

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

(ਹ)

ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ
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ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਿਆਨ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ
ਂ ੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱ ਚ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਮ
ਉਪਲੱਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਵਿਸ਼ਾ–ਮੰ ਚਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ–ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ–
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ–ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ–
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ–ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਮਝ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ
ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਣ ਪੱ ਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਹੈ।

ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ
ਸਮਝ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਉਸ
ਸਮਾਜਿਕ–ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ
ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ–
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪ
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਾ–ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹਾਰਤ
ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ
ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ,
ਸਿੱ ਖਣ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਡਬੈਕ
ਮੰ ਗਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸਿੱ ਖਣ–
ਵਾਤਾਵਰਨ

ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ
ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਵੱ ਲੋਂ  ਸਿੱਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਲੇ ਬਸ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ
ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚਾਰਟਾਂ
ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰ ਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ
ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਆਂਕਲਨ ਜੁਗਤਾਂ
ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ (TLM)
ਸਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ
ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ–ਰੇਖ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ; ਸਾਥੀ–ਸਿੱ ਖਣ/ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ
ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਉਚਿੱ ਤ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱ ਖਣ ਨੂੰ
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ, ਘੋਖ, ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ,
ਗੰ ਭੀਰ ਚਿੰ ਤਨ, ਸਮੱ ਸਿਆ–ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਟੇ ਕੱ ਢਣ ਜਿਹੀਆਂ ਉਚਿਤ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ
ਕਾਇਮ  ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ 
ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰ ਮ 
ਕਦੇ–ਕਦੇ ਹੀ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ
ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਰਹਿ  ਕੇ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਕੇ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪੱ ਧਰ–1

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

School Standards and
Evaluation Framework

ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ
ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਥਾਨ–ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ–ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਿਕ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ, ਘੋਖ, ਖੋਜ,
ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱ ਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ–
ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਆਂਕਲਨ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਆਮ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚਲੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਰੱ ਟਾ–
ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਤੱ ਥ–ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ
ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਚੀ–ਖੁਚੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਹੀਣ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਆਂਕਲਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਸੰ ਸਧਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰ ਦਰਭ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਚਾਰਟਾਂ,
ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਡਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱ ਖਣ–
ਕਿੱ ਟਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਵਿਗਿਆਨ
ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ–ਕਿੱ ਟਾਂ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਲਾੱਗ
ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਟਾਲਾਗ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਉੱਪਰ ਕਲਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਸਹਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਟੈਸਟਾਂ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਰਣ ਸਹਿਤ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ–
ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ (TLM), ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ
ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ
ਸਹਾਇਕ
ਸਮੱ ਗਰੀ,
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ,
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰ ਗ
ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਂਕਲਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ–
ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੱ ੁਟ ਅੰ ਗ
ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ
ਆਂਕਲਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ–
ਪੱ ਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰ ਤਰ
ਆਂਕਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ
ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ
ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ  ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਂਕਲਨ ਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਆਪਣੇ
ਨਿੱਜੀ
ਅ ਧਿ ਆ ਪ ਨ – ਸਿੱ ਖ ਣ
ਅਮਲ
ਉੱਪਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦਾ
ਚਿੰ ਤਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਅਮਲ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਪਰ
ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੀ–ਕਦਾਈ ਂ ਹੀ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ
ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੜ–
ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਉੱਪਰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੱ ਪਿਆਂ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੰ ਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ
ਵਿਕਲਪ ਸਿੱ ਖਣ–ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਸੰ ਦਰਭ–ਪ੍ਰਮਾਣ
(ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

 ਸਰਬ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ–IV (ਪੰ ਨਾ
ਸੰ ਖਿਆ 55–82)(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/
SSA-Frame-work.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF)-2005 ਅਧਿਆਇ–II (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1234), ਅਧਿਆਇ III (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 35-77) ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 78100)(http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)
 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)-2009 : ਅਧਿਆਇ-IV (ਧਾਰਾ ਸੰ ਖਿਆ
24 ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 8), ਅਧਿਆਇ-V (ਧਾਰਾ 29 ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 9)(http://ssa.nic.in/
rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf)

 NCERT ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ
ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਕੇਤਕ(http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/pdf/LI_Final_
Copy_Revised_29.12.14.pdf)

 ADEPTS (ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ : ਮਨੁੱਖੀ
ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ)(http://prayatna.typepad.com/
files/adepts.pdf)

 PINDICS (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਕ), NCERT
(2013)(http://www.ncert.nic.in/pdf_files/PINDICS.pdf)
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ–ਆਂਕਲਨ ਪੁਸਤਕ (ਵਿਗਿਆਨ), CBSE (2010)
(ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ vii)(http://www.cbse.nic.in/cce/cce-manual/CBSE-FA-Class-IX%20
(Science)%20Final.pdf)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ

 ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਏ ‘ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਸੇਵਾ–ਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ–ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ (ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ), ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਪਾਠ–ਯੋਜਨਾ, ਉਪਚਾਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ।
 ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਭਰੇ ਚੰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲਿਆਂ/ਪੱ ਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ, ਕੰ ਮ ਸੌਂਪਣੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਫ਼ੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ
ਨਮੂਨੇ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ–ਕਾਰਡ/ਸੰ ਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਕੰ ਮ–ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਅੰ ਕਾਂ/ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਹਿਤ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
(CCE) ਰਜਿਸਟਰ।
 ਵਿਚਾਰ–ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।
 ਸਿੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰ ਸਾਧਨ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ।
Domain II

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰ ਦਾਂ/ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਈ।
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 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ
 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰ ਮ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੰ ਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ
 ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਸੰ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (CRCs), ਬਲਾਕ
ਸੰ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (BRCs), ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਸਾਧਨ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ–
ਮੁੱ ਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗੱ ਲਬਾਤ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ ਦੀ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
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ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ)
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ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ (Teaching-learning and Assessment)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਸਮਝ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਿਆਨ
ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲ
ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚਿੰ ਤਨ

Domain II
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ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ
ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਤਾਵਰਨ

ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਿਆਨ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀ ਸਮਝ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Planning for Improvement)
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ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ (ਉਚਿੱ ਤ ਸਾਲ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਅਮਲ ਉੱਪਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
ਚਿੰ ਤਨ

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਆਂਕਲਨ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

Domain II
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ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ ਮੱ ਧਮ ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ
ਸਾਲ-1 ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿੱ ਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ-II
Key Domain-II

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
Learners’ Progress,
Attainment and Development
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Domain III
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ

III

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰ ਗੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ (Cognitive), ਭਾਵਾਤਮਕ (Affective) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋ–ਕਿਰਿਆਤਮਕ
ਖੇਤਰਾਂ (Psychomotor Domains) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਅੰ ਤਰ–ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿ–ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਇੱ ਛਤ ਸਿੱ ਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

52

ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਕੀ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਿੱ ਖਣ ਘਾਟੇ ਦੇ       
   ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱ ਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
   ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਵਿਭਿੰ ਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ  
   ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ    
   ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱ ਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
   ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ–ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਨਿਰੰ ਤਰ ਆਧਾਰ     
   ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ   
   ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਔਸਤ ਸਕੂਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ _____________________

2.

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ_________________________________________
_________________________________________________________________

3.

ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਿਤ
ੁੱ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ:

(ੳ) ਸੰ ਪਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ
(ਅ) ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ
(ੲ) ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ) ___________________________________________
(ਸ) ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

Domain III

4.     ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ      ਹਾਂ
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5. (ੳ)

ਕੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

    (ਅ)

ਕੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?    ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

6.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਹਨ:
(ੳ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਲ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)_________________________________

7. (ੳ) ਕੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।                                                                 ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ     
(ਅ) ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ:
(i) ਸਕੂਲ–ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ–ਕਦਾਈ ਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ii) ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ–ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਲੇ -ਇਕੱ ਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ
ਪੁੱ ਛਗਿਛ।
(iii) ਸਕੂਲ–ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ।

         

(iv) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)_____________________________________
____
8.

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9.

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ–ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ
ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ।
(ਅ) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੁਆਰਾ।
(ੲ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ–ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)। ____________________________________
_____________________________________________________________

School Standards and
Evaluation Framework

10. ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
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(ੳ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ    
(ੲ) ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ              

     (ਅ) ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
(ਸ)  ਅੰ ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇਣ ਨਾਲ

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਕੰ ਮ 
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ–ਵਾਰ
ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਦਤਨ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ–ਵਾਰ
ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ–ਕਦਾਈ ਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਵਿੱ ਦਿਅਕ
ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
(Learners’
Participation and
Engagement)

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ (Learners’
Attendance)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain III
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ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਮਾਤ ਵਿੱ ਚਲੇ
ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ
ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਸਹਿ- ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ
ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।  

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ
ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱ ਖਣ ਉੱਪਰ ਨੀਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ  ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਚਿਤ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ
ਫ਼ੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

          ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ  
ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱ ਪ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ
ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ
ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ–ਡਾਟਾ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ
ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ
ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ
ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰ ਸਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ–
ਡਾਟਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ
ਸੰ ਭਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਾਰਡਾਂ, ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
(CCE) ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ,
ਧਰਮ–ਨਿਰਪੇਖ ਵਿਵਹਾਰ, ਚੰ ਗੇ ਅੰ ਤਰ–
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ
ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਵਿਕਾਸ (Learners’
Personal
and Social
Development)

