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િાળાનુાં રજીસ્ટ્રેિન કરવા નીચે મિુબના Step અનસુરો. 

વેબસાઈટ www.shaalasiddhi.nuepa.org ઓપન કરો. 

Step: 1  

 Login પર Click કરો. 
 New User? Click Here? પર Click કરો. 
 Select Level માાં School Level Select કરો. 
 િાળાનો ય-ુડા્સ કોડ (૧૧ અંક) એન્ટર કરો. 
 આચા ા્નુાં નામ, અટક અને મોબાઇલ નાંબર લખો. 
 ઈમેઈલ આઈ.ડી. લખો. 
 Create Pin (OTP) પર click કરો. 
 રજીસ્ટ્ટર મોબાઇલ નાંબર અથવા ઈમેઈલ આઈ.ડી. પર ૬ અંકનો One Time Password 

(OTP) આવિે. જે નોંિી રાખિો. (િો ૧૨૦ સેકન્ડમાાં OTP િનરેટ ન થા્ ર્ો 
Regenerate Pin(OTP) બટન પર Click કરો. આમ ૬ અંકનો OTP મોબાઇલ નાંબર 
અથવા ઈમેઈલ આઈ.ડી. પર ફરીથી મળિે.) 

 ૬ અંકનો One Time Password (OTP) લખો. 
 Submit પર Click કરો. 

 
 

Step: 2 

 Create Password પર click કરો. 
 Create New Password માાં નીચે આપેલ ઉદાહરણ મિુબ ૮ થી ૧૦ લેટરનો પાસવડા 

બનાવી એન્ટર કરો. 
 Confirm Password માાં રે્ િ પાસવડા ફરીથી એન્ટર કરો. 
 Create User પર click કરો.  

(પાસવડા ૮ થી ૧૦ લેટરમાાં બનાવવો. જેમાાં ઓછામાાં ઓછો ૧ કેશપટલ, ૧ સ્ટ્મોલ, ૧ 
સ્ટ્પેિી્લ લેટર અને ૧ અંકનો ઉપ્ોગ કરવો િરૂરી છે. ઉદાહરણ ર્રીકે – 
Dsp@12345) 
 
 
 

http://www.shaalasiddhi.nuepa.org/
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Step: 3 

 Create Password બાદ િાળા શસદ્ધિ હોમ પેિ પર ઉપરના મથાળે આપેલ Login ટેબ 
પર Click કરો. આમ Login શવન્ડો ઓપન થિે જેમાાં, User Name માાં િાળાનો યડુા્સ 
કોડ(૧૧ અંક) એન્ટર કરો. Password માાં નવો િનરેટ કરેલ પાસવડા (૮ થી ૧૦ લેટર) 
એન્ટર કરો. 

 Submit પર Click કરો. 
 School Evaluation Dashboard ઓપન થિે. 
 School Evaluation Dashboard માાં િાળાની Learners, Teachers, School 

Evaluation Composite metrix (૭- key Domain ર્થા ૪૬- Core Standard)ની 
માહહર્ી ભરવી. 
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Key Domain 1 

 

  

 

 

 

 

Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

School Premises જે િાળામાાં ખલુ્લી 
મ્ાાદીર્ િગ્્ા હો્ 
કાચુાં /પાકુાં/ટેન્ટ નુાં 
મકાન હો્ કોટ/ 
ર્ારની વાડ આવેલ 
ન હો્ અથવા 
િર્જહરર્ હો્ 
બગીચો / વકૃ્ષો ન 
હો્  

ખલુ્લી િગ્્ા અને 
બાંિા્ેલુાં મકાન 
સભા ખાંડ સાથે 
ઉપલબ્િ હો્ પણ 
શવદ્યાથીઓના 
પ્રમાણમાાં ના હો્ 
વાડ અથવા કોટ 
દરવાજા શવનાની 
હો્ વકૃ્ષો/બગીચો 
થોડા પ્રમાણમાાં હો્  

સભાખાંડ સહહર્ 
ખલુ્લી િગ્્ા, કોટ 
અથવા ર્ારની વાડ 
હો્ અને આ બધ ુ
પરૂત ુાં હો્  

ખલુ્લી િગ્્ાનો 
ઉપ્ોગ ફક્ર્ સભા 
માટે થર્ો હો્ િાળા 
સાંકલૂ ગાંદુ હો્ 
દેખરેખ, ના રખાર્ી 
હો્ મહત્તમ 
હરપેહરિંગ (ભો્ 
ર્ળીયુાં / દીવાલો 
/છર્ બારણાાં/ 
બારીઓ) નુાં િરૂરી 
હો્  

સભા માટેની િગ્્ા 
િારીહરક કસરર્ 
અને બીજા કા ા્ક્રમો 
માટે ઉપ્ોગી હો્. 
મેદાન હો્ અને 
ભો્ ર્ળીયુાં/ 
દીવાલો/ છર્/ 
બારણાાં નુાં રીપેરીંગ 
િરૂરી હો્ અને 
પ્રસાંગોપાર્ દેખરેખ 
રખાર્ી હો્  

મકાન અને ખલુ્લી 
િગ્્ા પરૂર્ી અને 
સ્ટ્વચ્છ હો્, દેખરેખ 
રખાર્ી હો્ અને 
શન્મીર્ સમ્ે 
રીપેરીંગ થતુાં હો્  
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Playground and 
Sports Equipment/ 
Materials  

િાળા પાસે મેદાન 
ન હો્ િાળા 
િરૂરી્ાર્ પ્રમાણે 
પાડોિી િાળા 
અથવા અન્્ િગ્્ા 
નો ઉપ્ોગ કરર્ી 
હો્ સાિનો અને 
સાંસાિનો ના હો્ 
અથવા મ્ાાદીર્ 
હો્    

અપરૂર્ી િગ્્ાવાળાં 
મેદાન હો્ ચોક્કસ 
રમર્ો માટે અન્્ 
િાળાનુાં મેદાન 
ઉપ્ોગમાાં લેવુાં 
પડત ુાં હો્ થોડીક િ 
રમર્ો માટેના 
સાિનો ઉપલબ્િ 
હો્  

પરૂર્ી િગાવાળ 
મેદાન, રમર્ ના 
પરૂર્ા સાિનો 
શવશવિ રમર્ો માટે 
પરૂર્ા પ્રમાણમાાં 
હો્  

શવદ્યાથીઓ ક્યારેક 
એવી રમર્ો રમે છે 
જેમાાં ઓછામાાં ઓછા 
અથવા બબલકુલ 
નહી રે્વા પ્રમાણમાાં 
સાિનોની િરૂર 
હો્. દેખરેખ 
માગાદિાન ઉપલબ્િ 
ન હો્  

શવદ્યાથીઓને 
મ્ાાદીર્ રમર્ો 
માટે પરૂત ુાં મેદાન 
મળતુાં હો્ ચોકકસ 
સમ્ ફળવાર્ો હો્ 
રમર્ોન ુઅને આવી 
પ્રવશૃર્ ની દેખરેખ 
રખાર્ી હો્ સાિનો 
ની દેખરેખ રખાર્ી 
હો્ િરૂરી્ાર્ 
પ્રમાણે મળર્ા હો્ 
િાળાની પ્રવશૃર્ઓ 
િાળાના મેદાન માાં 
કે બહાર રે્નુાં 
આ્ોિન થતુાં હો્  

શવદ્યાથીઓ શવશવિ 
રમર્ોમાાં આ્ોિન 
મિુબ ભાગ લેર્ા 
હો્ ર્ાલીમ, 
માગાદિાન ઉપલબ્િ 
હો્ િરૂરી  સાિનો 
વસાવવાના હો્ 
આંર્રિાળા 
રમર્ોત્સવનુાં 
આ્ોિન દર વરે્ષ 
થતુાં હો્   
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Core 
Standard 

Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 
Classroom 
and other 
Rooms  

વગાખાંડ ભરચક 
હો્. અન્્ વગા 
ઉપલબ્િ ના 
હો્ (િાળાના 
ઉપરી શસવા્ 
ફનીચર પરૂર્ા 
પ્રમાણમાાં ના 
હો્ ) 

થોડા વગાખાંડ ભરચક હો્, 
િાળાના વડા અને શિક્ષકો 
માટે કોમન રૂમ ઉપલબ્િ  
ના હો્ પરૂર્ા પ્રમાણમાાં 
ફનીચર હો્   

પરૂર્ી િગાવાળા પરૂર્ી 
સાંખ્્ામાાં વગાખાંડો હો્. જેમાાં 
જૂથ કા ા્, અન્્ પ્રવરૃ્ીઓ કરી 
િકા્. વિારાના રૂમનો 
ઉપ્ોગ ઓફીસ, સ્ટ્ટોરરૂમ, 
ક્રાફ્ટરૂમ વગેરે માટે થઈ િકે 
રે્મ હો્. દરેક વગામાાં પરૂર્ી 
પાટલીઓ, ખરુિીઓ હો્, 
શિક્ષકોને કબાટ, લોકસા 
ફાળવેલા હો્  

વગાખાંડો િોડા્ેલા 
હો્, હવા ઉજાસની 
ઓછી સવુીિા હો્, 
અપરૂર્ા પ્રમાણમાાં 
વીિળી હો્, બ્લેક 
બોડા નબળી કક્ષાના 
હો્, ચાટા  નક્િાનુાં 
પ્રમાણ ઓછુ હો્. 
ફનીચર નબળી 
કક્ષાનુાં હો્ જેને 
બદલવાની અથવા 
રીપેરીંગ કરવાની 
િરૂર હો્  

મોટા ભાગના 
વગો- ખાંડોમાાં હવા 
ઉજાસ હો્ 
વીિળી-પાંખા 
િરૂરી્ાર્ મિુબ 
હો્. મોટા ભાગના 
વગાખાંડોમાાં ચાટા , 
નકિા દીવાલો પર 
લગાવેલા હો્. 
ફનીચર સારી 
સ્સ્ટ્થશર્માાં હો્  

દરેક વગાખાંડ પરૂર્ા હવા 
ઉજાસ, શવિળી ફનીચર યકુ્ર્ 
હો્, પરૂર્ા પ્રમાણમાાં ચાટા  
નકિા બચત્રો લગાવેલા હો્, 
વાર્ાવરણ આકર્ષાક હો્ 
ફનીચર સારી રીરે્ 
ગોઠવા્ેલુાં હો્ અને 
હદવ્્ાાંગ બાળકો માટે પણ 
સશુવિાિનક હો્  

