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2022-23 શાળા�યાપી �ધુારણા યોજના



�યાપક આવ�યકતાઓ�ુ ં��ૂયાકંન- �ોફાઇલ/ડ�શબોડ�� ુ ંડ�ટા િવ�લષેણ

તમાર� શાળા માટ� �દાન કર�લ �ોફાઇલ/ડ�શબોડ�નો ઉપયોગ કર�ન,ે તમાર� શાળા �ધુારણા ટ�મન ેઆપલેા ડ�ટા�ું

િવ�લષેણ કરવા કહો. ચચા� માટ� અહ� ક�ટલાક �ચૂનો છે:
● �ુ ંતમ ેમાઇલ�ટો�સ ડ�ટાની સમી�ાના આધાર� �ધુારણા માટ� �પ�ટ િવ�તારો �ુઓ છો?
● �ુ ંતમન ેસમાન િવષય માટ�ના �ેડ લવેલના ડ�ટા વ�ચ ેિવસગંતતા દ�ખાય છે?
● �ુ ંતમારો બ�ેચમાક�  ડ�ટા સમ� વષ� દરિમયાન ��ૃ�ની પટેન� દશા�વ ેછે?
● તમારો બ�ેચમાક�  ડ�ટા EOG/EOC ડ�ટા સાથ ેક�વી ર�ત ેસરખાવ ેછે?
● અ�ય િસ��ઓના ડ�ટાની સમી�ા કરો અન ેઉપરની સરખામણી કરો. �ુ ંતમે એકંદર વલણોને ઓળખી શકો છો?
● �ુ ંતમારો �ોફાઇલ ડ�ટા સમથ�ન આપ ેછે ક� તમાર� ટાયર 2 (ફર�થી શીખવવા) �ચૂના�મક પ�િતઓ અસરકારક

સા�બત થઈ રહ� છે?
● �ુ ંતમ ેટાયર 3 ના િવ�ાથ�ઓના ડ�ટામા ંમાપી શકાય તવેી ��ૃ� જોઈ શકો છો?
● �ુ ંતમા�ંુ ��ુય શડે�લૂ ટાયર 1, ટાયર 2 અન ેટાયર 3 �ચૂના માટ� સમિપ�ત સમયન ેસમથ�ન આપ ેછે?

વલણો અન ેદાખલાઓ

તમાર� જ��રયાતોના ��ૂયાકંન (�ોફાઇલ/ડ�શબોડ� ડ�ટા)ની સમી�ા અન ેિવ�લષેણ કયા� પછ�, 3 અથવા 4 અ�તા વલણો

અન ેદાખલાઓન ેઓળખો. આ એવા ��ેો છે �માં જો �ધુારો કરવામા ંઆવ ેતો િવ�ાથ�ઓની િસ�� પર સકારા�મક અસર

પડ� શક� છે. આ ઇ��વૂમ�ેટ �લાનના �યયેો અન ેપગલાનંે આગળ ધપાવશ.ે

�ોફાઇલ/ડ�શબોડ� ડ�ટા�ુ ંિવ�લષેણ કરતી વખત ેતમાર� શાળા �ધુારણા ટ�મ �ારા અવલોકન કરાયલે ��ુય

(�ાધા�યતા) વલણો અન ેદાખલાઓન ેઓળખો અન ેસારાશં આપો.

#1 2020/2021 થી 2021/2022 શાળા વષ� �ધુી, તમામ �ેડ �તરોએ ELA િસવાય િન�ણુ �તર� �કોર કરનારા

િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ધુારો કય� (ગ�ણત 23.3% થી 33.1% િન�ણુ, િવ�ાન 23.9% થી 31.8% િન�ણુ,
સામા�જક અ�યાસ 16.2% થી 30.1% થયો, ELA 32.8% થી 30% થયો).

#2



#3

ઓળખાયલે વલણ/પટેન� #1:

2020/2021 થી 2021/2022 શાળા વષ� �ધુી, તમામ �ેડ �તરોએ ELA (ગ�ણત 23.3% થી 33.1% િન�ણુ, િવ�ાન) િસવાય

િન�ણુ �તર� �કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર�મા ં�ધુારો કય� 23.9% થી 31.8% િન�ણુ, સામા�જક અ�યાસ 16.2% થી

30.1%, ELA 32.8% થી 30% પર ગયો).

�ળૂ કારણ #1
અગાઉના બ ેવષ� કરતા ંવ� ુિવ�ાથ�ઓ 2021/2022 શાળા વષ�મા ંકોઈપણ િવ�ેપ િવના �બ�મા ંવગ�માં

હાજર� આપ ેછે.

