ચેકલીસ્ટ ભરવા માટે ની સૂચનાઓ
1. શાળામાાં ઉપલબ્ધ કમ્પ્યુટર અથવા સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટરના સ્માટટ ફોન/ Tablet પરથી આ ચેકલીસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
2. નનનદટ ષ્ટ ફ્રેમવકટ ના પ્રથમ બે મુખ્ યક્ષેત્ર માટે આ ચેકલીસ્ટ વાપરવાનુાં રહેશે.
3. મુખ્ યક્ષેત્ર 3 અને 4 માટે ની માનહતી સીધી ફ્રેમવકટ માાં પૂરી પાડવામાાં આવેલી છે . The template is mentioned in last two sheets.
અધ્યયન અને અધ્યાપન
1. 3 નાંબરની કોલમમાાં ધોરણ પસાંદ કરો.
2. જે-તે માપદાં ડ માટે ધોરણની પસાંદગી સમાન હોવી જોઈએ.
3. 4 નાંબરની કોલમમાાંના ડર ોપ ડાઉન લીસ્ટમાાંથી અ/બ/ક ખાંડ પસાંદ કરો (જો લાગુ પડતુાં હોય તો..). એવા ધોરણ કે જેમાાં ખાંડો ન હોય તયાાં 4 નાંબરની કોલમ 'NA' રહેશે.
4. Please mention 'Y' for yes and 'N' for No across column no 3-11. No other word/ letter/ sign should be written in the document.
5. Don't write anything on the colored cells.
6. કોલમ નાંબર 13 માાં જે તે માપદાં ડ માટે ની આખરી નસનિની ગણતરી જાતે થઇ જશે.
7. સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટર કોલમ 13 માાં નનનદટ ષ્ટ ફ્રેમવકટ માાંની ટકાવારીના આધારે ચોક્કસ લેવલ ઓળખશે. (જે નીચે આપેલ છે .)
8. Score mentioned in column no 14 is as per the score mentioned in the framework. Please select appropriate score in the GSQAC mobile app accordingly.
શાળા
1. કોલમ 3 માાં આપેલ ડર ોપ ડાઉન મેનુમાાંથી હા/ ના પસાંદ કરવા.
2. જો કોલમ 3 માાં "હા" પસાંદ કયુું હોય તો કોલમ નાંબર 4 થી 7 સુધી લાગુ પડતુાં હોય તયાાં "Y" કરવુ.ાં
3. જો કોલમ 3 માાં Blank હોય તો કોલમ 4 થી 7 માાં કાાંઇ નોાંધ કરવી નનહ.
4. "Y" નુાં નચન્સહ જ્ાાં લાગુ પડતુાં હોય તેવી આડી હરોળમાાં માત્ર એકવાર જ મુકવુાં.
5. કોલમ નાંબર 9 માાં જે તે માપદાં ડ માટે ની આખરી નસનિની ગણતરી જાતે થઇ જશે.
6. સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટર કોલમ 9 માાં નનનદટ ષ્ટ ફ્રેમવકટ માાંની ટકાવારીના આધારે ચોક્કસ લેવલ ઓળખશે. (જે નીચે આપેલ છે .)
7. 0%: લેવલ 1, 1-20%: લેવલ 2, 20-40%: લેવલ 3, 40-60%: લેવલ 4, 60-80%: લેવલ 5, 80-100%: લેવલ 6
ચેકલીસ્ટનું સુંચાલન
1. એક્રે નડટે શન માટે શાળા મુલાકાત વખતે બધા જ સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટર દ્વારા ચેકલીસ્ટ ભરવામાાં આવશે.
2. 'X' કે ટેગરીની શાળામાાં જયારે બે ઇન્સસ્પેક્ટર શાળા મુલાકાત માટે સાથે જશે,તયારે બાંને સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટર ચેકલીસ્ટ ભરશે અને તેમના સરેરાશ ગુણના આધારે ફ્રેમવકટ માાં ગુણ નક્કી કરશે.
3. સ્કૂ લ ઇન્સસ્પેક્ટર દરેક શાળાનુાં ચેકલીસ્ટ સાચવી રાખશે અને તે/તેણીની પાસે તેનુાં બેકઅપ રાખશે.
4. શાળા ચેકલીસ્ટનુાં ફાઈલ નામ આ પ્રમાણે હોવુાં જોઈએ- શાળાનો ડાયસ કોડ_ઇન્સસ્પેક્ટર ID_ઇન્સસ્પેકશનની તારીખ (DD/MM/YY)_IA/IIB (X કે ટેગરીની શાળા કે જ્ાાં બે ઇન્સસ્પેક્ટર જશે)