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ (Learners’
Progress)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ
ਅੰ ਤਰ–
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਸਮੂਹਿਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ   ਉੱਪਰ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ
ਮਾਪਿਆਂ/ਸਮੁਦਾਇ
ਨਾਲ
ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ  ਨਿਰੰ ਤਰ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
(ਵਿੱ ਦਿਅਕ
ਅਤੇ
ਸਹਿ–
ਵਿੱ ਦਿਅਕ) ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਕ
ਸੰ ਚਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਵਰ੍ਹੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਚਿੰ ਤਨ, ਸਮੱ ਸਿਆ–ਸਮਾਧਾਨ
ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਣ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ–ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆਵਾਂ   ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ–
ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਲਿੱਪਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੋਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ–ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨ
ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ
ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੰ ਚਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Learners’
Attainment)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain III
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ਕੁਝ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਹਰੇਕ
ਦਰਜੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਉਮੀਦਾਂ (ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲ)
ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ ਪੱ ਧਰ
ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ
ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱ ਧਰਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਚਾਰੀ
ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ
ਦਰਜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ

ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਦਰਜੇ
ਵਿੱ ਚ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਉਮੀਦਾਂ (ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ–ਨਿਕਾਸੀ ਪੱ ਧਰਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 
ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਉਮੀਦ  ਕੀਤੇ ਦਰਜਾ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ/ਉੱਪਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of Evidence)
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ/
(ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act), 2009: ਅਧਿਆਇ-V (ਧਾਰਾ 29 ਪੰ ਨਾ
ਸੰ ਖਿਆ 9)(http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf)
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਂਕਲਨ ਪੁਸਤਕ (ਵਿਗਿਆਨ), ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.
(2010)(ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ iii- viii) (http://www.cbse.nic.in/cce/cce-manual/CBSE-FAClass-IX%20(Science)%20Final.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF)-2005: ਅਧਿਆਇ-II (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1234), ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 78-100)(http://www.ncert.nic.in/rightside/
links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ

 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ।
 ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ।
 ਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ ਼ੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ।
 ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ (CCE) ਰਜਿਸਟਰ, ਆਂਕਲਨ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ।
 ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
 ਸਹਿ–ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (Notebooks), ਉੱਤਰ-ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ।
 ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ (baseline) ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਮੁੱ ਲ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ।
 ਆਂਕਲਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
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ਸਕੂਲ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਾਧਨ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰ ਤਰ–ਕਿਰਿਆ।

ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s))

Domain III
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ਜਵਾਬੀ-ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (Learners’
Progress, Attainment and Development)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ
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ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
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ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (Planning for Improvement)

Domain III
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ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ–ਖੇਤਰ- IV
(Key Domain-IV)
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ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Managing
Teacher
Performance and
Professional Development)
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Domain IV
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ–ਖੇਤਰ (KEY DOMAIN)

IV

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Managing
Teacher
Performance
and
Professional Development)
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (About the Key Domain)
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ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ–ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ–ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ,
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨਮੁਖੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ–ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਚੁੱ ਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰ ਦਰ ਟੀਮ–ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਂ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤੰ ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਓਰੀਐਟ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਢਾਲਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ–ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱ ਵ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:
(ੳ) ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ   _________          (ਅ) ਮੌਜੂਦਾ-ਗਿਣਤੀ_ ______________

2.

ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
(ੳ) ਰੈਗੂਲਰ       _________________    (ਅ)

ਠੇਕੇ/ਐੱਡ–ਹਾਕ ’ਤੇ ____________

(ੲ) ਪਾਰਟਟਾਇਮ _________________    (ਸ)

ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ  _ _________

(ਹ) ਕੋਈ ਹੋਰ _ ________________
3.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:
(ੳ) ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ______________     (ਅ)  ਅਣ-ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ  _ ____________

4.

ਂ ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਰੀਐਟ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
(ੳ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਰੀਐਟ
(ਅ) ਮੁੱ ਖ/ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਮਿਲਣੀ।
ਂ ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
(ੲ) ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਰੀਐਟ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਓਰੀਐਟ
_________________________________________________________________

Domain IV

       (ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੰ ਤਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)।________________________________
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5.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ?
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ  

(i) ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ, ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱ ਟੀ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਸਿੱ ਖਲਾਈ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
       (ii) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸੰ ਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(iii) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱ ਠਦਾ
ਹੈ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6.

ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ
ਹਨ:
(ੳ) ਬਦਲਵਾਂ–ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣਾ

(ਅ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ

(ੲ) ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੌਂਪਣਾ       

		

(ਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ
7.

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ:
(ੳ) ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ–ਰਿਪੋਰਟ      

       (ੲ) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ   

(ਅ) ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ     

		

(ਸ) ਮਾਪਿਆਂ/ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ

       (ਹ) ਸਾਥੀਆਂ/ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ    

			

(ਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)   _______________________________
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_____________________________________________________________
____________________________________________________________
		

8. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੰ ਤਰ:                                
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

(ਲਾਜ਼ਮੀ)

(ਕੋਈ ਹੋਰ)

9.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ/ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਕਰਤੱ ਵ/ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ
ਉੱਪਰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰੁੱ ਝੀ ਹੋਈ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ

ਪੱ ਧਰ-1

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
ਂ ੇਸ਼ਨ
ਓਰੀਐਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ  ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸੂਚਿਤ, ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਛੱ ਡਣਾ,
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਲੱਬਧ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਓਰੀਐਟ
ਂ ੇਸ਼ਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਓਰੀਐਟ
ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਲਪ, ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–
ਸੂਚਿਤ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਉਚਿੱ ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਓਰੀਐਟ
ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ
ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ,
ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ
(SMC/ SDMC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ
ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਰੀਐਟ
ਆਯੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਸਕੂਲ ਇਕ ਪੂਰਵ–ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ
ਸਿਲੇ ਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ
ਦਿੱ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ–ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਉਪਰ ਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ–ਕਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ
ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪੱ ਧਰ-1

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੀਚੇ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਸਕੂਲ–ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ
ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਢਾਲਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਮੇਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇ ਬਸ, ਸੌਂਪੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-2

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਕੂਲ–ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ,
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/
SDMC) ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ
ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਰਤੀ ਸਮਰਥਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਪਰਸਪਰ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਵੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-3
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ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ–ਵਿਕਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
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ਪੱ ਧਰ-2
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਕੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋਰ
ਵਿੱ ਦਿਅਕ- ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਕਾਲੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ
ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ–ਮੁਖੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ-1

ਵਿਵਰਣੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਿੱ ਦਿਅਕ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਪਬੰ ਧ ਸਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ
ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੱ ਰਥਨ ਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ
ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦਾ
ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ-3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ
ਹੁਕਮ)

 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)- 2009 : ਅਧਿਆਇ-IV (ਧਾਰਾ  24,
ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 8) (http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf)
 ਸਰਵ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ -IV
(ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 70-80) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_
document/SSA-Frame-work.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (RMSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ :
ਅਧਿਆਇ-V (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 36 ਅਤੇ 37) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/
mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCFTE), 2009 :  
ਅਧਿਆਇ-IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 63-74)
 ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (ADEPTS) :
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਪਹਿਲ) : ਅਧਿਆਇ-IV(http://
prayatna.typepad.com/files/adepts.pdf)

 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰ ਕੇਤਕ (PINDICS),
ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ (2013) (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1-12))
(http://www.ncert.nic.in/pdf_files/PINDICS.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF) 2005: ਅਧਿਆਇ -V (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 107114)(http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)
 ਨਿਯਮਾਂ/ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ–
ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਵਿਭਿੰ ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
(ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ), ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਮਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ।
 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ-ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (Induction programme) ਦੇ ਵਿਵਰਨ।
 ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ।
 ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ।
 ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਕਲਪੀ ਰਜਿਸਟਰ।
 ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ–ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ–ਆਂਕਲਨ (Self-appraisal)
ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
 ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਚੇ।
 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਿਲੇ ਬਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ।
 ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ।
 ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ।
 ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ–ਖੰ ਡ  (development sections)।
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ–ਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।
 ਪੂਰਵ–ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ–ਸਾਰਣੀ।
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਕਰਤੱ ਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਸਾਧਨ/ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ।
 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਓਰੀਐਟ
 ਕੋਰਸ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰਾਂ
ਦੀ ਨਕਲ।

Domain IV

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ
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ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s))
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ਜਵਾਬੀ–ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਅਧਿਆਪਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Managing Teacher
Performance and Development)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਂ ੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਓਰੀਐਟ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ

Domain IV
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ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ
ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਂ ੇਸ਼ਨ
ਦਾ ਓਰੀਐਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (Planning for Improvement)
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ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

Domain IV
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ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ ਮੱ ਧਮ ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ
ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ - V
(Key Domain-V)
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ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
School Leadership and
Management
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Domain V
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (KEY DOMAIN)

V

ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
School Leadership and
Management
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (About the Key Domain)

School Standards and
Evaluation Framework

ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੂਲੀ-ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ-ਅਗਵਾਈ ਸਕੂਲ-ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ,
ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ/ਮਾਲਕੀ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲੀ-ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰੰ ਤਰਸਿੱ ਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀ-ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ/ਮਿਸ਼ਨ ਕਥਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਯੋਜਨਾ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਕਿੰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਕਿੰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱ ਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਕਿੰ ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.

ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਕਿੰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਸਟਾਫ਼-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ ਕਥਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਹਾਂ  

ਨਹੀਂ  

ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚਲੇ  ਮਖ ਬਿੰ
ੁੱ
ਦੂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
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2.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ‘ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (SDP) ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ?   ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚਲੇ  ਮਖ ਬਿੰ
ੁੱ
ਦੂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

3.

ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (SDP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿੱ ਥੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ?

4.

(i) ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(ੲ) ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ

School Standards and
Evaluation Framework

       (ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)
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(ਅ) ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ

(ii) ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ?

5.

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ
(ਅ) ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ

       (ੲ) ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ
(ਸ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ
6.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ:

      (ੳ) ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
7.

8.

           (ਅ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?          
(ੳ) ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ                     

(ਅ) ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ

(ੲ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਵਾਰ

(ਸ) ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਕੀ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਹੈ? ਹਾਂ  
ਨਹੀਂ  

   ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

Domain V
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9.