Electricity 
And 
Gadgets  

વીિળી ના 
હો્. બેટરી 
સાંચાલીર્ 
સાિનો જેમકે 
રેહડ્ો વગેરે  
ઉપલબ્િ હો્  

વીિળી અશન્મીર્ હો્. 
પાવરકટ વખરે્ અન્્ 
શવકલ્પ ના હો્, દરેક 
વગામાાં વીિળી સાંચાલીર્ 
લાઇટ પાંખા હો્, ટી.વી 
રેહડ્ો જેવા સાિનો  
ઉપલબ્િ હો્  

િાળા પાસે વીિળી માટેની 
પોર્ાની સશવિા હો્, જેમકે 
િનરેટર, ઇનવટર જેનો 
ઉપ્ોગ પાવર કટ વખરે્ થર્ો 
હો્ દરેક વગામાાં પરૂર્ી 
લાઇટ- પાંખા હો્ િગ્્ા માાં 
પબ્લીક એડ્રસે માટેની સશુવિા 
હો્  

િાળા ખાસ પ્રસાંગે 
િનરેટર/ બેટરી અને 
બીજા સાિનો ખાસ 
પ્રસાંગ માટે 
માંગાવાર્ી હો્  

વા્રીંગ 
સ્ટ્વીચબોડા સારી 
હાલર્માાં હો્, 
અન્્ સાિનો 
જેમકે પાંખા વગેરે 
શન્મીર્ સશવિસ 
થર્ાાં હો્  

િોટા  સકીટ થા્ રે્વા 
સાંિોગોમાાં શવદ્યરુ્ પરુવઠો 
આપોઆપ બાંિ થા્ રે્ માટે 
MCB સ્ટ્વીચ લગાવેલી હો્ 
ઉપરાાંર્ ર્મમાાં વીિળીના 
સાિનોની શન્મીર્ ચકાસણી 
અને સમારકામ કરી ચાલ ુ
રખાર્ા હો્ 
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Library પરૂર્ા પ્રમાણમાાં 
પસુ્ટ્ર્કો ન હો્ ઉપરાાંર્ 
લાઈબે્રરી ખાંડ કે 
અલા્દી િગ્્ા વાાંચન 
માટે ન હો્  

પરૂર્ા પ્રમાણમાાં 
પસુ્ટ્ર્કો મેગેઝીન 
અને વર્ામાન પત્રો 
હો્, શન્શમર્ 
આવર્ા હો્, વાચન 
માટેની િગ્્ા-ખાંડ 
હો્ e-books, 
અથવા Digitized 
(DC DVD વગેરે) 
ઉપલબ્િ ન હો્  

શવિાળ સાંખ્્ામાાં 
પસુ્ટ્ર્કો હો્ 
મેગેઝીન્સ, 
સામાશ્કો અને 
વર્ામાન પત્રો 
શન્શમર્ આવર્ા 
હો્, લાઈબે્રરી ખાંડ 
અને વાચન માટે 
પરૂર્ી િગા હો્, e-
books, અથવા 
Digitized 
મટીરી્લ્સ હો્  

પસુ્ટ્ર્કો ્ોગ્્ રીરે્ 
વગીકૃર્ ના હો્. 
સમ્પત્રકમાાં  
લાઈબે્રરીનો ર્ાસ 
ફાળવેલ ન હો્. 
બાળકોને પસુ્ટ્ર્ક 
વાચન માટે ઘેર ન 
આપર્ા હો્  

પસુ્ટ્ર્કો  વગીકૃર્ 
કરીને સારી રીરે્ 
રખાર્ા હો્ હો્.  
લાઈબે્રરી ર્ાસાન ુ
આ્ોિન કરે 
શન્શમર્ રીરે્ 
આપર્ા હો્. નવા 
પસુ્ટ્ર્કો ઉમેરાર્ા 
હો્. 

પસુ્ટ્ર્કો પધ્િર્ીસર 
ગોઠવીને વગીકૃર્ 
કરાર્ા હો્, શિક્ષકો-
શવદ્યાથીઓ  
શન્શમર્ વાચન 
કરર્ાાં હો્.  e-
books, અને 
Digitized 
મટીરી્લ્સ અપાત ુાં 
હો્. પસુ્ટ્ર્કો 
અભ્્ાસક્રમને 
અનરુૂપ હો્.  
શવદ્યાથીઓની 
વ્કક્ષા િૈક્ષબણક 
િરૂરી્ાર્ને ધ્્ાને 
લઈ ઉમેરાર્ા હો્  
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Laboratory  િાળામાાં અલગ 
પ્ર્ોગિાળા ન હો્ 
પરાંત ુકોઈક 
િગ્્ામાાં 
પ્ર્ોગિાળાના 
સાિનો મકૂાર્ા હો્  

પા્ાની િરૂરી્ાર્ 
ના સાિનો અને 
પ્ર્ોગ માટે િરૂરી 
સાિનો હો્. ગબણર્ 
અને શવજ્ઞાન માટે 
ઉપ્ોગી હો્  

ર્મામ પ્રકારના 
સાિનો ઉપલબ્િ 
હો્. સાિનો, પદાથો 
વગીકૃર્ હો્. પાણી 
વીિળીની પરૂર્ી 
સશુવિા હો્   

શિક્ષક પોરે્ 
પ્ર્ોગ કરાવર્ા 
હો્. શવદ્યાથીઓ 
ને ક્યારેક જારે્ 
પ્ર્ોગ કરવાની 
ર્ક મળર્ી હો્  

શિક્ષક અભ્્ાસક્રમ 
મિુબ પ્ર્ોગો કરાવર્ા 
હો્. શવદ્યાથીઓ 
ક્યારેક જારે્ પણ 
પ્ર્ોગ કરર્ાાં હો્ અને 
સરુક્ષાની વ્્વસ્ટ્થા હો્  

શવદ્યાથીઓ પોરે્ પ્ર્ોગ 
કરી િકર્ા હો્, શિક્ષક 
પ્ર્ોગિાળાનો સર્ર્ 
ઉપ્ોગ કરર્ાાં હો્ અને 
વગાખાંડના કા ા્ને 
પ્ર્ોગિાળા સાથે િોડર્ા 
હો્ 

Computer 
(Where 
provisioning 
exists) 

િાળામાાં શિક્ષણકા ા્ 
માટે Computer નો 
ઉપ્ોગ ન થર્ો 
હો્ Digital 
Learning 
Materials ઉપલબ્િ 
ન હો્  

િાળા પાસે 
મ્ાાદીર્ સાંખ્્ામાાં  
શવદ્યાથીઓ-શિક્ષકો 
માટે  Computer  
ઉપલબ્િ હો્ 
કેટલાક Software  
અને  Digital 
Learning 
Materials ઉપલબ્િ 
હો્ 

િાળામાાં ઇન્ટરનેટ 
િોડાણ સાથે પરૂર્ી 
સાંખ્્ામાાં  Computer 
હો્. Up to Date 
અને પરૂર્ા પ્રમાણમાાં  
Digital Learning 
Materials અને 
Software ઉપલબ્િ 
હો્   

શવદ્યાથીઓઅને 
શિક્ષકોને 
Computer નો 
ઉપ્ોગ કરવાની 
ર્ક ના મળર્ી 
હો્  

શિક્ષકો શવશવિ વગોમાાં 
Computers અને  
Digital Materials નો 
્ોગ્્ રીરે્ ઉપ્ોગ 
કરર્ાાં હો્  
શવદ્યાથીઓને અવાર 
નવાર Computer નો 
ઉપ્ોગ કરવાની ર્ક 
અપાર્ી હો્  

શિક્ષકો િૈક્ષબણક આ્ોિન-
પ્રવશૃર્માાં ટેક્નોલૉજીના 
ઉપ્ોગને વણી લેર્ા હો્ 
અને ઉપ્ોગમાાં અમલ 
કરર્ાાં હો્  શવદ્યાથીઓના 
પરીક્ષણ કા ા્માાં પણ 
Computer નો ઉપ્ોગ 
થર્ો હો્ દરેક  શવદ્યાથીને 
Computer નો ઉપ્ોગ 
કરવાની ર્ક મળર્ી હો્  
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Ramp  Ramp ન હો્  Ramp છે પરાંત ુ
ચોકસાઇયકુ્ર્ 
િરૂરી્ાર્ મિુબ 
નથી 

Rail  લપસી ન િવા્ રે્વી 
ચાલવાની સપાટી યકુ્ર્, 
ઢાળ ઉંચાઇ વગેરે ્ોગ્્ 
રીરે્ બનાવેલ  Ramp હો્ 

હદવ્્ાાંગ 
બાળક માટે 
Ramp ની 
સશુવિા ન હો્  

હદવ્્ાાંગ બાળકને 
Ramp નો ઉપ્ોગ 
કરર્ી વખરે્ મદદની 
િરૂર પડર્ી હો્  

હદવ્્ાાંગ શવદ્યાથી પોરે્ 
સ્ટ્વર્ાંત્ર રીરે્ કોઈ ની મદદ 
શવના ઉપ્ોગ કરી િકર્ો 
હો્  

Mid Day 
Meal, Kitchen 
and Utensils 

 
 
 
 
 
 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ િાળાઓને મધ્્ાહન ભોિન લાગ ુપડિે નહીં 
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Drinking 
Water  

પીવાનુાં પાણી 
ઉપલબ્િ હો્. 
સપ્લા્ 
અપરૂર્ો હો્  

પીવાનુાં પાણીનો  
સપ્લા્ શન્શમર્ 
હો્ િો પીવાનુાં 
પાણીનો સ્ત્રોર્ 
અંડરગ્રાઉંડ હો્ 
ર્ો રે્નુાં શિુીકરણ 
થતુાં હો્  

પીવાલા્ક ચોખ્ખુાં 
પાણી સર્ર્ મળતુાં 
હો્ Retrofitting of 
(R.O)Drinking 
Water સશુવિા હો્ 
રે્ની કાળજી સર્ર્ 
લેવાર્ી હો્  
શિુીકરણ થતુાં હો્ 

જે રીરે્ સપ્લા્ થર્ો 
હો્ રે્િ રીરે્ 
ચકાસણી શવના 
ઉપ્ોગ થર્ો હો્  

પીવાનુાં પાણી સ્ટ્વચ્છ 
હો્ અને િરૂરી હો્ 
ર્ો પાણીના સાંગ્રહની 
વ્્વસ્ટ્થા હો્ અને 
રે્ની સફાઇ શન્શમર્ 
થર્ી હો્  

પીવાનુાં ચોખ્ખુાં પાણી  શન્શમર્ 
મળતુાં હો્. પાણી પીવાની િગ્્ાની 
આજુ બાજુની િગ્્ાની  શન્શમર્ 
સફાઈ થર્ી હો્ 