5. ઇન્સસ્પેકશન પૂણટ થયે તે જ નદવસે ઈન્સસ્પેક્ટરે ચેકલીસ્ટ ભરીને GSQAC ના ઈ-મેઈલ આઈડી gsqacteam@gmail.com પર મોકલવાનુાં રહેશે. ( મુદ્દા નાંબર 4 માાં જણાવ્યા મુજબ ફાઈલનુાં નામ બદલાયા

ક્કી કરશે

પેક્ટર જશે

ફાઈલનુાં નામ બદલાયા પછી)

NA
હા
ના

હા

મખ્ય ક્ષેત્ર : 1 અધ્યયન અને અધ્યાપન (એકમ કસોટી અને સત્રાુંત કસોટી)
ણવષર્

ઈન્ડીકે ટર

ધોરિ ખંડ

ગુજરાતી ગણિત

1

પર્ાાવરિ

/ ણવજ્ઞાન
7

2
3
4
5
6
પેટા ક્ષેત્ર – 1 એકમ કસોટી
A માપદં ડ-1 : એકમ કસોટીની આન્સર બુકલેટ/ઉત્તરવિીમાં ણવદ્યાર્થીઓના જવાબો
1 પ્રશ્નની સૂચના પ્રમાણે જવાબ લખેલ છે .

2

લખેલ જવાબ અધ્યયન વનષ્પવત્તને
અનુરૂપ છે .

3 વાક્ય રચના ભૂલરવહત છે .
B માપદં ડ-2 : એકમ કસોટીની આન્સર બુકલેટની ચકાસિી
1 એકમ કસોટી ચકાસવામાાં આવેલ છે .

2

3

4

એકમ કસોટી ચકાસતી વખતે
વવદ્યાર્થીની ભૂલોનો વનદે િ કરેલ છે .
જ્ાાં ગુણ કપાયા છે તેનો સ્પષ્ટ વનદે િ
કરેલ છે .
તમામ પ્રશ્નોનાાં જવાબને યોગ્ય રીતે B3
આપવામાાં આવેલ છે .

C માપદં ડ-3 : એકમ કસોટીની આન્સર બુકલેટમાં ણિક્ષકોની ણટપ્પિીઓ
1

2

3

વિક્ષકના સૂચનો ભૂલો સાર્થે સાંબાંવિત
છે .
વિક્ષકના સૂચનો સમજવામાાં સરળ
રીતે લખેલ છે .
વિક્ષકના સૂચનો તમામ ભૂલોને આવરી
લે તે રીતે લખેલ છે .

D માપદં ડ-4 : ઉપચારાત્મક કાર્ા
1

2

3

4

ઉપચારાત્મક કાયય વિક્ષકના સૂચનોને
અનુરૂપ છે .
ઉપચારાત્મક કાયય તમામ ભૂલોને
આવરી લે છે .
જે તે અધ્યયન વનષ્પવત્તને અનુરૂપ
વનદાન કરવામાાં આવેલુાં છે .
ઉપચારાત્મક કાયય જે તે અધ્યયન
વનષ્પવત્તને અનુરૂપ ર્થયેલ છે .

E માપદં ડ-5 : વાલીને જાિ
1

એકમ કસોટીમાાં વાલીઓની સહી
લેવામાાં આવે છે .

પેટાક્ષેત્ર – 2 અને 3 : સત્રાંત કસોટી -1 અને 2
A માપદં ડ-1 : ઉત્તરવિીઓની ચકાસિી
1

સત્ાાંત કસોટીની ઉત્તરવહીઓ
ચકાસવામાાં આવેલ છે .
વવદ્યાર્થીઓને અપાયેલા ગુણ તેમના

2 જવાબોને મળવાપાત્ ગુણ જેટલા જ
જણાય છે .
ઉત્તરવહીમાાં આપાયેલ કુ લ ગુણ
3 અાંદરના ભાગે પ્રત્યેક જવાબને આપેલા
ગુણને અનુરૂપ છે .
B માપદં ડ-2 : પણરિામપત્રકમાં ગુિની નોંધ
1

2

વવદ્યાર્થીઓની ઉત્તરવહીના ગુણ અને
ફોમેટ -Cના ગુણ એક સમાન છે .
ફોમેટ-Cના ગુણ અને ઓનલાઈન
એન્ટટરી કરેલા ગુણ સમાન છે.