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ
(ਅ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ‘ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ
(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ)

10. ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਦੁਆਰਾ
(ਅ) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
(ੲ) ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ
             ਵਿਚ
(ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨ/ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਦੁਆਰਾ)
(ਸ) ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
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(ਹ) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
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ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਧਾਰਨ
(Building Vision
and Setting
Direction)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain V
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ਸਕੂਲ–ਮੁਖੀ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ
ਸਕੂਲੀ–ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SDP) ਆਪ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦਾ।

ਪੱ ਧਰ–1
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ ਕਥਨ ਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ–ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ–ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ
ਅਮਲਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 
ਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਕੂਲੀ-ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SDP) ਦਾ
ਸਹਿ–ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ
ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਛਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ  ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮੰ ਗਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਮੋਟੀ–ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਤੱ ਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਵਜੋਂ
ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 
ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਖੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ  ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ (Leading
Teachinglearning)

ਪੱ ਧਰ–1

ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
(Leading Change
and Improvement)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਪੂਰਵ–ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੁਧਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ ਦਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈਆਂ
ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਆਧਾਰਿਤ
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਮਲਾਂ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਕੇਤਕਾਂ,
ਸਿੱ ਖਣ–ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱ ਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ,
ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ–
ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਿਤ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ/ਜ਼ਬਾਨੀ
ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਵਿਸ਼ਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਿੰ ਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਚਿਤ ਕਿਰਿਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ
ਆਂਕਲਨ ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲਾਂ
ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵੱ ਲ
ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ (Leading
Management of
School)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain V
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ਪੱ ਧਰ–2
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ
(ਸਟਾਫ਼, ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ) ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (SDD)
ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਕੂਲੀ-ਮੁਖੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ (ਸਟਾਫ਼, ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ
ਵਿੱ ਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱ ਤ ਭੇਜੇ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ
ਅਤੇ
ਸਟਾਫ਼-ਮੈਂਬਰ
ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਆਪਸੀ
ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of Evidence)
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ)

 ਐਸ. ਐਸ. ਏ. (SSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ–IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ
77-79)

(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SSA-Frame-work.
pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (RMSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ :
ਅਧਿਆਇ–V (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 36-37)

(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_
RMSA_3.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF)-2005: ਅਧਿਆਇ–V (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 104105) (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)
 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)-2009 : ਅਧਿਆਇ-IV (ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ
22, ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 7) ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ -VII (ਧਾਰਾ 35 ਅਤੇ 38, ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1011)(http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf)
 ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SLDP_
Framework_NCSL_NUEPA.pdf)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ

 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ/ਲਿਖਤੀ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਕੂਲੀ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ ਕਥਨ।
 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ/ਮਿਸ਼ਨ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਕਲ।
 ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰਾਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ/
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੇ ਮਖ ਬਿੰ
ੁੱ
ਦੂ/ਸਾਰ।
 ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ
ਸੁਝਾਅ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈ ਗਸ਼ਤੀ–ਚਿੱ ਠੀਆਂ/ਸਰਕੁਲਰ।
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਵੈ–ਆਂਕਲਨ, ਸਾਥੀ–ਆਂਕਲਨ, ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ/ਇੰ ਚਾਰਜ
ਆਂਕਲਨ, ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ
ਫ਼ੀਡਬੈਂਕ ਸਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਂਕਲਣ (appraisal) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ।
 ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਛਤ
ਨਤੀਜਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ।
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 ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
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 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ–ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮਿਲਣੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ, ਅਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿੰ ਦੂਆਂ/ਨੁਕਤਿਆਂ
ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
(Evidences
School
Needs to
Create)

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਸਾਧਨਾਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।

ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s))

Domain V
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ਜਵਾਬੀ-ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਸਕੂਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (School Leadership and Management)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ–
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

School Standards and
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ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
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ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਧਾਰਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (Planning for Improvement)

Domain V
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ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿੱ ਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ – VI
(Key Domain-VI)
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ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
(Inclusion, Health
and Safety)
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Domain VI
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (KEY DOMAIN)

VI

(ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)
Inclusion, Health and Safety

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (About the Key Domain)
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Evaluation Framework

ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ‘ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ’ ਲਈ ਆਧਾਰਭੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸਿੱਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ  ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਭਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਤਾ
ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ (ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਇਸੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ,
ਸਫ਼ਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਹਰੇਕ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕ–ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰਬ–ਵਿਆਪੀ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
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ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ‘ਸਮਾਵੇਸ਼’ ਪਦ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ–ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਸਕੂਲੀ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
(ੳ) ਮੁੰ ਡੇ

2.

