नाविन्यपूर्ण

उपक्रमाांतर्णत

शाळाांच्या

र्ुर्ित्ता िाढीसाठी सन 2015-16 मध्ये
महाराष्ट्र शासन

शाळाांची वनिड करण्याबाबत.

शालेय वशक्षर् ि क्रीडा विभार्
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मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.

प्रस्तािना -

तारीख: २१ एवप्रल, २०१५

राज्यामध्ये िेर्िेर्ळ्या माध्यमातून वशक्षर्ा विषयी विविध कायणक्रम िेर्िेर्ळ्या उविष्ट््ाांनी

राबविण्यात येत आहे त. बालकाांचा मोफत ि सक्तीच्या वशक्षर्ाचा अवधकार अवधवनयम, 2009 मध्ये

बालकाांना बालस्नेही िातािरर्ात र्ुर्ित्तापूर्ण वशक्षर् दे ण्याची जबाबदारी स्थावनक प्रावधकरर् ि

शाळाांची आहे . यासाठी लार्र्ारी आिश्यक तरतूद केंद्र शासन ि राज्य शासनाकडू न िेर्िेर्ळ्या

उपक्रमाांतर्णत मांजूर केली जाते. सन 2015-16 मध्ये राज्यामध्ये 36 वजल्ह्ाांमध्ये 408 र्् / शहर साधन

केंद्राांतर्णत 6,170 समूह साधन केंद्राांमध्ये 1.04 लाख प्राथवमक वशक्षर् दे र्ाऱ्या शाळा सुरू आहे त. या
सिण शाळाांची शैक्षवर्क र्ुर्ित्ता िाढविण्याची जबाबदारी स्थावनक प्रावधकरर्ाची आहे .

भारत सरकारची राष्ट्रीय शैक्षवर्क सांशोधन ि प्रवशक्षर् पवरषद, निी वदल्हली या सांस्थेने केलेले

राष्ट्रीय स्तरािरील सांपादर्ूक सिेक्षर्, राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षवर्क सांशोधन ि प्रवशक्षर्

पवरषद, पुर्े याांनी केलेले राज्य स्तरािरील सांपादर्ूक सिेक्षर्, विविध सांस्थाांनी प्रवसद्ध केलेल्हया
अहिालामधून विद्यार्थ्यांची र्ुर्ित्ता समाधानकारक नसल्हयाचे वदसून येते. त्यामुळे वशक्षर्ाची र्ुर्ित्ता

िाढविण्यािर भर दे र्े आिश्यक आहे . विभार्ामध्ये बहु ताांशी वशक्षक स्ियांप्रेरर्ेने र्ुर्ित्ता िाढीसाठी

प्रत्यक्ष काम करताना वदसून येतात. प्राथवमक वशक्षर्ामध्ये भाषा ि र्वर्त या विषयात नाविन्यपूर्ण काम
करर्ारे वशक्षक प्रत्येक तालुक्यामध्ये आहे त. भाषा ि र्वर्त विषयात काम करर्ारे प्रयोर्शील वशक्षक
ज्या शाळे त कायणरत आहे त अशा शाळाांची प्रत्येक र्् / शहर साधन केंद्रातून शाळा वनिडू न त्यामध्ये
नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनर्णय -

सन 2015-16 मध्ये सिण वशक्षा अवभयानाांतर्णत निोपक्रमामध्ये वनिडक शाळाांना र्ुर्ित्ता

िाढीसाठी विवशष्ट्् कायणक्रमाच्या अांमलबजािर्ीसाठी आर्थथक तरतूद भारत सरकारच्या प्रकल्हप मान्यता
मांडळाने मांजूर केली आहे . सदरहू कायणक्रमाच्या अांमलबजािर्ी करीता शाळा वनिडीबाबतचे वनकष
पुढीलप्रमार्े राहतील-

शासन वनर्णय क्रमाांकः नप्रउ २३१५/(३३/१५)/प्रवशक्षर्

1)

सहभार्ी शाळाांची सांख्या : प्रत्येक समूह साधन केंद्राांतर्णत एक शाळा.

3)

शाळा वनिडीसाठी आिश्यक बाबी :-

2)

शाळे चे व्यिस्थापन : वजल्हहा पवरषद, नर्रपवरषद, महानर्रपावलका.
(1)

स्थावनक

स्िराज्य

सांस्थाांच्या

प्रत्येक

शाळे ने

शैक्षवर्क

िषातील

विदयार्थ्यांच्या

र्ुर्ित्तािाढीबाबतचा प्रस्ताि तयार करािा. यामध्ये कायणक्रमाचे उविष्ट््े, र्ुर्ित्तािाढीसाठी
सांपादर्ूक पातळीत िाढ करण्यासाठी अपेवक्षत सुधारर्ेचे उविष्ट््, वनधी विवनयोर्ात

आर्ाियाच्या बाबी ि आराखड्याचा समािेश असािा.
(2)

हा प्रस्ताि तयार करीत असताांना त्यामध्ये शाळा व्यिस्थापन सवमती, पालक, स्थावनक
वशक्षर् तज्ञ याांना सहभार्ी करुन घ्यािे.