C માપદં ડ-3 : વાલીઓને જાિ
1

સત્ાાંત કસોટીની ઉત્તરવહીઓ
વાલીઓને બતાવવામાાં આવે છે .

અંગ્રજી
ે
ણિન્દી સંસ્કૃ ત
8

9

10

સામાજીક
ણવજ્ઞાન
11

સ્કોર(ફ્રેમ

ગુિ

ક્રમ

%

12

13

વકા

પ્રમાિે)
Y/N

મખ્ય ક્ષેત્ર : 1 અધ્યયન અને અધ્યાપન (એકમ કસોટી અને સત્રાુંત કસોટી)
સ્કોર(ફ્રેમ

ક્રમ

ઈન્ડીકે ટર

1

2

ધોરિ ખંડ
3

ણવષર્

4

િા કે ના

ઉત્તમ

મધ્ર્મ

નબળું

5

6

7

8

મુખ્ ર્ ક્ષેત્ર : 1 અધ્ર્ર્ન અને અધ્ર્ાપન (વગાખંડ અવલોકન)
1.3 પેટાક્ષેત્ર – 4 અધ્ર્ર્ન માટે અસરકારક વાતાવરિ
A માપદં ડ-1 : ણિક્ષક અને ણવદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સૌિાદાપૂિા વ્ર્વિાર
1

2

3

વિક્ષક પ્રત્યેક વવદ્યાર્થીને નામ / યોગ્ય
સાંબોિનર્થી બોલાવે છે.
વવદ્યાર્થીઓ વિક્ષકને ડર કે સાંકોચ
વવના પ્રશ્નો પૂછે છે.
જરૂરીયાતવાળા વવદ્યાર્થીઓ પર
વવિેષ ધ્યાન આપે છે .

B માપદં ડ-2 : અસરકારક વગાખંડ વાતાવરિ
વગયખાંડમાાં અધ્યયન - અધ્યાપન
1 પ્રવિયાને અનુરૂપ બેઠક વ્યવસ્ર્થા
જોવા મળે છે .
2

3

વગયખાંડમાાં પૂરતા પ્રમાણમાાં
હવાઉજાસની વ્યવસ્ર્થા છે.
વવદ્યાર્થીને પ્રવૃવત કરવા માટે યોગ્ય
અવકાિ પ્રાપ્ત ર્થાય છે .

C માપદં ડ-3 : ણિક્ષકો દ્વારા પ્રેરિા
1

2

3

વિક્ષક વવદ્યાર્થીને વગયખાંડ પ્રવિયામાાં
જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપે છે.
વિક્ષક વવદ્યાર્થીઓના પ્રયત્નોને
વબરદાવે છે .
વિક્ષક વગય સમક્ષ વવદ્યાર્થીઓની
વસદ્ધીને વબરદાવે છે.

D માપદં ડ-4 : ણવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉણચત અધ્ર્ર્ન સામગ્રી (LM)નો ઉપર્ોગ
1

2

3

4

અધ્યયન સામગ્રી વવદ્યાર્થીની વય
કક્ષાને અનુરૂપ છે
અધ્યયન સામગ્રી વવદ્યાર્થી માટે સરળ
છે .
અધ્યયન સામગ્રી વગયખાંડના વવષયના
મુદ્દાને અનુરૂપ છે.
અધ્યયન સામગ્રી વવદ્યાર્થીઓ
ઉપયોગમાાં લઇ િકે તે રીતે ગોઠવેલ છે .
વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતી

5 અધ્યયન સામગ્રી અધ્યયન વનષ્પવતને
અનુરૂપ છે .