�ુટ કોઝ #2
અમાર� ડ�ટા ટ�મો ક�ટ��ટ અન ે�ેડ લવેલ પર વ�ટ�કલી અન ેહો�રઝો�ટલી સહયોગ કરતી વખતે

અસરકારકતામા ંઅન ે��ેઠ ��ે�ટસમા ં�ધુારો કરવા�ુ ંચા� ુરાખી રહ� છે.

�ળૂ કારણ #3
કાગન ���ચસ� અન ેસો��શુન �� ગ�ણત ��હૂરચનાઓમા ંતાલીમ સાથ ે�યાવસાિયક િવકાસમા ંિશ�કની

હાજર� વધી છે.

�ળૂ કારણ #4
સામા�જક-આિથ�ક અન ેપા�રવા�રક શાળાના ઇિતહાસની આસપાસના �વન સજંોગોન ેલીધે, અમારા

મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ �વત�ં ર�તે વાચંવા માટ� સહાયક માળખાનો અભાવ ધરાવ ેછે.

SMART �યેય
તમામ �ેડ �તરો અન ે��ુય િવષયોમા ં�યો��યા માઇલ�ટો�સ એસસેમ�ેટમા ં�ો�ફિસય�ટ લન�ર અથવા

તનેાથી ઉપરના �કોર કરનારા િવ�ાથ�ઓની ભા�રત ટકાવાર� 3% વધારો.
(ગ�ણત 33.1% થી 36.1%, િવ�ાન 31.8% થી 34.8%, સામા�જક અ�યાસ 30.1% થી 33.1% અન ેELA 30%
થી 33% �ધુી જશ.ે)



* વધારાના �ળૂ કારણો ઉમરેો જ�ર�.

��હૂા�મક �યયે #1:

સા�તા�હક ડ�ટા ટ�મો અન ેPL મા ંસહયોગ �ારા �ચૂના�મક ��હૂરચનાઓ (�મ ક� કાગન ���ચસ�) અન ેિશ�કની

અસરકારકતાન ેમહ�મ બનાવો. વગ�ખડંમા ંસફળતા માટ� શ�ૈ�ણક વત��કૂો પર િવ�ાથ�ઓ અને માતાિપતા સાથ ે�મતા

અન ેસચંાર બનાવો.

એ�શન �ટ�પ #1 એ�શન �ટ�પ #1

�ુ ંવણ�ન કરો ટાયર 2 શડે�લૂ શાળા-�યાપી અમલમા ં�કૂો �યા ંિવ�ાથ�ઓન ેિન�ણુતા �ા�ત કરવા માટ� �ેડ �તરના આવ�યક

ધોરણો પર �ધુારણા કરવામા ંઆવશ.ે

ભડંોળ �ોત શીષ�ક I ફં�સ, ચાટ�ર ફં�સ, જનરલ ફં�સ, PL ફં�સ, �ચૂના�મક એ��ટ�શન ફં�સ

લ��ત

પટેા�ૂથો(ઓ)
કોઈપણ િવ�ાથ� ક� � ટાયર 2 છે (મા�ટર �ેડ �તરની સામ�ી માટ� સઘંષ� કર� ર�ો છે)

અમલીકરણ માટ�ની

સમયર�ખા

2022/2023 શાળા વષ�

દ�ખર�ખ માટ�ની

���યા

�ા�ત ડ�ટાની�ેડ લવેલ ક�ટ��ટ સીએફએ,

પો�ઝશન/રોલ
�ર�પો��સબલ

અ�યાસ�મ એપી, શ�ૈ�ણક કોચ, �ેડ લવેલ ક�ટ��ટ ટ�ચસ�માથંી

એ�શન �ટ�પ #2

એ�શન �ટ�પ #1 �ું

વણ�ન

ફં�ડ�ગ સોસ�



લ��ત

પટેા�ૂથો(ઓ)

માટ� અમલીકરણ

���યા માટ�

સમયર�ખા

મોિનટ�ર�ગ

પો�ઝશન/રોલ
�ર�પો��સબલ

*જ�ર �જુબ વધારાના પગલા ંઉમરેો.

ઓળખાયલે વલણ/પટેન� #2:

2021-2022 શાળા વષ�મા,ં દર વષ� 100 િવ�ાથ�ઓ દ�ઠ 37 ર�ફર�સ હતા.