Hand Wash 
Facilities  

પાણી અપરૂત ુાં 
મળતુાં હો્. 
હાથ િોવાની 
િગ્્ાની 
સાંખ્્ાનુાં 
પ્રમાણ અપરૂત ુાં 
હો્ સાબ ુન 
હો્  

પાણી પરૂત ુાં મળતુાં 
હો્. હાથ િોવાની 
િગ્્ાની સાંખ્્ાનુાં 
પ્રમાણ અપરૂત ુાં 
હો્ સાબનુો 
સપ્લા્ અપરૂર્ો  
હો્  

પરૂત ુાં  પાણી, હાથ 
િોવાની િગ્્ાની 
સાંખ્્ાનુાં પરૂત ુાં  
પ્રમાણ, ર્થા પરૂર્ો  
સાબનુો િથ્થો હો્ 

હાથ િોવાની િગ્્ા, 
પાણીના પાત્ર, 
ભાગ્્ેિ સ્ટ્વચ્છ હો્, 
શિક્ષકો હાથ િોવાના 
મહત્વ શવિે ક્યારેક 
િ શવદ્યાથીઓ સાથે 
વાર્ કરર્ાાં હો્ 
શવદ્યાથીઓ ભાગ્્ેિ 
હાથ િોર્ા હો્ 
અથવા સાબ ુશવના 
િોર્ા હો્  

હાથ િોવાની િગ્્ા, 
પાણીના પાત્ર સ્ટ્વચ્છ 
હો્ શન્શમર્ કાળજી 
લેવાર્ી હો્, િાળા 
સભામાાં શિક્ષકો  હાથ 
િોવાના મહત્વ શવિે 
શવદ્યાથીઓ સાથે 
વાર્ કરર્ાાં હો્, 
અને રે્ની દેખરેખ-
ર્પાસ અવારનવાર 
રાખર્ા હો્  

હાથ િોવાની િગ્્ા રોિ સાફ થર્ી 
હો્, હાથ િોવા અંગે, આરોગ્્ 
અંગે િાળા દ્વારા સતૂ્રો, પોસ્ટ્ટર, 
ગીર્ો,skil, અબભન્ વગેરેના 
માધ્્મથી શન્શમર્ Sessions માાં 
માહહર્ી અપાર્ી હો્, જુદા જુદા 
forum ની રચના થી હાથ િોવાની 
આદર્ પર ભાર મકૂાર્ો હો્ 
િાળાના વડા આ બાબર્ો નુાં અને 
શવદ્યાથીના આરોગ્્પ્રદ ટેવોની 
દેખરેખ રાખર્ા હો્  
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Core Standard Descriptor 

Availability and Adequacy Quality and Usability 

Level -1 Level -2 Level -3 Level -1 Level -2 Level -3 

Toilets  બબલકુલ ન હો્ 
અથવા ઓછી સાંખ્્ા 
માાં જાિરૂ મરુ્રડી 
ઉપલબ્િ હો્, 
કુમાર, કન્્ા અને 
હદવ્્ાાંગો માટે અલગ 
વ્્વસ્ટ્થા ન હો્. 

છોકરા છોકરીઑ 
માટે અલગ જાિરૂ 
મરુ્રડીની 
વ્્વસ્ટ્થા હો્ 
પરાંત ુસાંખ્્ાના 
પ્રમાણમાાં પરૂર્ી 
સાંખ્્ામાાં ના હો્   

છોકરા છોકરીઑ 
માટે સાંખ્્ાના 
પ્રમાણમાાં જાિરૂની 
સાંખ્્ા પરૂર્ી હો્, 
સાંખ્્ાના પ્રમાણમાાં 
હો્ અને હદવ્્ાાંગો 
સહલેાઇથી ઉપ્ોગ 
કરી િકે રે્મ હો્  

જાિરૂ અને 
મરૂ્રડીની સ્સ્ટ્થશર્ 
સારી ના હો્ અને 
શન્શમર્ સફાઇ ના 
થર્ી હો્ ઉપ્ોગ 
માટે પાણીનો િથ્થો 
પરૂર્ો ના હો્  

જાિરૂ અને મરૂ્રડીની 
સ્સ્ટ્થશર્ સારી હો્ 
હદવસમાાં એક વાર 
સફાઈથર્ી હો્ પાણીનો 
િથ્થો મ્ાાદીર્ સમ્ 
ચાલે રે્ટલો હો્ ક્યારેક 
િ રે્નો સમારકામ થતુાં 
હો્ 

ર્મામ જાિરૂ ર્થા 
મરૂ્રડીની સફાઈ 
શન્શમર્ થર્ી હો્ 
પાણી નો િથ્થો પરૂર્ા 
પ્રમાણમાાં હો્ િાળા 
દ્વારા શન્શમર્ રીરે્ રે્નુાં 
સમારકામ થતુાં હો્. 
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Key Domain 2 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Teacher’s 
Understanding Of 
Learners  

શિક્ષક શવદ્યાથીઓના સામાજીક સાાંસ્ટ્કૃશર્ક 
આશથિક પષૃ્ઠભશૂમથી જાગરૃ્ હો્ રે્ના 
Home Background શવિે સામાન્્ 
માહહર્ી હો્ અને િીખવાના સ્ટ્ર્ર શવિે 
માહહર્ી હો્  

શિક્ષક શવદ્યાથીઓના સામાજીક સાાંસ્ટ્કૃશર્ક 
આશથિક પષૃ્ઠભશૂમને સમિર્ો હો્ અને 
વગાખાંડના અનભુવો, અન્્ શિક્ષકો સાથેની 
વાર્ચીર્ વાલી માાં-બાપ સાથે અને સમાિ 
સાથે ની વાર્ચીર્ના આિારે શવદ્યાથીની 
િૈક્ષબણક િરૂરી્ાર્ોને સમિર્ો હો્  

શિક્ષક શવદ્યાથીઓના માર્ા શપર્ા પાસેથી 
શવદ્યાથીઓના દેખાવ શવિે પધ્િશર્સર 
પ્રશર્ભાવ મેળવર્ો હો્. િીખવાની 
પધ્િશર્ના માધ્્મથી દરેક વ્્સ્ક્ર્ગર્ 
િૈક્ષબણક િરૂરી્ાર્ સાંર્ોર્ષર્ો હો્ અને 
શવદ્યાથીને સમિૃ કરર્ો હો્  

Subject and 
Pedagogical 
Knowledge of 
Teachers  

શિક્ષણની ચોક્કસ સાંકલ્પનાઓને 
સમિવામાાં મશુ્કેલી અનભુવર્ો હો્ 
શવદ્યાથીના મનોવલણો અને શવર્ષ્ના 
જ્ઞાન કલિલ્્ને સિુારવાનો મ્ાાદીર્ 
પ્ર્ત્ન કરર્ો હો્ 

શિક્ષક મશુ્કેલ- અઘરી  સાંકલ્પનાઓને 
સમિવામાાં પોર્ાના શવર્ષ્માાં મશુ્કેલી 
અનભુવર્ો હો્ શવદ્યાથીના મનોવલણોને 
્ોગ્્ રીરે્ ન સમજી િકર્ો હો્ ઉપલબ્િ 
મદદ અને સ્ત્રોર્ (Subject Forum, ર્ાલીમ 
કા ા્ક્રમ) ની મદદથી રે્ના શવર્ષ્ વસ્ટ્ત ુ
અને શવદ્યાથીના મનોવલણોને સમિવાનો 
પ્ર્ત્ન કરર્ો હો્   

પોર્ાના શવર્ષ્ નુાં જ્ઞાન  અને શવદ્યાથીના 
મનોવલણોની  સમિમાાં શિક્ષક શનષ્ણાાંર્ 
હો્. વગાખાંડમાાં ભાગ્્ે િ ર્કલીફ 
અનભુવર્ો હો્ પોર્ાના સાથી શમત્રોનુાં 
જ્ઞાન બાળ-મનોવલણોની સમિ ને 
શવકસાવવામાાં પોરે્ આગવા પગલાાં લઈ 
મદદરૂપ થર્ો હો્. િાળા પણ ઉપરોક્ર્ 
બાબર્ોને Update કરવામાાં મદદ 
વિારર્ી હો્    
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Planning for Teaching  શિક્ષકો પાઠયપસુ્ટ્ર્કના આિારે અભ્્ાસ 
ક્રમ પરૂો કરવાના આિ્થી પાઠ 
ભણાવર્ા હો્.્ોગ્્ મદુ્દાઓ ભણાવવા 
માટે અને િૈક્ષબણક સાિનોના ઉપ્ોગ 
માટે જાગરૃ્ હો્  

શિક્ષકો શિક્ષણકા ા્  પરીક્ષણ કા ા્ ને 
ધ્્ાનમાાં રાખી ઊંડાણપવૂાક આ્ોિન 
ડા્રી શનભાવર્ા હો્ જેમાાં TLM ઉપ્ોગ 
અને સ્ટ્થાશનક સ્ત્રોર્ના આિારે િૈક્ષબણક 
સાિનો બનાવર્ા હો્  

િાળાનુાં એ વાર્ાવરણ હો્ કે જ્ાાં દરેક 
શિક્ષક શવદ્યાથીની િરૂરી્ાર્ મિુબ પાઠ 
આ્ોિન, ર્ાસ આ્ોિન કરર્ાાં હો્ 
જેમાાં ્ોગ્્ TLM, ્ોગ્્ સાંદભો, 
વાર્ાવરણ, ્ોગ્્ િૈલી જેવી કે 
અવલોકન, શવસ્ટ્ર્ાર, િોિ, શવષ્લેર્ષણ, 
શવવેચનાત્મક પ્રશર્ભાવ, સમસ્ટ્્ા ઉકેલ 
જેવી બાબર્ોના શવચાર કરીને િૈક્ષબણક 
પ્રકી્ાને અસરકારક બનાવાર્ી હો્ 

Enabling  Learning 
Environment  

શિક્ષકો શવદ્યાથીઓને નામથી સાંબોિર્ા 
હો્ િૈક્ષબણક પ્રકી્ા માટેના પા્ા ના 
સ્ત્રોર્ ઉપલબ્િ કરાવર્ા હો્  

શિક્ષકો શવદ્યાથીઓને વગાખાંડ પ્રવશૃર્માાં 
સહિર્ાથી વાણી લેર્ા હો્ જેમકે 
આ્ોિન, જુથ કા ા્ પ્રવશૃત્તઓ, 
શવદ્યાથીઓના કા ા્નો દીવાલ પર પ્રદિાન 
જેમકે ચાટા  વગેરે. TLM નો દરેક માટે  
ઉપ્ોગ સહિર્ાથી થર્ો હો્   