ગુિ

Indicators
%

12

13

વકા

પ્રમાિે)

E માપદં ડ-5 : ચચાા આધાણરત અધ્ર્ર્ન માટે ની તકોનું ણનમાાિ કરવું
વિક્ષક અને વવદ્યાર્થીઓ વચ્ચે તાસ
1 દરવમયાન વવષયાાંગ સાંબાંવિત ચચાય ર્થતી
જોવા મળે છે .
2

3

ચચાય દરવમયાન વિક્ષક વવદ્યાર્થીઓને
રજૂ આત કરવા માટે પૂરતી તક આપે છે .
વિક્ષક વવદ્યાર્થીના પ્રશ્નોને ચચાયમાાં
સમાવે છે .
વિક્ષક વગયખાંડમાાં વવદ્યાર્થીઓ એક

4 બીજા સાર્થે ચચાય કરી િકે તેવા
વાતાવરણનુાં વનમાયણ કરે છે.
F માપદં ડ-6 : જે િીખ્ર્ા િોર્ તે ણવિે વાત કરવી
1

2

3

વિક્ષક તાસના અાંતે તાસમાાં િીખવેલી
બાબતોનો સારાાંિ કહે છે.
વિક્ષક િીખવેલી બાબતોનુાં તાસના
અાંતે દ્રઢીકરણ કરાવે છે .
વવદ્યાર્થીઓ જે િીખ્યા છે તેમના વવિે
વાત કરી િકે છે.

પેટાક્ષેત્ર – 5 અધ્ર્ર્ન – અધ્ર્ાપન પ્રણક્રર્ાઓ
A માપદં ડ-1 : અધ્ર્ાપન માટે ની તૈર્ારી
વિક્ષક દ્વારા દૈ વનક નોાંિપોર્થીમાાં
1 અધ્યયન વનષ્પવત્ત કે ન્ટદ્રી અધ્યાપન કાયય
માટે નુાં આયોજન કરેલ છે.
વિક્ષકની દૈ વનક નોાંિપોર્થીમાાં કરવામાાં
2 આવેલ આયોજનને આચાયય દ્વારા
ચકાસાયેલ છે .
વિક્ષક તાસની િરૂઆતમાાં
3 વવદ્યાર્થીઓને અધ્યયન માટે તત્પર
બનાવવા પ્રયાસ કરે છે.
વિક્ષક તાસની િરૂઆત
4 વવદ્યાર્થીઓના પૂવયજ્ઞાનનો આિાર
લઈને કરે છે .
તાસની િરૂઆતમાાં વિક્ષક
5 વવદ્યાર્થીઓ તે તાસમાાં િુાં િીખવાના છે
તેના વવિે વાત કરે છે.
વિક્ષક વગયખાંડમાાં જેતે તાસ માટે ની
6 જરૂરી તમામ િૈક્ષવણક સાિન
સામગ્રીની હાજરી સુવનવિત કરે છે.
B માપદં ડ-2 : અધ્ર્ર્ન ણનષ્પણત્તઓને ધ્ર્ાનમાં રાખીને ણિક્ષિકાર્ા
વિક્ષક અધ્યયન વનષ્પવત અનુસાર
1 તૈયાર કરેલ િૈક્ષવણક આયોજનનો
અમલ કરે છે .
વગયખાંડમાાં અધ્યયન વનષ્પવતને અનુરૂપ
2 અધ્યયન - અધ્યાપન સામગ્રીનો
ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
3

4

અધ્યયન વનષ્પવતને અનુરૂપ અધ્યયન અધ્યાપન પદ્ધવતનો ઉપયોગ ર્થાય છે .
આચાયય દ્વારા વગયખાંડ વનરીક્ષણની લોગ
બુક વનભાવવામાાં આવે છે .

C માપદં ડ-3 : ણિક્ષકો દ્વારા પૂછાતા પ્રશ્નો
1 વિક્ષક પ્રશ્નો પૂછે છે.
2 વિક્ષક પેટા/પૂરક પ્રશ્નો પૂછે છે .
3 વિક્ષક વવચારપ્રેરક પ્રશ્નો પૂછે છે.
4 વિક્ષક મુક્ત જવાબી પ્રશ્નો પૂછે છે .
D માપદં ડ-4 : ણવદ્યાર્થીઓનું રચનાત્મક મૂલર્ાંકન
વિક્ષક દ્વારા સતત અને સવયગ્રાહી
1 મૂલયાાંકનનુાં ફોમેટ -A વનભાવવામાાં
આવે છે .
2

સતત અને સવયગ્રાહી મૂલયાાંકનનાાં ફોમેટ
-Aમાાં અધ્યયનના હેતુઓ દિાયવેલ છે .
ફોમેટ -A પરર્થી જોઇ િકાય છે કે

3 વનયવમત રીતે વવદ્યાર્થીઓનુાં આકલન
ર્થાય છે .
તાસના અાંતે િીખેલા મુદ્દાઓનુાં
4 આકલન

(Assessment) કરવામાાં

આવે છે .
5

વિક્ષકો અધ્યયનને સુિારવા માટે
વવદ્યાર્થીઓને પ્રવતપોષણ આપે છે.

