शक्य आहे परिवर्तन –प्रेिणा हवी :
वेबसाईट शशक्षण शवभागार्ील प्रत्येक शाळे ची :
(१) शाळे ची सर्वसाधारण माहहती :
(१) शाळे चे नार् : हजल्हा पररषद प्राथहमक शाळा
(२) शाळे ची स्थापना :
(३) पत्ता: मु………,पोस्ट-………., ता........, हज.पुणे.४१० ५०२
(४) शाळे चे क्षेत्रफळ : ……..चौ.मी.
(५) सर्व्हे क्रमाांक : …….
(६) अक्षाांश आहण रे खाांश :
(७) ईमेल आय-डी :- ……………………….............................@gmail.com
(८) महसूल गार्ाचे नार् :- ………..
(९) शाळे चे कें द्र :- …………….
(१०) शाळे चा प्रर्गव :- १ ली ते……….
(११) शाळे चा U-DIAS : …………………..
(१२) खाते क्रमाांक :
(१) सर्व हशक्षा अहभयान : बँकेचे नार् : शाखा नार् : A/C No. …………….
(२) साददल र् शालेय पोषण आहार : बँकेचे नार् : शाखा नार् : A/C No.: …………….
(१३) शाळे चे र्णवन :(१) इमारती दकती आहेत :
(२) इमारत क्रमाांक :
(१) शाळा इमारत कु णाच्या अांतगवत : सर्व हशक्षा अहभयान : हजल्हा पररषद : ककर्ा इतर
(२) पूर्ावहभमुख : पहिमाहभमुख : दहक्षणाहभमुख: उत्तराहभमुख
(३) पूर्-व पहिम : दहक्षण-उत्तर
(४) इमारत : र्गवखोल्या : एकू ण खोल्या
(३) ऑदफस सुहर्धा :
(४) मुला/मुलींचे स्र्च्छतागृह :
(५) अपांगासाठी रॅ म्प सुहर्धा :
(६) मैदान सुहर्धा :आहे/नाही
(७) डबलबार, ससगल बार, झुले, घसरगुांडी, सी-सॉ इ. शैक्षहणक साहहत्य: आहे.
(८) खेळाचे साहहत्य: ढोल,लेझीम, दोरीउड्या, बॉल, चेंडू, कायावनुभार्ाचे साहहत्य.
(९) प्रयोगशाळा : हर्ज्ञानपेटी(छोट्या-छोट्या प्रयोगाचे साहहत्य), गहणतपेटी,
(१०) ग्रांथालय: स्र्तांत्र खोली : पुस्तके कपाटे
(११) सुहर्धा आहण कमोड TOILET सुहर्धा
(१२) बाग:आहे कडेने लार्लेली झाडे आहेत: दफरती बाग (कुां ड्या उपलब्ध आहेत.).
(१३) हपण्याचे पाण्याची टाकी:आहे मुबलक पाणी व्यर्स्था (..... टाक्या: ...... ली.)
(१४) शाळे तील हशक्षक/कमवचारी सांख्या :......
(१५) शाळे माफव त देण्यात येणारी सुहर्धा/ र्ैहशष्ट्ट्ये :
(१) हर्द्यार्थयाांना सर्व हर्षयाचे अध्यापन

(२) प्रज्ञाशोध, हशष्ट्यर्ृत्ती, नर्ोदय पररक्षेची तयारी
(३) पररसर भेट सहली
(४) हपण्यासाठी स्र्च्छ पाणी
(५) शालेय पोषण आहार योजनेअांतगवत दजेदार भात
(६) पालक मेळार्ा आयोजन पालकाांचे प्रबोधन
(७) तज्ञ र् नामाांदकत मान्यर्राांचे मागवदशवन
(८) ई-लर्ननग साठी एल. सी.डी. र् टी. र्व्ही.
(९) इां टरनेट सुहर्धा
(१०) सांगीताची तयारी, गीतमांच ,
(१६) इयत्ताहनहाय,जातीहनहाय पटसांख्येचा तक्ता ककर्ा ती (फाईल): (एक्सेल फाईल तयार करणे ) :
(१७) खालील काही आर्श्यक माहहतींचा सांग्रह ददला आहे. सांबहधत माहहती शक्यतो .PDF फाईल स्र्रूपात उपलब्ध
करून द्यार्ी. ही सांबहां धत फाईल , आपल्या शाळे चे नार्ाने .........@gmail.com या ईमेल च्या पत्यार्र
पाठर्ार्ी.