(3)

सदरचा प्रस्ताि सादरीकरर्ाच्या स्िरुपात आठ मुद्यािर आधावरत स्लाईड तयार करुन
सांबांवधत स्तरािरील वनिड सवमती समोर सादर करािा.

(4)

वनिड सवमती योग्य वनकषाच्या आधारे शाळाांचे वनयोजन ि अांमलबजािर्ीची खात्री करुन

शाळाांची वनिड करेल. तथावप, ज्या शाळा यामध्ये वनिडल्हया जार्ार नाहीत अशा शाळाांनी
4)

र्ुर्ित्तािाढीकवरता प्रस्तािात नमूद केलेल्हया बाबी पूर्ण करण्याच्या दृष्ट््ीने प्रयत्न करािा.

शाळाांची वनिड करण्याची जबाबदारी :
(1)

र्् वशक्षर्ावधकारी, पांचायत सवमती याांनी ग्रामीर् क्षेत्रातील तालुकाांतर्णत वजल्हहा पवरषद

शाळा ि प्रशासनावधकारी, नर्रपवरषद ि महानर्रपावलका याांनी शहरी भार्ातील शाळाांची
वनिड करािी.

(2)

शाळाांची वनिड करण्यासाठी एक तज्ञ सवमती र्ठीत करािी.

या सवमतीमध्ये र््

वशक्षर्ावधकारी, पांचायत सवमती ि प्रशासन अवधकारी, नर्रपावलका / महानर्रपावलका

याांचा समािेश राहील. तसेच या सवमतीमध्ये सिण वशक्षर् विस्तार अवधकारी, सिण केंद्र प्रमुख,

विषय साधनव्यक्ती ि त्याांच्या कायणक्षेत्रातील 12 ते 15 सक्रीय ि वक्रयावशल वशक्षक ि
वशक्षर्तज्ञ याांचा समािेश असािा. सदर सवमतीची बैठक र््/शहर साधन केंद्रस्तरािर

सांबांवधत अवधकाऱ्याांनी बोलिािी.
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(3)

सदर बैठकीमध्ये तालुक्याचे सद्यस्स्थतीतील शैक्षवर्क र्ुर्ित्तेचे वचत्र, प्रत्येकाचे अनुभि,

चाांर्ले काम करर्ाऱ्या शाळाांची मावहती, अडचर्ींना तोंड दे र्ाऱ्या शाळाांची मावहती,
मुलाांच्या सांपादर्ुकीत अपेवक्षत बदल या सिण घ्काांिर चचा करण्यात यािी.

(4)

प्रत्येक समूह साधन केंद्रासाठी िरील व्यक्तींपैकी 3 जर्ाांची सवमती र्ठीत करािी यामध्ये

विषयसाधन व्यक्ती, वशक्षक आवर् वशक्षर्तज्ञ यापैकी दोन आवर् केंद्रप्रमुख याांचा समािेश
राहील.

(5)

सदर सवमतीने केंद्रातील सिण शाळाांचे सादरीकरर् सिासमिेत पाहू न पुढील वनकषाांच्या

आधारे समूह साधन केंद्रातील एका शाळे ची वनिड करािी. सदर सादरीकरर्ाच्या िेळी सिण

वशक्षक उपस्स्थत असल्हयाने शाळा वनिडीची प्रवक्रया पारदशी राहील.
(6)

वशक्षर्ावधकारी (प्राथवमक) याांनी उपरोक्त सवमतीने खालील वनकषाांच्या आधारे वनिडलेल्हया

प्रत्येक समूह साधन केंद्रातील एक शाळा याप्रमार्े वजल्ह्ातील सुमारे 200 शाळाांची यादी
5)

राज्यस्तरािर पाठिािी.

र्् वशक्षर्ावधकारी ि प्रशासन अवधकारी याांच्या वनिड सवमतीने शाळा वनिडताना खालील वनकष
विचारात घ्यािेत.

शाळा वनिडीचे वनकष :-

(1)
(2)

शाळे त वकमान 1-2 उत्साही वशक्षक असािेत.

यापूिी शाळे ने उपक्रमासोबतच शैक्षवर्क र्ुर्ित्तािाढीच्यादृष्ट््ीने सांपादर्ूक स्तर
उां चाविण्यासाठी ठोस मुलभूत काम केलेले असािे.

(3)

शाळे च्या सादरीकरर्ात कायणक्रमाचे स्िरुप, अांमलबजािर्ीची वदशा, तपासण्याचे पवरमार्,
र्ुर्ित्तेत िाढ करण्याचे अपेवक्षत उविष्ट््े (्क्केिारी) याबाबी स्पष्ट्् असाव्यात.

