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Shaala Siddhi

ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
(Guideline For School Self - Evaluation)

ਸਕੂਲ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ (School Self-Evaluation)
ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧੁਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜੀਬੱ ਧ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱ ਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Key
Questions School should Reflect upon before Proceeding for Self - Evaluation)
•

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਕੀ  ਹੈ?

•

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?

•

ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ?

•

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ?

•

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

•

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ (Objectives of School Self-Evaluation)
ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣਾ।

•

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਰਖ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝਵ
ੇ ੇਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ–ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
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ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ? (Who will do the School Self-Evaluation?)

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱ ਚ ਵਾਂਗ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਪ੍ਰਿੰ ਸੀਪਲ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (SMC/SDMC)
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ /ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੁਦਾਇ (immediate community) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ–
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? (What is the Duration of the Self-Evaluation Process and
Uploading Dashboard to the Web portal?)
ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੋਜ਼-ਮੱ ਰਾ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ,
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ 
ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Process of School Self-Evaluation)
ਤਿਆਰ–ਬਰ–ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ (Building Preparedness) :
ਤਿਆਰ–ਬਰ–ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰ ਤਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
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1.

ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ–
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4.

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਹੁਕਮੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਪੜਾਅ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾ (Step-1)

ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (Initiating Self-Evaluation
Process for Key Domains)
1.1
•
•
•
•
•
•

ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਉੱਪਰ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ–ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨੀ।
ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਉੱਪਰ 
ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੀ ਤੱ ਥ–ਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ; ਤੱ ਥ–ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਉਪਯੋਗ
ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨੁਕਤੇ/ਬਿੰ ਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਮਖ/ਕੇਂ
ੁੱ
ਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਰਣੀਆਂ (descriptors) ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ (ਪੱ ਧਰ 1/2/3)।

ਪੜਾਅ ਦੂਜਾ (Step-2)

ਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਪਰਖ਼ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣਾ (Making Professional Judgment)
2.1
2.2

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੱ ਥ–ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭਾਂ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਿਮਨਅੰ ਕਿਤ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰ ਕਲਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

•

ਹਵਾਲਾ–ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਨਿਯਮ/ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਰਜਿਸਟਰ/ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼)।

•

ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ (ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ,
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ)।

•

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ–ਪ੍ਰਮਾਣ।

2.3

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਵਰਣੀਆਂ (descriptors) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੱ ਥ–ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2.4

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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ਪੜਾਅ–ਤੀਜਾ (Step-3)											
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟਰਿਕਸ (Response Matrix) 								

ਸਕੂਲੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ (Identifying and Recording Status
of School Functioning)

3.1 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਲਈ ਉਪਲਬੱ ਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਰਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ/
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟਰਿਕਸ ਉਸ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱ ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ
ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3.2 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਨ, ਮੱ ਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ: ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਿਰਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤੱ ਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ,
ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ।)

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ  ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ/ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ/ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

3.3 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪ  
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੱ ਧਰ ਵਿਚਲੇ ਖੱ ਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱ ਧਰ/ਪੱ ਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
3.4 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਕਾਰੀ/ਨਵੀਨਕਾਰੀਆਂ (innovation/s) ਨੂੰ ਦਰਜ/ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ:
•
•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਤੀਜੇ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹੋਰ ਨਵਾਚਾਰੀ ਅਮਲਾਂ (Innovative Practices) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3.5 ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਚ ਭਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮੈਟਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ–ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ ਭਰੀ ਗਈ
ਤੱ ਥ–ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਪੜਾਅ ਚੌਥਾ (Step-4)

									

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱ ਚ ਭਰਨਾ (Filling up School Evaluation Dashboard in Hard Copy)
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਖਤ
਼ੇ ਰ–ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(Please keep the hard copy of the Dashboard in the school along with domain specific information)

4.1

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Basic Information of the School)

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰ ਖੇਪ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ–ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱ ਖਣ–ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਸੰ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ (Demographic Profile)
•

ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ 
‘ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰ ਖਿਆ ਪਫ਼
੍ਰੋ ਾਈਲ’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫਲਿਤ
ੁੱ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸਚਿ
ੂ ਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸਚਿ
ੂ ਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ  ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀਆਂ, ਆਮ/ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਘੱ ਟ
ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬੱ ਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱ ਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ–ਨਤੀਜੇ (Learners’ Profile & Learning Outcomes):
•
ਸਿੱ ਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਕ ਵੀ ਹੈ।
•
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ–ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਧੀਨ (0-33, 33-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90,91-100) ਰੱ ਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ  ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ–1 ਵਿੱ ਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (4%) ਨੇ
10 (20%) ਅਤੇ 12 (24%) ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 33
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•

ਸਿੱ ਖਣ–ਨਤੀਜੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਇੱ ਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰ ਤਿਮ ਨਤੀਜਾ) ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ 
ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰ ਤਿਮ ਸਾਲਾਨਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
(ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
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ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ–ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ (Class-wise Annual Attendance Rate)
•

ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ (ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖ ਦਰ) ਦੀ
ਗਣਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ
ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ  ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰੇ।
               ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜੋੜ        
ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ =
x 100     
                         ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ×ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨ

(ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ):
ਮੰ ਨ ਲਓ,

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ = 220

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਦੇ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ = 9850
ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ = 30 ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ = 6200
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ = 20 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ = 3650

ਮੁੰ ਡੇ

ਕੁੜੀਆਂ  

ਕੁੱ ਲ

                                   ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ =  --------------------------------------------------×100

6200
             ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ =          ----------------   ×100     
                  30 x  220

                                 ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ × ਪੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

                                      ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ  = ------------------------------------------------  ×100
               ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ × ਪੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

                                     ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਯੋਗ
ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ  = ------------------------------------------------  ×100

   =        93.94%

                                                       3650
             ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ  =         ----------------   ×100     
                       20  x  220
    =         82.95%

            9850
             ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ  =      ----------------   ×100     
               50  x  220

               ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ × ਪੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਨੋਟ: ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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   =        89.55%

#

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਹੈ।

#

ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ–ਨਿਰੰ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰੰ ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

#

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱ ਚ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ–ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ ਕਾਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (Performance in Key Subjects)
ਤਰਕ (Rationale)
•

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸਾਲਾਨਾ) ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

•

ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਿਮਨ
ਪੱ ਧਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਡ
੍ਰੇ /ਦਰਜੇ (A, B, C, D, E) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/
ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰ ਡ:
ਦਰਜਾ A

:

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ 81-100 ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਦਰਜਾ C

:

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ 41-60 ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਦਰਜਾ E

:

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ 00-32 ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਦਰਜਾ B

ਦਰਜਾ D

:

:

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ 61-80 ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਮਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ੁੱ
 ਵਿੱ ਚ 33-40 ਅੰ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

Guideline for School Self-Evaluation

7

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ (Teachers’ Profile)
ਤਰਕ (Rationale)
•

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖ਼
ੇ
ਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖ਼
ੇ
ਲਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਸਕੂਲ–ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਧਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਛੁੱ ਟੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ–ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਵ,ੇ  ਸਿੱ ਖਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸ਼ਣ
੍ਰੇ ੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: (ੳ) ਪੁਰਸ਼ (ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ), (ਅ) ਇਸਤਰੀ (ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ), (ੲ) ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ (ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ
ਅਤੇ ਅਣ-ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ)

•

ਸਿਖਲਾਈਸ਼ੁਦਾ (ਟ੍ਰਨ
ੇਂ ਡ) ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕੌਂ ਸਿਲ (NCTE) ਦੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋ ਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ

•

ਲੰਮੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰ ਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਛੁੱ ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਅਲਪ ਛੁੱ ਟੀ (ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ) ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦਰਸਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰ ਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇੱ ਕ
ਮਹੀਨੇ ਤੱ ਕ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ

4.2

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ-ਮੈਟਰਿਕਸ (School Evaluation Composite Matrix)

ਤਰਕ (Rationale)
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•

ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ-ਮੈਟਰਿਕਸ ਸੱ ਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ।

•

ਸੰ ਯੁਕਤ-ਮੈਟਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ–ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ
ਕੇ ਵਖਿ
ੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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•

ਸੰ ਯੁਕਤ-ਮੈਟਰਿਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰ ਯੁਕਤ-ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ (Self) ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮਖ–ਖ
ੁੱ
ਤ
਼ੇ ਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ-ਮੈਟਰਿਕਸ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੱ ਧਰ (ਪੱ ਧਰ 1/2/3) ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੀ ‘ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ’ (Planning for Improvement) ਸਾਰਣੀ ਵੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ
ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖਤ
਼ੇ ਰ’ (Prioritize the area of Improvement) ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਜ਼ਰੂਰ  ਭਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.3

‘ਨਿਰੰ ਤਰ  ਸਕੂਲ–ਸੁਧਾਰ  ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ (Action for Continuous School

Improvement Plan)

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱ ਸਾ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ (Mission Statement)

ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਉਦੇਸ਼’ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ  ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼-ਕਥਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ–ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕ (Rationale)
ਉਦੇਸ਼-ਕਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ–ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
ਉਦੇਸ਼-ਕਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ:
•

ਸਕੂਲੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ (20 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ) ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Guideline for School Self-Evaluation
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ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖਤ
਼ੇ ਰ (Area of Improvement)
ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਉੱਪਰ 
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲੋਂ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹਕਰਨ, ਮਿਸ਼ਨ-ਕਥਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ 
ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ (ਉੱਚ, ਮੱ ਧਮ ਅਤੇ ਨਿਮਨ) ਦੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ 
ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖਤ
਼ੇ ਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ–ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੋਣ।