E માપદં ડ-5 : અધ્ર્ર્નમાં સમાન તક
વગયખાંડ કાયયમાાં કુ મારો અને કન્ટયાઓની
1 સપ્રમાણ ભાગીદારી જોવા છે. (લાગુ
પડતુાં હોય તેવી િાળાઓમાાં)
વગયખાંડ કાયયમાાં વવવિષ્ટ જરૂવરયાત
2 િરાવતા (CWSN) વવદ્યાર્થીઓની
ભાગીદારી માટે પ્રયત્ન કરવામાાં આવે
3

વિક્ષક વગયખાંડ કાયય/પ્રવૃવત્તમાાં તમામ
વવદ્યાર્થીઓને જોડવા પ્રયત્ન કરે છે.
વવવિષ્ટ જરૂવરયાત િરાવતા

4 વવદ્યાર્થીઓ (CWSN) માટે વવવિષ્ટ
વિક્ષક (Special Teacher) િાળાની

મખ્ય ક્ષેત્ર : 2 શાળા
ક્રમ

ઈન્ડીકે ટર

1

2

ઉપલબ્ધતા

જો ‘િા’ તો ગુિવત્તા

િા/ ના

ઉત્તમ

સાધારિ

નબળું

3

4

5

6

પેટા ક્ષેત્ર – 2 સંચાલન
A માપદં ડ-1 : િાળા ણવકાસ ર્ોજનાની રચના અને અમલીકરિ
1 િાળાએ પોતાનુાં બેઇઝલાઇન એસેસમેન્ટટ કરેલ છે.
િાળાએ પોતાના બેઝલાઈન એસેસમેન્ટટમાાં િૈક્ષવણક સ્તરનો
2
એક મુદ્દા તરીકે સમાવેિ કરેલ છે.
િાળા દ્વારા બેઇઝલાઇન એસેસમેન્ટટનાાં આિારે પોતાનાાં
3
લક્ષ્ાાંકો નક્કી કરવામાાં આવે છે .
4 િાળા વવકાસ યોજનાનુાં અમલીકરણ યોગ્ય રીતે ર્થયેલ છે .
5 િાળા વવકાસ યોજનાની વનયવમત સમીક્ષા ર્થાય છે .
B માપદં ડ-2 : િાળા વ્ર્વસ્ર્થાપન સણમણત
િાળા વવકાસ યોજના બનાવવામાાં એસ.એમ.સી. િાળાને
1
મદદરૂપ ર્થાય છે .
િાળા વવકાસ યોજનાને અમલીકૃ ત કરવા એસ.એમ.સી. સવિય
2
ભૂવમકા ભજવે છે .
િાળાની િૈક્ષવણક ગુણવત્તા અવભવૃવદ્ધમાાં એસ.એમ.સી.
3
ઉપયોગી બને છે .
4 હાજરી સાંદભે એસ.એમ.સી.એ યોગ્ય પગલા લીિેલ છે .
સ્ર્થાવનક સાંસાિન ઉપલબ્િ કરાવવામાાં એસ.એમ.સી. સહાયરૂપ
5
ર્થાય છે .
એસ.એમ.સી. િાળાને મળતી ગ્રાન્ટટનાાં ઉવચત ઉપયોગને
6
સુવનવિત કરે છે .
િાળાની સમસ્યાઓ વનવારવા માટે એસ.એમ.સી. દ્વારા યોગ્ય
7
પગલા લેવામાાં આવેલ છે .
એસ.એમ.સી બેઠકના એજન્ટડા તૈયાર કરવામાાં એસ.એમ.સીના
8
સભ્યો સવિય ભાગ લે છે .
9 એસ.એમ.સીની બેઠકો વનયવમત યોજાય છે.
C માપદં ડ-3 : િાળા સમર્પત્રક
1 વવષય વિક્ષક પદ્ધવતનો અમલ ર્થાય છે .
તાસ વિક્ષણ પદ્ધવતનો અમલ ર્થાય છે . (ચારર્થી વિારે વિક્ષકો
2
હોય ત્યાાં)
3 દરેક વગયમાાં સમય પત્ક લગાવેલ છે .
સમયપત્કમાાં પ્રત્યેક વવષયને ગાઈડલાઈન અનુસાર તાસ
4
ફાળવેલ છે .
5 સમયપત્ક મુજબ િાળાનુાં કાયય ર્થાય છે .
પેટાક્ષેત્ર – 3 : સલામતી
A માપદં ડ-1 : સલામત િાળા પણરસર
1 િાળાના મકાન / ઓરડાની વસ્ર્થવત
2 કમ્પાઉન્ટડ વોલનો પ્રકાર અને વસ્ર્થવત
3 પાણીની ટાાંકીની વસ્ર્થવત
4 ફાયર સેફટીની સુવવિા
5 પ્રાર્થવમક સારવાર સુવવિા
6 વવિેષ જરૂવરયાત િરાવતા વવદ્યાર્થીઓ માટે સુવવિા
7 વીજળીકરણ અને વીજ ઉપકરણની વસ્ર્થવત
8 ટર ાન્ટસપોટે િનની સુવવિા (લાગુ પડતુાં હોય ત્યાાં)
9 CCTV કે મેરાની સુવવિા
10 વવિેષ રોગ િરાવતા વવદ્યાર્થીઓની વવગતવાર માવહતી
B માપદં ડ-2 : આપણત્ત વ્ર્વસ્ર્થાપન સંદર્ભે ણિક્ષક-ણવદ્યાર્થીઓની તૈર્ારી
િાળામાાં આપવત્ત વ્યવસ્ર્થાપન માટે ના પૂરતા સાિનો ઉપલબ્િ
1
છે .
2 િાળામાાં આપવત્ત વ્યસ્ર્થાપન માટે નો પ્લાન ઉપલબ્િ છે .
િાળાના મુખ્ ય વિક્ષક / વિક્ષકોએ આપવત્ત વ્યવસ્ર્થાપન
3
માટે ની તાલીમ મેળવી છે .
આપવત્ત વ્યવસ્ર્થાપન સાંદભે િાળાના વવદ્યાર્થીઓને માગયદિયન
4
આપવામાાં આવ્યુાં છે.
િાળામાાં આપવત્ત સમયે લેવાના પગલા સાંદભે મોક ડર ીલ
5
કરવામાાં આવેલ છે .
વવદ્યાર્થીઓને િાળાના આપવત્ત વ્યવસ્ર્થાપન પ્લાનની જાણકારી
6
છે .