_________

(ਅ) ਕੁੜੀਆਂ

_________

(ੲ) ਹੋਰ

_________

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:
(ੳ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ_____(ਅ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ______(ੲ) ਹੋਰ ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ______
(ਸ) ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ /ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਛੜੇ ਵਰਗ _________

       (ਹ) ਆਮ/ਸਧਾਰਨ (ਜਨਰਲ) _________  (ਕ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ _________
3.

(ੳ) ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵਿਭਿੰ ਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:

(ਅ) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ

4.ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:
(ੳ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ________
       (ਅ)ਗ਼ਰੀਬੀ  ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ /ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਛੜੇ ਵਰਗ ________

(ਕ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ________

Domain VI

       (ੲ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ________ (ਸ) ਹੋਰ ਪੱ ਛੜੇ ਵਰਗ ________(ਹ) ਕੁੜੀਆਂ________
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5.

(i) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ (ਸੰ ਸਾਧਨ ਸੰ ਪੰ ਨ) ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
?                                                                            ਹਾਂ  

(ii) ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ:
(ੳ) ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

         ਨਹੀਂ  
         

(ਅ) ਅਲ੍ਹੱੜ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ/ਯੌਨ ਸਿੱ ਖਿਆ
(ੲ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
(ਸ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਅਭਿਆਸ
(ਹ) ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
6.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱ ਗ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਾਅ ਆਦਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ

7.

ਯੌਨ-ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਬਚਾਅ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?                                                 ਹਾਂ  

          ਨਹੀਂ

_________________________________________________________________
8.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ/ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

       ਹਾਂ  
9.

   ਨਹੀਂ  

(ੳ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ/ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ     
ਸੰ ਖਿਆ: __________________________________________________________
(ਅ) ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
_____________________________________________________________
ੲ) ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:
(i) ਡਾਕਟਰੀ/ਸਿਹਤ

_________

(ii) ਹੀਮੋਗਲੋ ਬਿਨ (Hb) ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ

_________

(iii) ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

_________

(iv) ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

_________

d. (ਸ) (i) ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ, ਸੰ ਖਿਆ
ਦੱ ਸੋ ___________________________________________________________________

School Standards and
Evaluation Framework

(ii) ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ) ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿਓ___________________________________
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ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ,
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। ਵਿਭਿੰ ਨ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੂਲ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਫ਼ੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ
ਸਮਾਵੇਸ਼ (Inclusion
of Children With
Special Needs
(CWSN))

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ
(Inclusive Culture)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain VI
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ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਸਮੱ ਗਰੀ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ–ਮੋਟੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਿੱ ਚ
ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਚਿਤ
ਸਿੱ ਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਂਕਲਨ-ਵਿਧੀਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ,
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਠਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ
ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ,
ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਤਾ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ
ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱ ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤਵੱ ਜੋਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ–
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਆਮ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ
ਦੀ ਸਮੱ ਰਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ,
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਯ਼ੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਭਿੰ ਨਤਾ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ  ਮਾਪਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC) ਦੀਆਂ
ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
(Physical Safety)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਥਿਤੀ
ਸਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ
ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ (ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ) ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ –ਦੁਆਲੇ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨਿਕਾਸੀਆਂ, ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ,
ਮੁੱ ਢਲੀ–ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਅੱ ਗ–ਬੁਝਾਊ
ਯੰ ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–1
ਸਕੂਲ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਹਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (Visitors)
ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ
ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ,
ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱ ਤਿਆਂ ਆਦਿ
ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ–ਸੰ ਭਾਵੀ
ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ
ਸੂਚਨਾ–ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਦੁਰਘਟਨਾ–ਸੰ ਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਵਾਜਾਈ
ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ

ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ
ਹੈ। ਸੰ ਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ–ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ
ਠੇਕੇ (ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦਿ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱ ਖਣਾ) ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹਿਤ
ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤਿਉੱਤਰ
ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱ ਖਲਾਈ/ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦਾ
ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਕੀਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ
(Psychological
Safety)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain VI
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ਸਕੂਲ ਬਾਲ–ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਬਾਰੇ
ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੰ ਡ ਅਤੇ
ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ।

ਪੱ ਧਰ–1
ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ਼  ਯੌਨ/ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ
ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ
‘ਚੰ ਗੀ ਛੋਹ’ ਅਤੇ ‘ਮਾੜੀ ਛੋਹ’ ਦਾ ਅੰ ਤਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼–ਯੋਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਨਾੱਨ–ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱ ਖਣ–
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨਸਾਨ/ਹਨੇਰੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ
ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕੰ ਮ  ਸੌਂਪਣੀਆਂ, ਆਂਕਲਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਾਧੂ–ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚਿਆਂ
’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਨਾ
ਪਏ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਤੰ ਤਰ ਮੌਜੂਦ  ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਲ–ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਯੌਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ
ਸੈਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੰ ਵਾਦ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ
ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ
ਤਾਲਮੇਲ–ਤੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਉਮਰ–ਸਮੂਹਾਂ
ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਕਿੱ ਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3