શિક્ષકો ્ોગ્્ સહિ અને આદાન પ્રદાન 
યકુ્ર્ વાર્ાવરણ વગાખાંડમાાં સર્જર્ા હો્, 
આદાન પ્રદાન કે પ્રોત્સાહીર્ કરર્ાાં હો્. 
અબભવ્્સ્ક્ર્ની ર્ક આપર્ા હો્ દરેક 
શવદ્યાથીના Views ની પ્રિાંિા કરર્ાાં હો્, 
પ્રશ્નોત્તરી Share કરવુાં જેવી બાબર્ો –
પ્રવશૃર્ઓને પ્રોત્સાહીર્ કરર્ાાં હો્   
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Teaching Learning 
Process  

શિક્ષકોવગામાાં ફક્ર્ પાઠયપસુ્ટ્ર્ક અને 
બ્લેક બોડાનો ઉપ્ોગ કરર્ાાં હો્, 
શવદ્યાથીઓ પાસે બ્લેક બોડાનો લખાણ 
કોપી કરાવર્ા હો્ પ્રસાંગોપ્રાાંર્ ગહૃકા ા્ 
આપર્ા હો્ 

શિક્ષક શવદ્યાથીઓને ચચાામાાં સામેલ કરવા 
માટે િૈક્ષબણક સાિનોનો ઉપ્ોગ કરર્ાાં 
હો્, સાંકલ્પનાઓ સમજાવવા માટે 
વગાખાંડમાાં પ્ર્ોગ કરર્ાાં હો્, વિારાની 
મદદની િરૂહર્ાર્વાળા શવદ્યાથીઓને 
મદદ કરવા ખાસ પ્ર્ત્નો કરર્ાાં હો્. 
ગહૃકા ા્ ર્પાસી ્ોગ્્ પ્રશર્ભાવ આપર્ા 
હો્  

શિક્ષકો શવદ્યાથીઓને પછૂપરછ શવસ્ટ્ર્ાર, 
િોિ, પ્ર્ોગિીલર્ા, િોડાણ યકુ્ર્ 
શિક્ષણના માધ્્મથી સાવશિક્ષણ માટે ર્ક 
પરૂી પાડર્ા હો્, દરેક શવદ્યાથી પ્રક્રી્ામાાં 
ભાગીદાર થા્ રે્ની ર્કેદારી રાખર્ા 
હો્, િરૂરી્ાર્ મિુબ શવદ્યાથીઓએ 
રૈ્્ાર કરેલ િૈક્ષબણક સાિનો મેળવર્ા 
હો્   

Class Management   શિક્ષક શવદ્યાથીઓને હારમાાં બ્લેક બોડાસામે 
બેસાડી દેર્ા  હો્ છે , ચોક્કસ િગ્્ાએથી 
િ વગાને સચૂન કરર્ાાં હો્, શવદ્યાથીઓ 
શનષ્ક્ષ્ક્ર્રહી સાભાળર્ા હો્, વગામાાં િાાંશર્ 
દ્વારા શિસ્ટ્ર્નુાં ધ્્ાન રાખર્ા હો્ 

શિક્ષકો શવશવિ પ્રવશૃર્ઓના આ્ોિનથી 
વગા સાંચાલન કરર્ાાં હો્ જેમાાં CWSN 
નનુાં ધ્્ાન રાખર્ા હો્ શવદ્યાથીની 
શન્શમર્ર્ાની કાળજી લેર્ા હો્ શિક્ષક 
દ્વારા ઘડવામાાં આવેલા શન્મોનુાં પાલન 
વગાખાંડના શવદ્યાથીઓ કરર્ાાં હો્  

શિક્ષકો શવદ્યાથીઓ સાથે મળી વગા 
સાંચાલનના શન્મો નક્કી કરર્ાાં હો્ 
બેઠક વ્્વસ્ટ્થા પહરવર્ાનિીલ હો્  અને 
પ્રવશૃત્ત માટે અનકુૂળ હો્ શવદ્યાથીઓમાાં 
સ્ટ્વ્ાંશિસ્ટ્ર્ હો્ અને બનાવેલા શન્મોનુાં 
ચસુ્ટ્ર્ર્ાપવૂાક પાલન કરર્ાાં હો્ 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Learners’ 
Assessment  

શિક્ષકો લાગ ુકરવામાાં આવેલા નીશર્ કે 
શન્મ ના ભાગરૂપે પરીક્ષણ કા ા્ કરર્ાાં 
હો્. મહદાંિે શવદ્યાથીઓનુાં માહહર્ીલક્ષી 
જ્ઞાન અને ગોખેલુાં ચકાસવા માટે 
પાઠયપસુ્ટ્ર્ક અને શવર્ષ્માથી મેળવેલ 
જ્ઞાન ને ચકાસાત ુાં હો્, શવદ્યાથીના 
દેખાવની માહહર્ી ફક્ર્ હરપોટા  કાડાના 
માધ્્મથી િ મળર્ી હો્  

શિક્ષકો અભ્્ાસક્રમ અને ર્દઉપરાાંર્ કલા, 
આરોગ્્, િાહરરીક શિક્ષણ જેવા શવર્ષ્ો 
ચકાસવા માટે શવશવિ પ્રવશૃર્ઓ કરર્ાાં હો્ 
સિુારાને અવકાિ હો્ રે્વી બાબર્ોને 
હરપોટા  કાડામાાં ભાર મકૂાર્ો હો્ અને 
બાળકના શવકાસ અને પ્રગશર્  બાબરે્ 
વાલી સાથે સાર્ર્ સાંપકામાાં રહરે્ા હો્   

શિક્ષકો પરીક્ષણ પધ્િર્ીને શિક્ષણ કા ા્ન ુાં 
અગત્્નુાં અંગ ગણાવર્ા હો્, ભરૂ્કાળ 
અને વર્ામાન પ્રગશર્ને સાથે રાખીને 
મલૂ્્ાાંકન થતુાં હો્. સર્ર્ પરીક્ષણ અને 
શવકાસ માટે સર્ર્ સચૂન – અભ્્ાસક્રમના 
મદુ્દાઓ – સામાજીક, વ્્સ્ક્ર્ગર્ પાસાઓ, 
મલૂ્્ોનુાં માપન અને રે્માાં સિુારો કરવામાાં 
મળેલ સચૂનનો ઉપ્ોગ કરાર્ો હો્   

Utilization of 
Teaching-learning 
Resources 

મોટા  ભાગે શિક્ષકો પાઠયપસુ્ટ્ર્કનો 
વગાખાંડમાાં ઉપ્ોગ કરે છે અને બીજા 
િૈક્ષણીક સાિનોનો નહહવર્ ઉપ્ોગ કરે 
છે અથવા બબલકુલ કરર્ાાં નથી  

શિક્ષકો પાઠયપસુ્ટ્ર્ક ઉપરાાંર્ સાંદભા 
સાહહત્્, ચાટા , નકિા, મોડલે્સ,Digital Kit, 
સ્ટ્થાશનક સાંસાિનો, વૈજ્ઞાશનક અને 
ગાબણર્ીક ભાર્ષાની Kit, પ્ર્ોગિાળા અને 
િાળામાાં ઉપલબ્િ ર્મામ સાંસાિનો નો 
ઉપ્ોગ િરૂરી્ાર્ મિુબ કરે છે 

શિક્ષકો વગાખાંડમાાં િૈક્ષણીક સાિનોને 
શિક્ષણકા ા્ વખરે્ વાણી લે છે સામાજીક 
સાંસાિનો,ICT, સાંદભા સાહહત્્ 
પ્ર્ોગિાળા, પસુ્ટ્ર્કાલ્ વગેરેનો ્ોગ્્ 
રીરે્ પાઠ સાથે સમન્વ્  કરે છે. િાળા 
અન્્ િાળાઓ સાથે આ સાથે આ 
સાંસાિનો ની આપ-લે કરે છે  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Teachers’ Reflection 
on their own 
Teaching-learning 
Practice   

શિક્ષકો પ્રસાંગોપ્રાાંર્ શવદ્યાથીની પ્રગશર્ 
અને િૈક્ષણીક પ્રક્રી્ાને પ્રશર્બબબબિંર્ કરે છે   

શિક્ષકો શન્શમર્ રીરે્ િૈક્ષણીક પ્રક્રી્ાને 
અમલમાાં મકેૂ છે અને નોંિ રાખે છે. 
આ્ોિનની પનુ: સમીક્ષા કરી િૈક્ષણીક 
પ્રક્રી્ામાાં સિુારો કરવા સર્ર્ પ્ર્ત્ન કરે 
છે॰ 

શિક્ષકો િૈક્ષબણક પ્રક્રી્ાના પહરણામોને 
ધ્્ાન રાખીને વ્્સ્ક્ર્ગર્ રીરે્ આ્ોિન 
કરે છે, ખામીઓને િોિે છે, રે્ના આિારે 
સિુારા કરે છે અને પહરણામોના આિારે 
વૈકલ્લ્પક અનભુવો નો ઉપ્ોગ કરે છે  
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Key Domain 3 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Learners’ 
Attendance   

શિક્ષકો બાળકોની શન્શમર્ હાિરી લે 
છે.સર્ર્ ગેરહાિર રહર્ા અને અશન્શમર્ 
બાળકોની નોંિ કરે છે. ક્યારેક સર્ર્ 
ગેરહાિર રહરે્ા બાળકોના વાલીને જાણ 
કરે છે. 

િાળા શન્શમર્ રીરે્ બાળકોની હાિરીની 
માહહર્ી અંગે વાલીને જાણ કરે છે. સર્ર્ 
ગેરહાિરીના કારણો-સાંિોગોની ર્પાસ કરી 
વાલી સાથે ચચાા કરી, ગેરહાિરીના 
કારણો, અભ્્ાસ પર થર્ી અસરો અંગે 
ચચાા કરે છે. િરૂરી્ાર્ મિુબ વાલીની 
મલુાકાર્ લે છે.   

િાળા સાર્ર્ ગેરહાિર બાળકોનુાં 
શવશ્લેર્ષણ કરી ચોકકસા સમ્ગાળો 
શનશિર્ કરે છે. વાળી માંડળ અને 
વાલીઓની સાથે મળીને બાળકોને 
શન્શમર્ર્ા અંગે વાલીઓને જાગરૃ્ કરે છે 
અને આ બાબરે્ શન્શમર્ રીરે્ વાલીઓ 
સાથે સાંપકામાાં રહ ેછે 

Learners’ 
Participation and 
Engagement 

વગાખાંડમાાં એકધ્રવુી પ્રક્રી્ા થા્ અથવા 
માત્ર અમકૂ િ બાળકો િૈક્ષબણક અને સહ-
િૈક્ષબણક પ્રવશૃત્તમાાં ભાગ લે છે  

થોડાક બાળકો વગાખાંડની ચચાામાાં ભાગ લે 
છે િાળા શવશવિ પ્રકારની સહ-અભ્્ાસ 
અને સાાંસ્ટ્કૃશર્ક પ્રવશૃર્ઓનુાં આ્ોિન કરે 
છે. શિક્ષકો બાળકોને ભાગ લેવા પ્રોત્સાહીર્ 
કરે છે અને ઘણા બિા બાળકો ભાગ લે છે. 