સ્કોર

ગુિ

%

8

9

(ફ્રેમવકા

પ્રમાિે)

મખ્ય ક્ષેત્ર : 3 સહ શૈક્ષણિક પ્રવૃણિઓ
ક્રમ

માપદં ડો

1

2

પેટા ક્ષેત્ર – 1 પ્રાર્થાનાસર્ભા

ઉત્તમ

ખૂબ સારં

સારં

મધ્ર્મ

નબળું

ણબલકુ લ

(5)
3

(4)
4

(3)
5

(2)
6

(1)
7

નિીં (0)
8

ણબલકુ લ

1 પ્રાર્થયનાસભામાાં વવદ્યાર્થીઓની સવિય ભાગીદારી
2 પ્રાર્થયનાસભાના સાંચાલનમાાં તમામ વવદ્યાર્થીઓને સમાન તક
3 પ્રાર્થયનાસભામાાં વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા વવવવિ વાવજાં ત્ોનો ઉપયોગ
4 પ્રાર્થયનાસભામાાં ઘવડયાગાન, સમાચાર વાાંચન, પ્રશ્નોત્તરી જેવી પ્રવૃવત્તઓનો સમાવેિ
5 પ્રાર્થયનાની પસાંદગી તેમજ સમગ્રતયા રજૂ આતમાાં પૂરતુાં વૈવવધ્ય
પેટા ક્ષેત્ર – 2 ર્ોગ, વ્ર્ાર્ામ અને રમત-ગમત
1 િાળાનાાં વવદ્યાર્થીઓ યોવગક વિયાઓમાાં ભાગીદારી
2

િાળાનાાં વવદ્યાર્થીઓની રમતોત્સવ અર્થવા ખેલ મહાકુાં ભમાાં રાજ્/ વજલલા/તાલુકા/
ક્લસ્ટર કક્ષાએ સામેલગીરી