(१) शालेय माहहती हर्भाग १
(१) शाळा व्यर्स्थापन सहमती
(२) माता- पालक सांघ
(३) हशक्षक-पालक सांघ
(४) शालेय पोषण आहार सहमती
(५) शालेय मांहत्रमांडळ
(६) शासकीय योजना लाभाथी
(२) शालेय माहहती हर्भाग २:
(१) शाळे ला हमळालेल्या मान्यर्राांच्या भेटी
(२) इयत्ताहनहाय जातीहनहाय पटसांख्या
(३) शाळे स आत्तापयांत हमळालेले पुरस्कार
(४) शैक्षहणक उठार् (आमचे देणगीदार)
(५) शाळा सुधार योजना
(६) सर्व हशक्षा अहभयानाांतगवत प्राप्त अनुदान
(७) शालेय मुल्याांकन प्रपत्र नमुना (शालेय शैक्षहणक दजाव)
(८) शालेय उपक्रम (सहशालेय/शाळाबाह्य)
(१८) हशक्षक/कमवचारी माहहती :
(१) नार्

(२) पद

(३) शै. पात्रता

(४) जन्म तारीख

(५) नोकरीत ला. तारीख

(६) या गटात रुजू तारीख

(७) या शाळे त रुजू तारीख

(८) PF क्रमाांक

(९) PAN काडव

(१०) आधार काडव नांबर

(११) मोबाईल

(१२)

(१९) शालेय उपक्रम : शाळे मध्ये राबहर्लेले जाणारे उपक्रम हततके च महत्र्ाचे असतात आहण म्हणूनच दरर्षीप्रमाणे हे
उपक्रम इां टरनेट र्र यार्े या उद्देशाने आपण अॅहनमेशनच्या स्र्रूपात याांचे सादरीकरण करणार आहोत. त्यासाठी
र्षवभरात झालेल्या उपक्रमाांची थोडक्यात आहण सुटसुटीत माांडणी टेबल करणार आहोत.(रहजस्टर घालार्े.)
अ.न.

ददनाांक

उपक्रमाचे नार्

१.

१६जून
२०१३

नर्ागताांचे स्र्ागत

२.

१७ जून
२०१३

र्ृक्षारोपण

३.

१८ जून
२०१३

४.

२० जून
२०१३

उपक्रमाचा थोडक्यात तपशील
शाळे त नर्ीन दाखल झालेल्या मुलाांना
गुलाब पुष्ट्प देऊन स्र्ागत के ले गेल.े मा.श्री.
गणेश झाडबुके याांनी मागवदशवन के ले .
(अश्याप्रकारे थोडक्यात माहहती द्यार्ी )
गार्चे प्रमुख मान्यर्राांच्या हस्ते (त्याांची
नार्े ) र् हर्द्यार्थयाांच्या समर्ेत
र्ृक्षारोपणाचा कायवक्रम पार पडला.

फोटो
मोबाईल मध्ये ४ फोटो
आहेत.
....सराांच्या कॅ मेरा मध्ये
आहेत. १२ फोटो

हशक्षणाची पालखी

पटनोंदणी झाली..

५.
(फोटो ची शक्यतो त्याच क्षणी सांगणकामध्ये लोसडग सहजासहजी शक्य नसते. तरी लक्षात राहार्े की फोटो कु णाच्या
मोबाईल मध्ये ककर्ा कॅ मेरा मध्ये आहे त्यासाठी के लेली तरतूद आहे.) आहण हो तरी लर्करात लर्कर हे फोटो सांगणकात
घेऊन त्यातल्या हनर्डक फोटोची नोंद खालील .ppt मध्ये करार्ी.