ર્મામ શવદ્યાથીઓ વગાખાંડ વ્્વહારમાાં 
સહક્ર્ થા્ છે. શિક્ષકો અને િાળા 
શવદ્યાથીઓમાાં રહલેી શવશવિ પ્રશર્ભાઓ 
િોિી રે્મને પરૂર્ી ર્ક અને ર્ાલીમ આપે 
છે. ર્મામ બાળકો રસપવૂાક િાળામાાં 
કા ા્ક્રમો અને પ્રવશૃર્ઓમા ભાગ લે.  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Learners’ Progress િાળા શવદ્યાથીઓની પ્રગશર્ ના 
અહવેાલો જેવાકે પ્રગશર્કાડા, 
પહરણામ વગેરેની જાળવણી કરે છે 

િાળા પ્રત્્ેક શવદ્યાથીની પ્રગશર્ નુાં સર્ર્ 
માપન કરે છે અને સહ અભ્્ાશસક 
પ્રવશૃર્ઓનો તલુનાત્મક Database રૈ્્ાર 
કરે છે   

િાળા શવદ્યાથીઓના ર્મામ શવર્ષ્ો અને સહ 
અભ્્ાસ કે્ષત્રોમાાં થર્ાાં શવકાસનુાં સર્ર્ મલૂ્ાકન 
કરે છે. ર્મમા કે્ષત્રોમાાં થ્ેલ ફેરફારનુાં મલૂ્ાકન 
કરે છે રે્ના આિારે Database રૈ્્ાર કરી ખામીના 
કે્ષત્રો િોિીને રે્માાં સિુારો થા્ રે્ માટે શવશવિ 
પ્રવશૃત્તઓ હાથ િરીને રે્ને રાજ્ કે રાષ્ર કક્ષાના 
શવદ્યાથીની બરાબરી કરી િકે રે્વા પ્ર્ત્નો કરે છે. 

Learners’ Personal 
and Social 
Devlopement 

િાળા બાળકોમાાં વ્્સ્ક્ર્ગર્ અને 
સામાજીક શવકસા અંગેના મલૂ્્ો 
જેવાકે રાષ્રભાવના, સહહષ્ણરુ્ા, બબન 
સાાંપ્રદાશ્ક વલણ, ભાઈચારો, વગેરે 
િોિી પ્રાથાનાસભા અને રાષ્રી્ 
પવોની ઉિવણી વખરે્ રે્ને લગર્ી 
શવશવિ પ્રવશૃર્ઓનુાં આ્ોિન કરે છે.  

શિક્ષકો બાળકોમાાં સામાજીક અને 
ભાઇચારાની ભાવના શવકસે રે્ માટે 
સામોહીક પ્રવશૃર્ઓ કરે છે, સમાિ અને 
વાલીઓ સાથે આ અંગે મીટીંગ કરી 
શવદ્યાથીના સામાજીક અને વ્્સ્ક્ર્ગર્ 
શવકાસ માટે િરૂરી્ાર્ોની ચચાા કરે છે. 

િાળા શવદ્યાથીના બચિંર્નાત્મક શવચારો, સમસ્ટ્્ા 
શનવારણ, શનણા્ િસ્ક્ર્,સાંવાદ, વ્્સ્ક્ર્ગર્ આંર્રીક 
કલિલ્્ો, જેવી બાબર્ોના શવકાસ માટે રોિબરોિના 
વગા વ્્વહારના કલિલ્્માાં ઉપ્ોગ કરે છે. શિક્ષક 
ઉપરના હતેનુી પશૂર્િ  માટે શવશવિ સાંસાિનો જેવા કે 
વાર્ાા કથન, ઓડી્ો વીડી્ો ક્લીપ્સ, વગેરેનો 
ઉપ્ોગ કરે છે શવદ્યાથીના વ્્વહાર અંગે શિક્ષક 
વાલી સાથે ચચાા કરી શવદ્યાથીના વ્્સ્ક્ર્ગર્ અને 
સામાજીક શવકાસ અંગે િાળા અને ઘર બને્નની 
ભશૂમકાની ચચાા કરે છે  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Learners’ 
Attainment 

નહહવર્ બાળકોના અભ્્ાસને લગર્ા 
કે્ષત્રો (જ્ઞાન અને કલિલ્્ો) ના આિારે 
માપન થા્ છે. વર્ષાના અંરે્ ર્મામ 
અભ્્ાસકી્ કે્ષત્રોમાાં ગે્રડના આિારે 
શવદ્યાથીઓનુાં મલૂ્્ાાંકન થા્ છે  

થોડાક બાળકો અભ્્ાસના બિાિ કે્ષત્રોમાાં 
સફળ થા્ છે, જ્ારે મોટા ભાગના બાળકો 
અપેક્ષા કરર્ાાં નીચા સ્ટ્ર્ર પર રહ ેછે, 
િાળા આવા બાળકોના સ્ટ્ર્રને સિુારવા 
માટે બચિંર્નાત્મક શિક્ષણનુાં આ્ોિન કરી 
સ્ટ્ર્ર ઉંચ ુલાવવાનો પ્ર્ત્ન કરવામાાં આવે 
છે.  

મોટા ભાગના બાળકો અપેબક્ષર્ અથવા 
વધ ુપહરણામ મેળવે છે. િાળા આ 
પહરણામના સાર્ત્્ માટે શવશવિ પકારનુાં 
આ્ોિન કરે છે.  
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Key Domain 4 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Orientation of New 
Teacher   

િાળા નવા શિક્ષકને પોર્ાની રીરે્ 
િાળાની સશુવિાઓ અને સાંસાિનોનો 
ઉપ્ોગ કારવાની બાબર્, પધ્િશર્ 
અંગે ટકોર માગાદિાન આપર્ી નથી  

િાળા પધ્િશર્સર હાિરીનો રેકોડા 
(શિક્ષકના સાંદભામાાં) શનભાવે છે. જાણ ક્ાા 
શવના ગેરહાિર રહરે્ા શિક્ષકો સામે િરૂરી 
પગલાાં લે છે અને કોઈ શિક્ષક શવના 
વગાખાંડ ખાલી ન રહ ેરે્ બાબરે્ કાળજી 
રાખે છે.  

િાળા સામે ટૂાંકી- લાાંબી રાજા પર િનાર કે રજા  
શવના .ગેરહાિર રહનેાર શિક્ષકો સાથેના વ્્વહારની 
ચોક્કસ પધ્િશર્ છે. િાળામાાં ગેરહાિર રહનેાર 
શિક્ષકની િગ્્ાએ કામ કરનારની સશુવિા અને 
શવકલ્પો ઉપલબ્િ છે. િાળા શિક્ષકોની શન્શમર્ર્ા 
અને સટેૂવોની અંગે જાગરૃ્ છે॰ 

Teacher Attendance  િાળા શિક્ષકની હાિરી ર્થા 
ગેરહાિરીના કારણ સહહર્નો રેકોડા 
શનભાવે છે, સામાન્્ રીરે્ ગેરહાિર 
શિક્ષકનો વગા સાંભાળવા માટે ્ોગ્્ 
વ્્વસ્ટ્થા ન હો્. 
 

 

િાળા પધ્િશર્સર રીરે્ હાિરી 
ગેરહાિરીનો રેકોડા શનભાવે છે જાણ ક્ાા 
શવના ગેરહાિર રહનાર સામે િરૂર હો્ર્ો 
પગલાાં લેવા્ છે.કોઈ વગા ખાલી ન રહ ે
રે્ અંગે ધ્્ાન રખા્ છે. 

િાળા પાસે ટકૂી કે લાાંબી રાજા પર રહનાર અને 
જાણ ક્ાા વગર ગેરહાિર રહનાર કમાચારીઓ સાથે  
સાંદેિા વ્્વહારની ્ોગ્્ પધ્િશર્ છે. િાળામાાં અને 
િાળાની બહારથી શિક્ષકોની સાંખ્્ા વૈકલ્લ્પક રીરે્ 
ગોઠવવામાાં આવે છે, િાળા દ્વારા શિક્ષકોને 
શન્શમર્ર્ા અને િવાબદારી અંગે સમિ કેળવવામાાં 
આવે છે. 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Assigning 
Responsibilities and 
Defining Performance 
Goals 

િાળા શિક્ષકોને અગાઉથી શનશિર્ 
કરેલુાં સમ્પત્રક આપે છે અને 
શિક્ષકો પાસે શનશિર્ અભ્્ાસક્રમ 
અને અન્્ ફરિો સમ્સર પરૂી 
કરાવવાની અપેક્ષા કરે છે.  

િાળાના વડા શિક્ષકોને રે્ઓની િવાબદારી 
અને લક્ષ્્ બાબરે્ સચૂના આપે છે. સ્ટ્ટાફ 
મીટીંગ કરે છે અભ્્ાસક્રમ અને લક્ષ્્ોની 
પ્રાલ્પ્ર્ અંગે સમીક્ષા કરે છે અને કા્ો પણૂા 
કરવા માટે િવાબદારી સશુનશિર્ કરે છે. 
 

િાળા દરેક શિક્ષકને પોર્ાની િવાબદારી સશુનશિર્ 
કરી આપે છે શિક્ષકોને પોર્ાના લક્ષ્્ નક્કી કરવા 
દેવામાાં આવે છે રે્ માટે પ્રોત્સાહીર્ કરાવે છે. નવા 
શવચારો અને પ્ર્ોગો દ્વારા એને લક્ષ્્ શસદ્ધિ માટે 
પે્રરીર્ કરે છે અને શિક્ષક પોરે્િ પોર્ાના શવકાસનુાં 
શનરીક્ષણ કરે છે. 

Teachers’ 
Preparedness for 
Changing Curricular 
Expectation  

િાળાના પાઠ્ક્રમમાાં 
શનશર્શનિાારણના કારણે થર્ાાં 
ફેરફારો બાબરે્ શિક્ષકો સભાન છે. 