•

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (Proposed Action)
ਤਰਕ (Rationale):
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction):
•

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਥਾਰਥਕ/ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ (feasible) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱ ਧਰ/ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Support Needed)
ਤਰਕ (Rationale)

ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰ ਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Action Taken)
ਤਰਕ (Rationale)
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ‘ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਲੋ ੜੀਂਦੇ/ਇੱ ਛਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਰਪ
ੂ ਅਾਰੰ ਭੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧ ਕੇਂਦਰੀ
ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4.4

ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

(Celebrating Change)

ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸਕੂਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ–ਸੁਧਾਰ  ਨੂੰ ਟੀਚਾ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ–ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ ਗੀ ਸਗੋਂ
ਇਸ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱ ਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਜ
ੋ ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ
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ਦਿਨ/ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ।

ਪੜਾਅ–ਪੰ ਜਵਾਂ (Step-5)
ਸਕੂਲੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ (Uploading School
Evaluation Dashboard to the Web Portal)
ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ (web address) :
•

www.shaalasiddhi.nuepa.org

ਸ਼ਾਲਾ–ਸਿੱ ਧੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ–
ਪੁਸਤਕ (User Manual) ਵੇਖ।ੋ

•

ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਭਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਪਛਾਣ (User Id) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਨ (OTP), ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਦਾਇਤਾਂ (Instruction)
•

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਐਡਰੈਸ–ਬਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ URL  http://www.shaalasiddhi.unepa.org ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

•

ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੋਮਪੇਜ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਪੜਾਅ–1 (Step 1)
5.1

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ‘New User’ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

5.2

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾੱਗਇੰ ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.3

ਇੱ ਕ 11 ਅੰ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਚਿਤ UDISE ਕੋਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ; ਸਕੂਲੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਲਈ 11
ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ UDISE ਕੋਡ)।

5.4

ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਾਨੇ ਭਰੋ।

5.5

ਵਿਲੱਖਣ ਪਿੰ ਨ (Unique Pin) ਜਾਂ OTP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

5.6

ਪਿੰ ਨ (OTP) ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਚਿਤ ਪਿੰ ਨ (OTP) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਅੰ ਦਰ ਪਿੰ ਨ ਜਾਂ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ Regenarate Pin (OTP) ਬਟਨ ਉੱਪਰ 
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
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5.7

Submit ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

(ੳ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਅੰ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਚਿਤ PIN (OTP) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱ ਲ
ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ)

ਜੇਕਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ PIN (OTP) ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Invalid PIN (OTP) ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼
 ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।

(ੲ)

ਭਵਿੱ ਖਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾੱਗਇੰ ਨ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ PIN (OTP) ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।

(ਸ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Forget Password ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ
UDISE ਕੋਡ ਅਤੇ PIN (OTP) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ–ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ OTP ਵੀ  ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
(ਹ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੜਾਅ–2 (Step 2)
5.8   ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੜ
੍ਰੋ ਤਾ ਕਰੋ।

(ਨਿਯਮ : ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8 ਤੋਂ 10 ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ
ਅੱ ਖਰ, ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਅੱ ਖਰ, ਇੱ ਕ ਅੰ ਕ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਚਿੰ ਨ੍ਹ ! @ # $ % ^ & * ( ) + = ਹਨ।)
(ਉਦਾਹਰਨ : Nav@2012)

(ੳ) ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ’ਤੇ ਮੁੜ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਜੇਕਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਯਮ (ਵੇਖ ਬਿ
ੋ ੰ ਦੂ 5.8) ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਤਾਂ ਇਕ
‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ (Validation) ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ੲ) ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ, ਸਕਰੀਨ/ਪਰਦੇ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ICON ਉੱਪਰ 
ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
(ਸ) ਹਰੇਕ ਚਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ Submit ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 
਼
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱ ਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

(ਹ) ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ (Submit) ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ Home Icon ਉੱਪਰ status ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
.
ਪੜਾਅ-3 (Step 3)
5.9

ਚੇਤ ਰ
ੇ ੱ ਖੋ, ਅੰ ਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ (Final submission) ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰ ਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ  ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ‘ਅੰ ਤਿਮ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ ਮਗਰੋਂ
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5.10
5.11
ਨੋਟ:

ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ manage user
icon ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ Unfreeze the data ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ PDF ਅਤੇ Excel ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ–ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲ (Save) ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱ ਛਗਿਛ use@nuepa.org ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

         • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2015-16) ਦੀ ਸੂਚਨਾ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ) ਭਰੋ ਅਤੇ
ਸਮਰੂਪ ਪ੍ਰਮਖ
ੁੱ ਖਤ
਼ੇ ਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ (2016-17) ਨੂੰ Select ਕਰੋ।
• ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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