(२०) .ppt (प्रेसटें ेशन पार्रपॉईंट स्लाईड ) मध्ये उपक्रम माांडणी करणे :-

(२१) दहा मानके आहण त्याांचे फोटो :मुख्य इमारत, हशक्षक र्ृांद ग्रुप फोटो ,इमारत फोटो,सभागृह, मुख्याध्यापक खोली(मुख्याध्यापक कायावलय),
हशक्षक स्र्तांत्र र्गव खोली, फाईल व्यर्स्था, पाण्याची सुहर्धा, क्रीडाांगण, खेळणी सुहर्धा, दकचनशेड, हर्द्युत सुहर्धा,
स्र्च्छतागृह (मुला-मुलींसाठी), सांरक्षक सभत, अपांगासाठी रॅ म्प सुहर्धा, शाळे ची बाग , सांगणक सुहर्धा(ई-लर्ननग सुहर्धा),
हर्शेष प्रकल्प (गाांढूळ खत प्रकल्प इ.), हर्द्याथी चप्पल स्टॅन्ड, र्ाचनासाठी (ग्रांथालय, ओटा, र्रां डा.)

(२२) फोटो गॅलरी बनहर्ताना :
र्ेबसाईट मधील सर्ावत जबरदस्त आहण आकषवक पान यामध्ये अॅहनमेशन स्र्रूपात फोटो दाखहर्ले जाणार आहे.
तर हह गॅलरी बनहर्ण्यासाठी आपण पार्रपॉईंट स्लाईड बनहर्णे अपेहक्षत आहे. त्यामध्ये तुमचे र्षवभरातील ठराहर्क
उपक्रम द्यायचे आहेत.
१. सुस्र्ागतम (शाळे चे नार्) आपले असहाषव स्र्ागत करीत आहोत.
२. शाळे चे नार् : स्थापना: कें द्र : सांकेताांक क्रमाांक : महसूल गार् : प्रर्गव आहण शाळे चा प्रथम दशवनी फोटो
३. आपले श्रद्धास्थान , स्फू तीस्थान, प्रेरणास्थान, आशास्थान, मागवदशवक त्याांची नार्े र् फोटो यात गटहर्कास अहधकारी,
गटहशक्षण, हशक्षण हर्स्तार, कें द्रप्रमुख इ. मान्यर्र येतील शक्यतो कमीत कमी स्लाईड मध्ये हह माहहती बसर्ार्ी.
४. मुख्याधापक फोटो आहण नार्
५. सर्व हशक्षकर्ृांद समर्ेत ग्रुप फोटो
६. हशक्षकर्ृांद नार् आहण त्याांचे पद (यादी)
७. शाळा इमारत फोटो (दशवनी भाग)
८. सांरक्षक सभत, प्रर्ेशद्वार
९. मुख्या. कायावलय, शालेय अहभलेख दप्तर, ग्रांथालय (पुस्तक कपाट), प्रयोगशाळा, अहिशामक, फोटो
१०. हांड्रेल रँ प मुलाांसोबत फोटो
११. स्र्च्छतागृह फोटो + जांतुनाशके फोटो
१२. स्र्यांपाक गृह फोटो + स्र्यांपाक करताना + मुले जेर्ताना
१३. हपण्याच्या पाण्याची टाकी, मुले पाणी हपताना (थोडक्यात पाण्याच्या सुहर्धेबाबत)
१४. मुले खेळतानाचे साहहत्य (सी-सॉ, झोका, घसरगुांडी, डबलबार, ससगलबार इ. ) फोटो
१५. कल्प फलक, सुचना फलक, र्ाताव फलक
१६. हर्द्युत सुहर्धा : मीटर, ध्र्हनक्षेपक, पांखे, टी.र्व्ही इतर हर्द्युत उपकरणे.
१७. कचरा आहण साांडपाणी व्यर्स्थापन, शालेय बाग
१८. ग्रांथालय कपाट, र्तवमान स्टँ ड, मुले पेपर र्ाचताना, पुस्तके र्ाचताना
१९. प्रयोगशाळा साहहत्य, प्रयोग दाखहर्ताना, मुले प्रयोग करताना
२०. हशक्षकाांचा हशकहर्ताना फोटो (अध्ययन अध्यापन प्रदक्रया)
२१. समूहगान, प्राथवना, शैक्षहणक तांत्रज्ञानाची ओळख (साधन उपलब्धता : सांगणक, प्रोजेक्टर, हडहजटल कॅ मेरा, सप्रटर,
स्कॅ नर)
२२. कला (मुले साांस्कृ हतक कला सादर करताना फोटो), डफ, ताशा, ड्रम, कायावनुभर् र् खेळ; साहहत्य
२३. खेळाचे मैदान, खेळ, व्यायाम कर्ायत लेझीम, कराटे खेळताना (खोखो, कब्बडी, हॉलीबॉल, झोका घेताना इ.)
२४. शाळा व्यर्स्थापन सहमती ग्रुप फोटो आहण इतर राबहर्लेले उपक्रम, सहली, हनर्डक मान्यर्र/ अहधकारी भेटी,
पुरस्कार हमळाल्याचा फोटो असे हनर्डक फोटो आहण त्याचा आशय नमूद करून पुढील स्लाईड बनर्ायच्या
२५. शेर्टी धन्यर्ाद आम्ही आपले आभारी आहोत
२६. माहहती सांकलन करणाऱ्या हशक्षकाांचे नार् + स्मस्थ ग्रामस्थ + शाळा व्यर्स्थापन
आता असे अहनमेशन पाहहल्यार्र कु णीही सहज अर्ाक होईल या माहहतीची एक रां गीत पुहस्तका सोबत ठे र्ली तर
कामामध्ये आकषवक पणा र्ाढेल.