નવા બદલા્ેલા અભ્્ાસક્રમોની 
િરૂરી્ાર્ોને સમિવા શિક્ષકો પ્ર્ત્નો કરે 
છે 

િાળા બદલા્ેલા અભ્્ાસક્રમની શિક્ષણ કા ા્ પર 
થર્ી અસરો અને રે્માાં આવશ્્ક ફેરફારો અંગે 
ચચાા કરવા માટે પરૂર્ી સશુવિા પરૂી પાડ ેછે. 

Monitoring of 
Teachers’ 
Performance  

ફરજી્ાર્ શનરીક્ષણ રેપોટાના 
આિારે શિક્ષકના પ્રદિાનની 
િાળાના વડા દ્વારા નોંિ લેવા્ છે, 
શિક્ષકની હાિરી અને રે્મના 
શિક્ષણકા ા્ ક્યારેક શનરીક્ષણ 
કરવામાાં આવે છે.   

િાળાના વડા દ્વારા શિક્ષકોની કામગીરીની 
સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે અને િરૂર પડય ે
માગાદિાન આપાવામાાં આવે છે, શિક્ષકો 
પોર્ાના શિક્ષણકા ા્માાં સમીક્ષા કરી 
ફેરફારને પાત્ર હો્ રે્વા કે્ષત્રોમાાં સિુારા 
કરે છે. 

િાળાના વડા શવદ્યાથીઓના શવકાસના આિારે 
શિક્ષકોની કામગીરીની સમીક્ષા કરે છે શન્મીર્ 
રીરે્ શિક્ષકો સાથે ચચાા કરે છે રે્મના વાલીઓ 
સાથે મીટીંગ કરી સમીક્ષા કરે છે અને રે્મની સાથે 
મળી સિુારા અંગે નીશર્ રૈ્્ાર કરે છે. 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Teachers’  
Professional 
Development 

િાળાના ર્મામ શિક્ષકોને ફરજી્ાર્ પણે 
સેવા કાલીન ર્ાલીમ કા ા્ક્રમો માટે 
આચા ા્ ખાર્રી કરે છે   

પોર્ાની વ્્વસાશ્ક િરૂરી્ાર્ માટે 
આવશ્્ક હો્ રે્વા કા ા્ક્રમોમાાં ભાગ લેવા 
માટે િાળા શિક્ષકોને પ્રોત્સાહીર્ કરી ર્કો 
પરૂી પાડ ેછે. અન્્ સાંસ્ટ્થાઓ કે ર્િજ્ઞોની 
મદદથી શિક્ષકોને અનભુવર્ી મશુ્કેલીઓનુાં 
શનરાકરણ કરવામાાં આવે છે. 

શિક્ષકોની સર્ર્ સસુજ્િર્ા માટે િાળા 
િોગવાઈ કે વ્્કસ્ટ્થા કરે છે. પોર્ાના 
સાંિોિનાત્મક શવચારો અમલમાાં મકૂવા 
શિક્ષકોને પ્રોત્સાહીર્ કરે છે. ર્ાલીમમાાં 
મળેલ શવર્ષ્-વસ્ટ્તનેુ અસરકારક 
બનાવવા ચચાા કરે છે. રે્મિ પ્રાપ્ર્ કરેલા 
જ્ઞાનને રોજિિંદા શિક્ષણકા ા્માાં અમલીકરણ 
કરે છે.  
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Key Domain  5 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Building Vision and 
Setting Direction  

િાળાના વડા િાળાના શવકાસનુાં આ્ોિન  
બનાવે છે. િાળાના અન્્ અંગોને સામેલ 
કરાર્ા નથી. 

િાળાના વડા િાળાના શવકાસનુાં Vision 
અને mission Statement (ધ્્ે્) નક્કી કરે 
છે. જેમાાં શિક્ષકો િાળાના શવકાસ આ્ોિન 
(SDP)માાં ભાગીદાર છે SDP ના 
અમલીકરણ માટે કા્ો/પ્રવશૃર્ઓની 
પ્રાથશમકર્ા નક્કી કરા્ છે, મોટા ભાગના 
શિક્ષકોને િવાબદારે અપા્ છે, અને 
િાળાના વડા અમલીકરણ કરવા માટે હદિા  
સચૂન માટે પરૂા પાડ ેછે.  

િાળાના વડા િાળાના દરેક અંગોને 
Vision- mission માાં સામેલ કરે છે 
વર્ામાન હદિા નીશર્ કા ા્ક્રમો અંગે 
શવચારા્ છે SDP નુાં આ્ોિન િાળાના 
દરેક અંગો દ્વ્રારા થા્ છે. ્ોગ્્ કા્ો માટે 
પ્રાથશમકર્ા નક્કી થા્ છે.ઇલ્ચ્છર્  પ્રગશર્ 
માટે શિક્ષક પોર્ાની ભશૂમકા-િવાબદારી 
સમજે છે અને રે્માિ કા ા્ કરે છે 
સમ્ાાંર્રે પનુ:શવચારણા, અવલોકન 
શન્શમર્ રીરે્ થા્ છે .  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Leading Change And 
Improvement   

િાળા વડા ધ્્ાનકર્ષાક કે્ષત્રો માટે 
સર્ર્ જાગરૃ્ હો્છે, ઓફીસની 
કામગીરીને અનરુૂપ ર્ત્કાલીક 
િરૂરી્ાર્ માટે પ્રશર્ભાવ આપે છે, 
િરૂરી પહરવર્ાન શવરે્ષ ભાગ્્ે િ ચચાા 
થા્ છે  કે પ્રશર્બબિંબબર્ થા્ છે    

િાળા વડા શિક્ષકોને સાથે રાખીને 
િાળાની ક્ષમર્ા અને સિુારાિન્્ કે્ષત્રો 
િોિે છે અને િરૂરી ફેરફારો પ્રશર્બબિંબબર્  
કરી િોિી કાઢે છે અને ્ોગ્્ રીરે્ કા ા્ 
કરે છે ર્ાકીક રીરે્ પ્રગશર્નુાં પરીક્ષણ   
કરે છે,કા્ોને વધ ુસારી રીરે્ (શધુ્િીકરણ) 
જ્ાાં િરૂરી લાગે ત્્ાાં કરે છે. િૈક્ષબણક 
પ્રહક્ર્ા અને િાળાના અન્્ કા્ોમાાં 
પરીવર્ાન પ્રશર્બબિંબબર્ કરે છે.  

િાળા વડા િાળામાાં િરૂરી પહરવર્ાનો શવિે િાળાના 
અંગો સાથે ચચાા કરે છે અને રે્ અંગે રે્મનો શવચાર 
મકેૂ છે ધ્્ે્ને ઓળખી સાંભાશવર્ કા ા્ પધ્િર્ી 
પરુાવાઓનુાં શવશ્લેર્ષણ અને િાળાના અન્્ અંગો 
ર્રફથી મળેલ શવચારો સ્ત્રોર્ના આિારે અપનાવે છે. 
િાળાના વડા આ માટે ફેરફારોનુાં નેતતૃ્વ કરે છે અને 
દેખરેખ રાખે છે. વડપણ-િવાબદારીઓ-નેતતૃ્વની 
વહચેણી કરે છે, પરુાવા આિારીર્ સિુારા-પ્રગશર્ 
માટે િાળાના શિક્ષકોને વ્્સ્ટ્ર્  રાખે છે, પ્રોત્સાહીર્ 
કરે છે. 

Leading Teaching 
Learning  

િાળાના વડા ખાર્રી કરે છે ધ્્ાન 
રાખે છે કે વગો શન્શમર્ લેવા્, 
બક્ષક્ષકની ગેરહાિરીમાાં રે્ની 
વૈકલ્લ્પક વ્્વસ્ટ્થા થા્, અસરકારક 
વગાખાંડ શિક્ષણકા ા્ થા્ અને 
િાળાના વડા શવશવિ વગોના શવશવિ 
શવર્ષ્ોમાાં રે્મના દેખાવ અંગે 
જાગરૃ્ હો્  

િાળાના વડા શન્શમર્ા રીરે્ જુદા જુદા 
વગામાાં િૈક્ષબણક પ્રક્રી્ાનુાં અવલોકન કરે 
છે અને મલખીક અને લેખીર્ વ્્સ્ક્ર્ગર્ 
પ્રશર્ભાવ આપે છે શવશવિ વગા-શવર્ષ્ના 
શવદ્યાથીના દેખાવનુાં શવશ્લેર્ષણ કરે છે અને 
ઉપરોકર્ બાબર્ોની શવર્ષ્ શિક્ષક સાથે 
ચચાા કરે છે   

િાળાના વડા શિક્ષકો સાથે મળીને વર્ામાન િૈક્ષણીક 
પ્રક્રી્ાનુાં શવદ્યાથીઓની પ્રગશર્, િોડાણ શવદ્યાથીકેન્રી 
શિક્ષણના આગવા શવચારો જેવા મદુ્દાઓને ધ્્ાનમાાં 
રાખી શવદ્યાથીઓના દેખાવ અંગે માર્ા શપર્ા-વાલી 
સાથે ચચાા કરે છે. 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Leading 
Management of 
School  

િાળાના વડા િાળાની દૈશનક પ્રવશૃત્તઓ 
અને િાળાના અંગો (સ્ટ્ટાફ , ભલશર્ક 
સશુવિાઓ આશથિકબાબર્ો) ઓછા લોકો 
વચ્ચે િવાબદારીઓ વહચેે છે, ઉપરી 
ર્રફથી મળર્ા સચૂનો-શવચારોની આપ-લે  
કરે છે 

િાળાના વડા અને સ્ટ્ટાફ દૈશનક પ્રવ્રરુ્ીઓ 
સાથે મળી પણૂા કરે છે (સ્ટ્ટાફ , ભલશર્ક 
સશુવિાઓ આથીક બાબર્ો) શનણા્ લેવાની 
પ્રક્રી્ામાાં સ્ટ્ટાફને સામેલ કરે છે, ઝીણવટ-
પવૂાક દરેક શવગર્ો  ની ચચાા કરે છે અને 
સ્ટ્ટાફને સ્ટ્પષ્ટ હદિા પરૂી પાડ ેછે અને રે્માાં 
અસરકારક અમલીકરણ માટે નેતતૃ્વ પરુૂાં  
પાડ ેછે. 