98

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ
(Health and
Hygiene)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਪੱ ਧਰ–2
ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ,
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਕੂੜੇ–ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਵਾਧਾ–ਚਾਰਟ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੀ
ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ (ਦੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਹਿਤ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ
ਸਵਛੱ ਤਾ ਦੀ ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੀ–ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ
ਲਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱ ਦ  ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਕਮੇਟੀ
ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪਸਤਾਂ
ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਾਰੇ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ/ਓਰੀਐਟ
ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ
ਸਿਹਤ–ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ
ਵੱ ਲੋਂ  ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ–ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਪੱ ਧਰ–3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of Evidence)
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਸ (RMSA) ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ-IV (ਪੰ ਨਾ
ਸੰ ਖਿਆ 22-28), ਅਧਿਅਇ–VI (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 42-47) (http://mhrd.gov.in/sites/
upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf)

 ਸਰਵ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ–III (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 2553) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SSA-Framework.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ  (NCF)-2005: ਅਧਿਆਇ–IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 78100)(http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)
 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act) 2009: ਅਧਿਆਇ-II (ਧਾਰਾ 3 ਪੰ ਨਾ
ਸੰ ਖਿਆ 3), ਅਧਿਆਇ IV (ਧਾਰਾ 17, ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ-6), ਅਧਿਆਇ VI (ਧਾਰਾ 31,
ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 9) (http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf)
 ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਸਵੱ ਛ ਵਿਦਿਆਲਾ, 2014 (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 1-45)

(http://mhrd.gov.
in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Eng_Swachch-Bharat-SwachchVidhalaya.pdf)

 ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ(http://www.ndmindia.nic.in/
School%20Safety%20Draft_Series1.0.pdf)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ

 ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ  ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।

 ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ (CWSN) ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

 ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
 ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ–ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ‘ਚੰ ਗੀ ਛੋਹ’, ‘ਮਾੜੀ ਛੋਹ’ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ,
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (displays) ਦੇ ਨਮੂਨੇ।

 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰ ਤਰ; ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ।
 ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਕੱ ਲੇ -ਇਕੱ ਲੇ  ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ–ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।

 ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।
 ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ।

 ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ–ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ

ਸਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਸਾਧਨਾਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ।
Domain VI

 ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮੁਦਾਇ
ਨਾਲ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ।
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ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s))

100

ਜਵਾਬੀ-ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (Inclusion, Health and Safety)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
(CWSN) ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ

Domain VI
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ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
(CWSN) ਦਾ
ਸਮਾਵੇਸ਼

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ
ਸਭਿਆਚਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧ ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (Planning for Improvement)
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ਸਾਲ-1 ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿੱ ਤ ਸਾਲ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
)
ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

Domain VI
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ– VII
(Key Domain-VII)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
(Productive Community
Participation)

104

Domain VII
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ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (KEY DOMAIN)

VII

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

(Productive Community Participation)

ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (About the Key Domain)

School Standards and
Evaluation Framework

‘ਸਮੁਦਾਇ’ ਪਦ  ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ/
ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
(NGOs) ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ–ਜੁਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲੀ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਕੂਲੀ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਪੂਰਨ/ਸਾਰਥਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ (retention),
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ–ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਚਿੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤ (Reflective Prompts)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.

ਸਮੁਦਾਇ/ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ/
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਢੰ ਗ
ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱ ਲੋਂ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਢੰ ਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ?

ਤੱ ਥਗਤ ਸੂਚਨਾ (Factual Information)

(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)

1.

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ:

2.

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ:

____

(ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ)
(ੳ) ਮਾਪੇ

____       (ਅ) ਅਧਿਆਪਕ     ____        (ੲ) ਮਹਿਲਾਵਾਂ    ____       
       (ਸ) ਘੱ ਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
____        (ਹ) ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ   ____
       (ਕ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ____
3.

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ

____

4.

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਹਾਜ਼ਰੀ:

____

5.

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
____

6.

ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਖ਼ੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

Domain VII
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ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ–
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਸੂਚੀ (ਏਜੰ ਡੇ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ
ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC) ਮੁੱ ਖ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/ SDMC)
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)-2009 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ
(SSA/RMSA) ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SDP)
ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਭੂਮਿਕਾ
(Role in School
Improvement)

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/
ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
(SMC/SDMC) ਦਾ
ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(Organization and
Management of
SMC/ SDMC)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ
’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC)
ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ
ਬਣਾਉਂਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/ SDMC) ਸਕੂਲ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਵਿਕਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ (SDP) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)-2009 ਦੇ ਨਾਲ–
ਨਾਲ ਸਰਬ–ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA/
RMSA) ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SDP) ਵਿੱ ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਧਿਆਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
(RTE Act)-2009 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਬ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA/RMSA) ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਪੂਰਵ–ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਸੂਚੀ
(ਏਜੰ ਡੇ) ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱ ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ  
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/
SDMC) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਣੇ
ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ–ਤੇੜੇ ਮੌਜੂਦ  ਰੁਚੀਪੂਰਨ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ/ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਸਾਧਨ
ਵਜੋਂ ਸਮੁਦਾਇ
(Community
as Learning
Resource)