3 િાળામાાં સમૂહ કવાયતની વનયવમતતા
4 દરેક િોરણનાાં વવદ્યાર્થીઓને રમત-ગમત અને વ્યાયામની વનયવમત તક મળે છે .
5 રમતગમતની દરેક પ્રવૃવત્તમાાં કન્ટયાઓની સપ્રમાણ ભાગીદારી
પેટા ક્ષેત્ર – ૩ ણવિેષ પ્રવૃણત્તઓમાં ર્ભાગીદારી
1 િાળાનાાં વવદ્યાર્થીઓની ગવણત-વવજ્ઞાન પ્રદિયનમાાં વવવવિ કક્ષાએ સામેલગીરી
2 િાળા દ્વારા હાર્થ િરાતી પયાયવરણ સાંવિયનની પ્રવૃવત્તઓ
3 રાષ્ટર ીય તહેવારોની ઉજવણી દરવમયાન ર્થતી સાાંસ્કૃ વતક પ્રવૃવત્તઓ
4 િૈક્ષવણક મુલાકાત અને તેનુાં િૈક્ષવણક અનુકાયય
5 િાળામાાં મૂલયલક્ષી પ્રવૃવત્તઓનુાં આયોજન
પેટાક્ષેત્ર – 4 રાજ્ય દ્વારા આર્ોણજત સ્પધાાત્મક પરીક્ષાઓમાં ર્ભાગીદારી
1 િોરણ- 8 ની NMMS પરીક્ષામાાં વવદ્યાર્થીઓની ઉપવસ્ર્થવત
2 િોરણ- 8 ની NMMS પરીક્ષામાાં વવદ્યાર્થીઓનો રાજ્ના મેરીટમાાં સમાવેિ
3 િોરણ- 6ની પ્રાર્થવમક વિષ્યવૃવત્ત પરીક્ષામાાં વવદ્યાર્થીઓની ઉપવસ્ર્થવત
4 િોરણ- 5 ર્થી 8 ના વવદ્યાર્થીઓની પ્રાર્થવમક-માધ્યવમક વચત્કામ પરીક્ષામાાં ઉપવસ્ર્થવત

મખ્ય ક્ષેત્ર : 4 સુંસાધનો અને તેનો ઉપયોગ
ક્રમ

માપદં ડો

1

2
પેટા ક્ષેત્ર – 1 િાળા પુસ્તકાલર્નો ઉપર્ોગ

1 વિક્ષકો દ્વારા િાળા પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ
2 વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા િાળા પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ
પેટા ક્ષેત્ર – 2 ટે કનોલોજીનો ઉપર્ોગ
1 વિક્ષકો દ્વારા િૈક્ષવણક કાયય માટે ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ
2 િોરણ 6 ર્થી 8 નાાં વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ
પેટા ક્ષેત્ર – ૩ મધ્ર્ાિન ર્ભોજન ર્ોજના
1 િાળામાાં વનયવમત મધ્યાહન ભોજન યોજના ચાલે છે .
2 મધ્યાહન ભોજન યોજનાનો લાભ તમામ વવદ્યાર્થીઓ લે છે.
3 તમામ વવદ્યાર્થીઓ હાર્થ-પગ અને મોાં િોઇને જમવા બેસે છે .
મધ્યાહન ભોજન અાંતગયત અપાતા ભોજનની ગુણવત્તા વિક્ષકો દ્વારા ચકાસવામાાં આવે
4
છે .
મધ્યાહન ભોજન માટે ની રસોઇની તેમજ વવદ્યાર્થીઓની બેસવાની જગ્યા સ્વચ્છ
5
રાખવામાાં આવે છે .
પેટાક્ષેત્ર – 4 પાિી, િૌચાલર્ અને સ્વચ્છતા
1 તમામ વવદ્યાર્થીઓને પીવાલાયક પાણી સરળતાર્થી ઉપલબ્િતા
2 પાણીની સુવવિા (ટાાંકી) તર્થા િૌચાલયની યોગ્ય સામગ્રી દ્વારા વનયવમત સફાઇ
3 તમામ િૌચાલયોમાાં પૂરતા પ્રમાણમાાં પાણી ઉપલબ્િ છે .
4 િાળાના વવદ્યાર્થીઓની િારીવરક સ્વચ્છતા
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2 િોરણ 6 ર્થી 8 નાાં વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ
પેટા ક્ષેત્ર – ૩ મધ્ર્ાિન ર્ભોજન ર્ોજના
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2 મધ્યાહન ભોજન યોજનાનો લાભ તમામ વવદ્યાર્થીઓ લે છે.
3 તમામ વવદ્યાર્થીઓ હાર્થ-પગ અને મોાં િોઇને જમવા બેસે છે .
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