િાળાના વડા અને સ્ટ્ટાફ દ્વારા નક્કી 
કરા્ેલુાં Vision અને Plan અંગે માર્ા-
શપર્ા-શવદ્યાથીઓ સાથે ચચાા કરે છે 
શનપણૂર્ાના  આિારે િાળાના સ્ટ્ટાફ સાથે 
િવાબદારી વહચેે છે શવશવિ પગલાાં લે છે, 
મદદ કરે છે, દેખરેખ રાખે છે અને 
પ્રગશર્ન ુમલૂ્્ાાંકન બિાને સાથે રાખીને 
કરે છે. 
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Key Domain 6 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Inclusive Culture    િાળા જાશર્, બલિંગ, ભાર્ષા, આશથિક 
સ્સ્ટ્થશર્, અપાંગર્ા વગેરેના કારણે 
પ્રવેિ શવના ન રહ ેરે્ની ર્કેદારી 
રાખે છે, શવશવિ પષૃ્ઠભશૂમના માર્ા-
શપર્ાને, પોર્ાના બાળકોને િાળાએ 
શન્શમર્ મોકલવા િણાવે છે   

શિક્ષક શવદ્યાથીઓ, માર્ા-શપર્ા અન્્ સ્ટ્ટાફ 
સાથે જાશર્, બલિંગ, સામાજીક , આથીક, 
પષૃ્ઠભશૂમ સાથે, વગાખાંડમાાં, પ્રવરૃ્ીઓમાાં, બેઠક 
વ્્વસ્ટ્થામાાં, શવદ્યાથીઓના શિક્ષણ ખાસ ધ્્ાન 
આપે છે, અને િોશર્ષર્ પછાર્ વગાના બાળકો 
પર સમાનર્ા માટે ખાસ ધ્્ાન આપે છે, 

િાળા દરેક શવદ્યાથીની િરૂરી્ાર્ સામે 
હકારત્મક પ્રર્ીભાવ આપે છે . દરેક શવશવિર્ા 
પણૂા બાળકને (કોને િારીહરક, સાાંવેગીક, અને 
શિખાવી ઝડપમાાં ક્ષમર્ામાાં,) ભાગીદાર, ગણિે. 
વાલી માર્ા,શપર્ાને,SMC/SDMG શમહટિંગમાાં 
અને અને િાળા શમહટિંગમાાં, ભાગીદાર બનાવે 
છે 

Inclusive of 
Children With 
Special Needs 
(CWSN) 

શિક્ષકો િોઈ િકા્ રે્વી અપાંગર્ા 
માટે જાગરૃ્ છેિાળા રે્નો રેકોડા રાખે 
છે, રે્મને મળર્ા ફાંડ સાંસાિન 
વગેરેથી મળર્ી મદદ વધ ુકરવાનો 
પ્ર્ત્ન કરે છે   

િાળા અપાંગ વ્્સ્ક્ર્ અંગે જાગરૃ્ છે અને 
ર્િજ્ઞ મારફરે્ મદદ કરે છે, ખાસ સાિનો વડ ે
શિક્ષક દ્વારા મદદ કરવામાાં આવે છે અને 
શવર્ષ્ વસ્ટ્તમુાાં મામલૂી બદલાવ ના માધ્્મથી 
CWSN શવદ્યાથીઓની િરૂરી્ાર્ મિુબ 
અભ્્ાસક્રમ ને અનસુરવામાાં આવે છે, આ 
પ્રહક્ર્ામાાં િીખવાની ્ોગ્્ પધ્િશર્નો ઉપ્ોગ 
કરવામાાં આવે છે, ્ોગ્્ પહરક્ષણ પધ્િશર્નો 
ઉપ્ોગ થા્ છે અને CWSN શવદ્યાથીઓના 
વાલીઓની સાંમશર્થી શનશિર્ થ્ેલ ધ્્ે્ 
મિુબ શિક્ષણ ની પ્રહક્ર્ા થા્ છે, 

િાળા NGO ની મદદ CWSN ની મદદ માટે 
લે છે, રે્નુાં િા્ રાખે છે અને દસ્ટ્ર્ાવેિ  
શનભાવે છે, (રે્ની પ્રગશર્ અંગે) વગાખાંડની 
રોિીંદી પ્રક્રી્ાાંમાાં CWSN ને સામેલ કરા્ છે, 
શિક્ષકની ક્ષમર્ાએ ર્ાલીમના માધ્્મથી 
શવકસાવા્ છે, બક્ષક્ષકો ખાસ િરૂરી્ાર્વાળા 
વ્્સ્ક્ર્ઓની વાર્ાા પરૂી પાડ ેછે, કહ ેછે. 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Physical Safety િાળાસલામર્ી અંગેના વર્ામાન 
કા્દાઓ, શન્મોથી જાણકાર થા્ છે, 
જેમાાં રોડ પર સલામર્ી, િાળાનુાં મકાન 
અંગે વર્ામાન મકાનની સલામર્ીની 
ખાર્રી કરે છે, વિારાના બાિકામ અંગે 
સલામર્ીની ખાસ ર્કેદારી રાખે છે, દા.ર્ 
સલામર્ીના સાિનોની ્ાદી પ્રશસધ્િ કરે 
છે, દિાાવે છે,Emergency Exits, અંગે 
ખાસ, િરૂરી્ાર્વાળા Contact નાંબર, 
પ્રાથમીક સારવારની કીટ, અગ્નીિામક 
વગેરે હાથ વગા રાખે છે , ્ાદી મકેૂ છે. 

િાળા રસોડાના અને પ્ર્ોગિાળાના 
િોખમી પ્રદાથોનુાં રાખવાના સલામર્ 
સ્ટ્થાન અંગે, ખાર્રી કરે છે,Safety drillsનુાં 
આ્ોિન કરે છે, સ્ટ્થાશનક સાંસ્ટ્થાઓ સાથે 
આકસ્સ્ટ્મક પહરસ્સ્ટ્થશર્ને પહોચી વળવા 
િોડાણ કરે છે િાળાના મકાનની/ 
શવદ્યાથીઓની જીવિ ાંત ુરખડર્ા કરૂ્રાઑ 
વગેરેથી રક્ષણ માટે િરૂરી પ્રવશૃર્ કરે છે. 
અકસ્ટ્માર્ સાંભશવર્ િગ્્ાઓને ઓળખ કરી 
ત્્ાાં સાંબશિર્ સાંસ્ટ્થા દ્વારા Sign board 
લગાવા્ રે્ની ખાર્રી કરે છે. 

કુદરર્ી આલ્ક્સ્ટ્મક આફર્ વખરે્ િાળા 
મકાનમાાં િાળામાના દરેક માટે 
સલામર્ીની Exercise  થા્ છે, રે્નુાં 
આ્ોિન, વાર્ચીર્ અને ર્ાંત્રની વ્્વસ્ટ્થા 
કરવામાાં આવે છે, આ્ોિનની અવાર 
નવાર સમીક્ષા  કરવામાાં આવે સલામર્ી 
અંગે ર્ાલીમ સેમીનાર નુાં આ્ોિન 
કરવામાાં આવે છે શવદ્યાથીઓને આ અંગે 
જાગરૃ્ કરા્ છે,શવદ્યાથીઓને સલામર્ી-
પવૂા રૈ્્ારી આપશત્ત વ્્વસ્ટ્થાપન અંગે 
શિક્ષણ કા ા્ સાથે િ માહહર્ગાર કરવામાાં 
આવે છે. શવદ્યાથીઓને વાહનથી જ્ાાં 
આવવાનુાં સલામર્ છે રે્ની ર્કેદારી 
રખા્ છે. રાફીકના શન્મોના પાલનમાાં 
શવદ્યાથીઓની ભાગીદારી અંગે જાગરૃ્ 
કરવાાંમાાં આવે છે     
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Psychological 
Safety 

બાળ સરુક્ષા નીશર્ બાબરે્ સાંસ્ટ્થા જાગરૃ્ 
છે િાહરરીક શિક્ષા કે િબ્દો દ્વારા સજા 
આપવામાાં નથી આવર્ી  

િાહરરીક/ જાર્ી્ સર્ામણી બાબરે્ 
શિક્ષકોને ર્ાલીમ આપવામાાં આવેલ છે. 
િાળા આ બાબરે્ બાળકોને જાગરૃ્ કરે છે. 
બાળકોને પોર્ાની સરુક્ષા બાબરે્ રાખવાની 
કાળજી અંગે સાર્ર્ જાગરૃ્ કરે છે. 
બાળકોને શિક્ષણ કે િીખવાની પ્રક્રી્ા 
દરશમ્ાન આવી ઘટનાઓનો સામનો 
કરવો પડર્ો નથી. આવી ઘટના ઉદભવે રે્ 
સમ્ે બાળકને રજૂઆર્ કે ફરી્ાદ કરવા 
માટે અને રે્ની કા ા્વાહી કરવા માટેની 
વ્્વસ્ટ્થા છે આ બાબરે્ બાળકોને અને 
વાલીઓને જાણ કરી જાગરૃ્ કરવામાાં આવે 
છે.  

ચચાા અને શચૂનો દ્વારા બાળકોને િાહરરીક 
સલામર્ીની ખાર્રી આપે છે રે્ બાબરે્ 
સર્ર્ જાગશૃર્ કેળવે છે. શન્શમર્ રીરે્ 
વ્્સ્ક્ર્ગર્ કાઉન્સેલીંગ કરવામાાં આવે છે. 
સરુક્ષા િોરણો અને રે્ના અમલીકરણની 
સર્ર્ ચકાસણી કરવામાાં આવે છે િાળામાાં 
અભ્્ાસક્રમનુાં ભારણ, બચિંર્ા, ભ્,કે અન્્ 
કુિાંકાઓથી બાળક મકુ્ર્ રહ ેરે્ બાબરે્ 
બાળકો-વાલીઓ સાથે સર્ર્ અને 
શન્શમર્ ચચાાઓ થા્ છે. બાળકોમાાં 
સરુક્ષા ભાવના જાગરૃ્ થા્ અને ભ્મકુ્ર્ 
વાર્ાવરણ પેદા થા્ રે્ બાબરે્ સર્ર્ 
પ્ર્ત્નો કાઉન્સેલીંગ કા ા્ક્રમો ્ોિવામાાં 
આવે છે.  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Health and Hygiene 
 

િાળા પોર્ાના સાંકલૂમાાં આવેલ 
બાબર્ોની સ્ટ્વછર્ા અંગે ક્યારેક ચકાસણી 
કરે છે બાળકોના વ્્સ્ક્ર્ગર્ આરોગ્્ની 
ક્યારેક ચકાસણી થા્ છે િાળામાાં 
કચરાપેટી મકૂવામાાં આવે છે બાળકની 
ઊંચાઈ અને વિનની માપણી કરી નોિ 
રખા્ છે.  