(4)

सादर केलेला प्रस्ताि हा अांमलबजािर्ीस योग्य ि वदशादशणक असािा. तसेच त्याांची शाळा

या उपक्रमाांतर्णत वनिडीस पात्र असल्हयाबाबत प्िून दे र्ारा (Convincing) असािा.
(5)

मुलाांच्या सांपादर्ुकीमध्ये सुधारर्ा होर्ार याबाबत सादरीकरर् करर्ाऱ्या वशक्षकाांना
आत्मविश्िास असािा.
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ज्या तीन व्यक्तींच्या सवमतीने र्ुर्ित्ता िाढीसाठी शाळे ची वनिड केलेली आहे . त्याांनी पुढील

प्रवक्रयेत सुलभकाची भूवमका पार पाडािी ि सदर शाळे ला आिश्यक ती मदत िेळोिेळी उपलब्ध करुन
द्यािी.
6)

आर्थथक तरतूद :

वनिडलेल्हया शाळाांना कायणक्रमाच्या अांमलबजािर्ीसाठी आिश्यक वनधी सिण वशक्षा अवभयानाांतर्णत

निोपक्रम या लेखा वशषाखाली सन 2015-16 या आर्थथक िषाकरीता मांजूर असलेल्हया आर्थथक

तरतुदीमधून वनकषानुसार शाळा व्यिस्थापन सवमतीकडे उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
7)

प्रस्तािाचा आराखडा ि सादरीकरर् :-

मुिा 1:- कायणक्रमाचे नाि (एक स्लाईड),

पुढील प्रत्येक मुद्यासाठी जास्तील जास्त 3 स्लाईड

मुिा 2:- पाश्िणभूमी - हा कायणक्रम आखण्या मार्ची कारर्े.

मुिा 3 :- िषणभराच्या कायणक्रमातून र्ाठाियाचे उविष्ट््े
मुिा 4:- कायणपध्दती - प्रकल्हपाची प्रवक्रया

मुिा 5:- र्ुर्ित्तेची कोर्ती मार्के मोजर्ार ि मोजमापाची पध्दती
मुिा 6:- वनधी विवनयोर्ाचा आराखडा

मुिा 7:- कायणक्रमात सिाचा सहभार् रहािा, विश्िासपूर्ण िातािरर् रहािे, पारदशणकता रहािी
यासाठी कराियाची कायणिाही.

मुिा 8:- िषण अखेरीला अपेवक्षत फलवनष्ट्पत्ती ि त्याचे मोजमाप.

मुिा 9:- कोर्त्या विषयासाठी काम करर्ार.

या बरोबरच काही प्रात्यवक्षक अथिा सावहत्य सादर कराियाचे असल्हयास त्याबिलचा तपशील.

िरील प्रमार्े उवचत कायणिाही करुन शाळाांची वनिड करािी. ज्या शाळाांची वनिड या

कायणक्रमाांतर्णत होऊ शकली नाही, अशा शाळाांना इतर माध्यमातून जसे की, लोकसहभार्, त्याांच्या

आराखड्यानुसार कायणक्रम अांमलबजािर्ीसाठी प्रोत्सावहत करािे. वनिड केलेल्हया शाळाांची यादी ि
अहिाल मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हहा पवरषद याांनी वदनाांक 15 मे, 2015 पयंत महाराष्ट्र प्राथवमक

वशक्षर् पवरषद, मुांबई या कायालयास ि शासनास पाठविण्यात यािा.
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सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201504211238122721 असा आहे . हा आदे श वडजी्ल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Nandkumar
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(नांदकुमार भा.प्र.से.)

प्रत,

प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन

1. मा. मांत्री, शालेय वशक्षर् याांचे खाजर्ी सवचि.

2. आयुक्त (वशक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.

3. राज्य प्रकल्हप सांचालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षर् पवरषद, पुर्े.

4. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवर्क ि सांशोधन पवरषद, कुमठे कर मार्ण , पुर्े.
5. वशक्षर् सांचालक (प्राथवमक), वशक्षर् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुर्े.
6. आयुक्त, महानर्रपावलका (सिण).

7. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हहा पवरषद (सिण).
8. विभार्ीय वशक्षर् उपसांचालक, सिण विभार्.

9. प्राचायण, वजल्हहा वशक्षर् ि प्रवशक्षर् सांस्था (सिण).
10. प्रशासनावधकारी, नर्रपावलका (सिण).

11. वशक्षर्ावधकारी (प्राथवमक / माध्यवमक / वनरांतर) वजल्हहा पवरषद (सिण).
12. वशक्षर्ावधकारी / प्रशासनावधकारी, महानर्रपावलका (सिण).
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