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ
ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ (School
-Community
Linkages)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

Domain VII
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ,
ਮੌਖਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ
(ਲੋ ਕ ਗੀਤਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁਦਾਇ
ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਅੰ ਤਰ-ਕਿਰਿਆ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–
ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਦਾਖਲੇ , ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਦਿ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰ ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ
ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ
ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਸੇ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਮੁਦਾਇ/ਪਿੰ ਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣ–
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਪਲੱਬਧ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
(NGOs), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ
ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–3
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ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ
ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
(Empowering
Community)

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ
(Core Standard)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
(SDP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਰੋਤਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–1

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ–2

ਵਿਵਰਣੀ (Descriptor)

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਹੋਰ
ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
(NGOs) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ,
ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਲੈਂ ਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਭੇਦਭਾਵ  ਵਿਰੁੱ ਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ  ਆਦਿ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ/ਸੰ ਚਾਲਨ
ਸਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਚੰ ਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ
ਸਾਂਝ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਮੰ ਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ–3

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ (Sources of Evidence)
ਹਵਾਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/
ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼/
ਰਜਿਸਟਰ/
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ)
(Referential
Evidence
(Norms/
Guidelines/
Register/
Government
Orders))

 ਐਸ. ਐਸ. ਏ. (SSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ : ਅਧਿਆਇ -V (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ
83-91), ਅਧਿਆਇ–IX (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 137-139)(http://mhrd.gov.in/sites/upload_
files/mhrd/files/upload_document/SSA-Frame-work.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (RMSA) ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ :
ਅਧਿਆਇ–II (ਪੰ ਨਾ 7), ਅਧਿਆਇ–IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 65, ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 79),
ਅਧਿਆਇ–VI (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 43-45) ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ–VII (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 53-57)
(http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_
RMSA_3.pdf)

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ (NCF)-2005: ਅਧਿਆਇ-II (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 3034) ਅਧਿਆਇ-IV (ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 88-89) (NCF-2005: http://www.ncert.nic.in/
rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf)

 ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act)-2009: ਅਧਿਆਇ-III (ਧਾਰਾ 10 ਪੰ ਨਾ
ਸੰ ਖਿਆ 5), ਅਧਿਆਇ-IV (ਧਾਰਾ 21, 22 ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 7) ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-VII
(ਧਾਰਾ 35, 38 ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਖਿਆ 10-11)(http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20
compulsory.pdf)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲੱਬਧ
ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਮਾਣ
(Supportive
Evidence
Available in
the School)

 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC) ਦਾ/
ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਤੱ ਤ ਹੋਣ:
•

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਹਿਤ।

•

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ।

•

ਪਿਛਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲਏ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ 
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।

•

ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (SDP) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ।

•

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

 ਮਿਲਣੀ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ : ਪੂਰਵ–ਨੋਟਿਸ।
 ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ–ਸਿੱ ਖਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
 ਸਕੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪੱ ਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੰ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਪੀਣਯੋਗ
ਪਾਣੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਆਦਿ ਦੇ
ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ।
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਿਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਲੋ ਕ–ਗੀਤਾਂ, ਸੰ ਗੀਤ, ਕਲਾ, ਹੁਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਅਮਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ।

Domain VII

 ਸਿੱ ਖਣ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ 
ਪੰ ਚਾਇਤ, ਡਾਕ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ।
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ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
(Evidences
School
needs to
create)

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਸਾਧਨਾਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ।
 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ।
 ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
 ਸਮੁਦਾਇ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਵੱ ਲੋਂ  ਦਾਨ/ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ/ਸਹਾਇਤਾ
ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਮਰਥਨ।

School Standards and
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ਨਵੀਨਕਾਰੀ (ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ) (Innovation (s))
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ਜਵਾਬੀ ਮੈਟਰਿਕਸ
(Response Matrix)
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Productive Community Participation)
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ–1

ਪੱ ਧਰ–2

ਪੱ ਧਰ–3

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਕੂਲ–ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁਦਾਇ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

Domain VII
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ਸਿੱ ਖਣ–ਸੰ ਸਾਧਨ
ਵਜੋਂ ਸਮੁਦਾਇ

ਸਕੂਲ–ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ

ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲੀ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
(SMC/SDMC)
ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ
ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ

ਪੱ ਧਰ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਨਿਮਨ

ਮੱ ਧਮ

ਉੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਤਰ

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ (Planning for Improvement)

School Standards and
Evaluation Framework

ਸਾਲ-1

ਸਾਲ-2

ਸਾਲ-3

L-low, M- Medium, H-High, Y-1 for Year-1, Y-2 for Year-2 and Y-3 for Year-3

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ (ਉਚਿਤ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ (
) ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

Note

Domain VII
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