િાળા પાસે સ્ટ્વચ્છર્ા આરોગ્્ અને સ્ટ્વાસ્ટ્થ્્ 
બાબરે્ આગવી નીશર્ છે. ઉપલબ્િ આરોગ્્ 
શવર્ષ્ક સશુવિાઓ ની શન્શમર્ ચકાસણી 
અને કાળજી રખા્ છે. બાળકોની શન્શમર્ 
ચકાસણી દ્વારા રે્ઓની આરોગ્્ શવર્ષ્ક 
શવર્ષ્ક જાગશૃર્ કેળવા્ છે. સ્ટ્વચ્છર્ા અંગે 
જાગશૃર્ કા ા્ક્રમો અને અબભ્ાનો શન્શમર્ 
્ોજા્ છે. બાળકોના િાહરરીક શવકાસ અંગે 
શવકાસ આલેખ બનાવા્ છે. પ્રાથશમક 
આરોગ્્, દાાંર્, નખ, વાળ, આંખ વગેરેની 
શન્શમર્ ર્પાસ થા્ છે. 

િાળા અને વાલી માંડળ સાંયકુ્ર્ રીરે્ 
સ્ટ્વચ્છર્ા અને આરોગ્્ શવર્ષ્ક 
સશુવિાઓનો મોનીટરીંગ કરે છે, બાળકોના 
વ્્સ્ક્ર્ગર્ સ્ટ્વાસ્ટ્થ્ બાબરે્ િાળા જાગશૃર્ 
કા ા્ક્રમો/સેશમનાર વાલીઓ અને બાળકોને 
સાંયકુ્ર્ રીરે્ િોડીને કહ ેછે બાળકોની 
આરોગ્્ શવર્ષ્ક ખામીઓ કે બીમારીઓની 
શન્શમર્ રીરે્ નોંિ કરવામાાં આવે છે 
બાળકની કોઈ ખામી કે બીમારી ધ્્ાને 
આવે છે ર્ો વાળે સાથે ચચાા કરી રે્ની 
સારવાર અંગે વ્્વસ્ટ્થા કરવામાાં આવે છે 
ગાંભીર બીમારીઑ થી પીહડર્ બાળકો માટે 
સારવારની વ્્વસ્ટ્થા વાલી સાથે ચચાા 
કરીને કરે છે અને રે્ બાબરે્ મદદરૂપ 
થા્ છે. 
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Key Domain 7 

Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Organization and 
Management of 
SMC/ SDMC 

અગાઉ એિન્ડા નક્કી ક્ાા વગર શમહટગ 
થા્ છે શમહટિંગમાાં ખબૂ િ ઓછા કે 
નહહવર્ વાલીઓ હાિર રહ ેછે. સશુવિાઓ 
અને નાણાકી્ બાબાર્ોનો શનણા્ વાલી 
માંડળ લે છે. 

શમહટિંગ  શમશનટ્સ મિુબ અને અગાઉથી 
શન્ર્ કરેલા એિન્ડા મિુબ થા્ છે. મોટા 
ભાગના સભ્્ો શમહટિંગમાાં હાિર રહ ેછે. 
નાણાકી્ અને ભલશર્ક સશુવિાઓ ઉપરાાંર્ 
અન્્ મદુ્દાઓની વાલી શમહટિંગમાાં ચચાા 
થા્ છે.  

વાળી માંડળની શમહટિંગ શન્શમર્ ઉપરાાંર્ 
જ્ારે જ્ારે આવશ્્કર્ા ઊભી થા્ 
ત્્ારે ત્્ારે થા્ છે િાળા સાંચાલનની 
મશુ્કેલીઓને િોિવામાાં અને અને રે્ના 
ઉકેલ અંગે ચચાા થા્ છે ચચાા દરશમ્ાન 
લેવા્ેલ શનણા્ો અને રે્ના અમલીકરણ 
બાબર્ો વાલીમાંડળ/સાંચાલક માંડળ સર્ર્ 
મોનીટરીંગ કરે છે  

Role in School 
improvement 

વાલીમાંડળ/સાંચાલક માંડળ RTE Act 
2001 ઉપરાાંર્ SSA/RMSA અંર્ગાર્ 
શિક્ષણના સાંદભે થ્ેલ િોગવાઈઓ 
બાબરે્ જાણકારી િરાવે છે. િાળા શવકાસ 
આ્ોિનની જાણકારી વાલીમાંડળ/ 
સાંચાલક માંડળને આપવામાાં આવે છે  

વાલીમાંડળ/સાંચાલક માંડળ RTE Act 2001 
અને SSA/RMSA અંર્ગાર્ િોગવાઇઓના 
પાલન અને અમલીકરણ કરવામાાં મદદરૂપ 
થા્ છે. આ અમલીકરણને અસરકારક 
બનાવવા શવશવિ પ્રવશૃર્ઓ અને કા ા્ક્રમો 
સચૂવે છે. િાળા શવકાસ અને સમાિને 
જાણકારી આપે છે અને જાગરૃ્ કરે છે. 

SMC/SDMC િાળાની મલુાકાર્ 
પ્રકરી્ામાાં ભાગ લે છે. િાળાની 
િરૂરી્ાર્ોને િોિીને રે્ને પણૂા કરવામાાં 
મદદરૂપ થા્ છે. શિક્ષકો અને વાલીઓ 
સાંયકુ્ર્ રીરે્ આ્ોિન રૈ્્ાર કરે છે અને 
સાંપણૂા શવકાસ માટે રે્નુાં અમલીકરણ કરે 
છે.  
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

School- Community 
Linkages  

વાલીઓ અને સામાજીક અગ્રણીઓને 
િાળાના શવશવિ કા ા્ક્રમોમાાં આમાંત્રીર્ 
કરવામાાં આવે છે. િાળા વાલીઓ-
અગ્રણીઓને િાળાની સશુવિાઓ શવિે 
માહહર્ગાર કરે છે. િાળાની સમસ્ટ્્ાઓ 
પણ િણાવે છે. 

િાળા સમાિ સાથે સર્ર્ સાંપકામાાં રહ ેછે. 
સામાજીક અને આશથિક પાસાઓ શવિે ચચાા 
કરે છે. શવદ્યાથીઓની નામાાંકન ર્થા હાિરી 
અંગે ચચાા કરે છે. SMC િાળાની 
સશુવિાઓ અંગે સાંસાિનો પરૂા પાડ ે
છેિાળા અને SMC સાંયકુ્ર્ પણે િાળામાાં 
ર્થા જાહરેમાાં કા ા્ક્રમોનુાં આ્ોિન કરે છે. 

િાળા અને કશમટી સાંયકુ્ર્ પણે િાળાને 
િરૂરી્ાર્ોને પણૂા કરવામાાં કા ા્ કરે છે. 
ઉપલબ્િ સાંસાિનોને િોિી રે્નો િાળા 
શવકાસમાાં ઉપ્ોગ કરે છે. સાંસાિનો પ્રાપ્ર્ 
કરવા માટે િાળા અને કશમટી સાંયકુ્ર્ રીરે્ 
NGO, જાહરે કે્ષત્રો, ખાનગી કે્ષત્રો, વગેરેની 
મદદ લે છે. 

Community as 
Learning Resource  

િાળા િાળાની નજીકમાાં આવેલા સ્ટ્થળો, 
શવસ્ટ્ર્ારોની મલુાકાર્ લેવા અંગેની 
બાબર્માાં સમાિ/વાલીઓનો સહકાર 
પ્રાપ્ર્ કરે છે. 

િાળા જે રે્ સમાિની સાંસ્ટ્કૃશર્, લોકકથાઓ 
અને પરાંપરાગર્ બાબર્ો (લોકગીર્ો 
હસ્ટ્ર્કળા, ખેર્ી શવર્ષ્ક બાબર્ો વગેરે) થી 
પહરબચર્ થા્ રે્ માટે શવશવિ પગલાઓ 
અને આ્ોિનો કરે છે, સમાિના પ્રખ્્ાર્ 
લોકો, કલાકારોના બચત્રો પ્રદશિિર્ કરે છે, 
આસપાસના િોવાલા્ક સ્ટ્થળો અંગેના 
પ્રદિાન કરે છે. સમાિના ર્થા 
આસપાસના જાણીર્ા કલાકારો કારીગરો 
િાળામાાં બોલાવીને બાળકો સાથે પહરબચર્ 
કરાવે છે.     

િાળા સ્ટ્થાશનક સમાિની આવડર્ો 
કલિલ્્ો વગેરેના શિક્ષણ પ્રક્રી્ામાાં 
સમાવેિ કરે છે. શવશવિ શવર્ષ્ અને 
વગોમાાં સવુ્્વસ્સ્ટ્થર્ આ્ોિનપવૂાક રે્નો 
અમલ કરે છે. સામાિ અને ગામોનો 
પ્ાાવરણ અને સાાંસ્ટ્કૃશર્ક બાબર્ોનો 
શિક્ષણમાાં ઉપ્ોગ કરે છે. સમાિ બાળકો 
માટે શવશવિ અને શવશિષ્ટ પ્રકારની 
વ્્ાવસાશ્ક પ્રવશૃર્ઓ માટે ્ોગ્્ 
વાર્ાવરણ પરુૂાં પાડ ેછે. 
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Core Standard Descriptor 

Level -1 Level -2 Level -3 

Empowering 
Community 
 

SMC િાળાના SDPના અસરકારક 
અમલ માટેની આવશ્્ક એવા 
નવા અને શવશિષ્ટ સાંિાિનો િોિી 
રે્ને અમલમાાં મકેૂ છે. 

SMC િાળાના શનભાવ અને સિુારાઓમાાં 
વિારો કરવા માટે સાંિાિનોને સર્ર્ 
ઉપ્ોગી બનાવે છે. િાળા અને સમાિ 
સાંયકુ્ર્ પણે િાળામાાં અને િાળા બહાર 
શવશવિ કા ા્ક્રમો અને પ્રવશૃર્ઓનો 
આ્ોિન કરે છે.  

િાળા અને સમાિ િાળા બહારના સમાિ ઉપરાાંર્ 
NGO, જાહરે સાહસો, ખાનગી સાહસો વગેરેની 
મદદથી સાંિાિનો પેદા કરે છે. િાળા સાંચાલકો 
િાળાની બહાર ઉપ્ોગી અને પ્રવરૃ્ીઓ જેમકે સફાઈ 
અબભ્ાન, સાકારના અબભ્ાન, સામાજીક દૂર્ષણો, 
જાશર્ગર્ પરીક્ષણ, વગેરે જેવી બાબર્ો અંગે જાગશૃર્ 
કેળવવા માટે કા ા્ક્રમોનુાં આ્ોિન કરે છે સમાિને 
ઉપ્ોગી ર્થા આવશ્્ક બાબર્ોનો સાંદેિો સમાિ 
સિુી પહોચે રે્ માટેની ્ોગ્્ ર્ક પરૂી પાડ ેછે. 

 

 

 