(२३) हर्व्हडीओ बनहर्ताना लक्षात घ्यार्याच्या बाबी शाळे चा हचत्रपट :
र्ेबसाईट मधील आणखी जबरदस्त आहण आकषवक बाब म्हणजे शाळे चा हचत्रपट, शाळे ची डॉक्युमेंटरी
दक जी सारे जग कु ठू नही आपल्या शाळे ला पाहील जसेच्या तसे... पण हे काम तसे र्ेळखाऊ आहे. म्हणाजे ददर्सभराची
शुटींग होणार + त्यातील चाांगले सीन पहायचे + हनर्डायचे + त्याचे तुकडे करून सलग ४-५ हमनटाची हर्व्हडीओ
बनर्ायची त्यासाठी आपली मदत मोलाची आहे. यामध्ये घेण्यात येणारे हनर्डक सीन
१. मुले शाळे त येताना
२. शाळे चे दशवनी भाग + स्र्च्छता गृह + पाण्याची सोय + मैदान + स्र्यांपाक गृह
३. मुख्याध्यापक कक्ष
४. मुले अभ्यास करताना + साफसफाई करताना
५. प्राथवना, व्यायाम, कर्ायत

६. शालेय अध्यापन करताना + प्रयोग शाळा प्रयोग करताना + सांगणक कक्ष + प्रोजेक्टर
७. कायावनुभर् अांतगवत कलाकृ ती करताना
८. पहहली- दुसरीची मुले नाचून गाणे सादर करताना
९. हशक्षक –फळ्यार्र हशकहर्ताना, मानर्ी साांगाडा, भूगोल ककर्ा चाटव याचा र्ापर करून हशकहर्ताना
१०. सांगणकार्र काम करताना हर्द्याथी, हशक्षक
११. स्र्यांपाक करताना + मुले शालेय पोषण आहार घेताना + र्ाढताना + खाताना
१२. मुले खेळ खेळताना : झोका, घसरगुांडी, खो-खो, कबड्डी इ.
१३. पुरस्कार हमळाले फोटो
१४. मुले शाळे तून जाताना
१५. तयार र्ेबसाईटचा फु टेज