�ળૂ કારણ #1 િવ�ાથ�ઓને ��યાઓને પ�રણામો સાથ ેજોડવામા ં��ુક�લી પડ� છે.

�ુટ કોઝ #2 સાથીદારો અને ��ુત વયના લોકો સાથ ેકામ કરતી વખતે િવ�ાથ�ઓ પાસે સામનો કરવાની અ�રૂતી �ુશળતા હોય છે.

SMART �યેય િવ�ાથ�ઓને િનયિમતપણે અપે��ત વત��કૂો શીખવો �થી દર વષ� 100 િવ�ાથ�ઓ દ�ઠ ર�ફર�સની સ�ંયામા ં5નો ઘટાડો

થાય.

*જ�ર �જુબ વધારાના �ળૂ કારણો ઉમરેો.



��હૂા�મક �યયે #2:

દર વષ� 100 િવ�ાથ�ઓ દ�ઠ ર�ફર�સની સ�ંયામા ં5 થી ઘટાડો કરો.

��યા પગ�ુ ં#1 એ�શન પગ�ુ ં#1

વણ�ન કરો PBIS અમલીકરણ યોજના ર�ફરલ મેળવનારા િવ�ાથ�ઓ માટ� ટાયર 2 સમથ�ન અને હ�ત�ેપ પર �યાન

ક����ત કરશ.ે

ભડંોળ �ોત ચાટ�ર

PBIS ફં�સ
સામા�ય ભડંોળ

દાન

ભડંોળ

�ચૂના�મક િવ�તરણ

લ��ત પટેા

�ૂથ(ઓ)
ટાયર II િવ�ાથ�ઓ

િશ�કો

ટાયર II સિમિત

અમલીકરણ

માટ� સમયર�ખા

2022-2023 શાળા વષ�

મોિનટ�ર�ગ

માટ�ની ���યા

-PBIS �રુ�કાર કાય��મ

-PBIS �લાયમેટ સવ�

-PBIS ડ�ટા �રપો�્�સ

- તપાસોતપાસો

પો�ઝશન/રોલ
�ર�પો��સબલ

-PBIS ટ�મ
-વહ�વટ

-વત��કૂ દરિમયાનગીર�

-િશ�કો

-િવ�ાથ�ઓ



એ�શન �ટ�પ #2

એ�શન �ટ�પ #1
�ુ ંવણ�ન

કરો માિસક વત��કૂ મી�ટ��સ અને PL �ારા ફ�ક�ટ� માટ� ચા� ુPBIS અમલીકરણ તાલીમ.

ભડંોળ �ોત ચાટ�ર

PBIS ફં�સ
સામા�ય ભડંોળ

દાન

ભડંોળ

�ચૂના�મક િવ�તરણ

લ�યા�ંકત

પટેા�ૂથો (ઓ)
ફ�ક�ટ�

PBIS સિમિત

સચંાલકો

અમલીકરણ

માટ� સમયર�ખા

2022-2023 મોિનટ�ર�ગ માટ�ની શાળા વષ�ની

���યા -PBIS �લાયમેટ સવ�

ડ�ટા �રપો�્�સ

SWIS ડ�ટા

પો�ઝશન/ -PBIS
PBIS કિમટ�

Role પગ�ુ ં#3

��યા�ુ ંવણ�ન

કરો પગ�ુ ં#1
PBIS �રવો�્�સ એ��લક�શનના અમલીકરણ �ારા માતાિપતાની સડંોવણી, માતાિપતાને તેમના બાળકોના વત�નને

��ક કરવાની મ�ૂંર� આપે છે.

ભડંોળ �ોત દાન

ઊ�ુ



બ�ક

લ��ત

પટેા�ૂથો(ઓ)
િવ�ાથ�ઓના

માતાિપતા

�બ�ટવલે કરનાર

ભડંોળ PBIS �રુ�કારો એ��લક�શન

��થિત/�િૂમકા

જવાબદાર

ફ�ક�ટ�

માતા-િપતા

િવ�ાથ�ઓ

*જ��રયાત �જુબ વધારાના પગલાઓં ઉમરેો.

ઓળખાયલે વલણ/પટેન� #3:

2019 થી િવ�ાથ�ઓના 19% િવ�ાથ�ઓ �ારા ન�ધાયલેા �દવસોના 10% થી વ� ુ�મુ થયેલા િવ�ાથ�ઓમા ંનાટક�ય

વધારો.



�ળૂ કારણ #1
કોિવડન ેલગતી નકારા�મક અસરોએ િવ�ાથ�ઓના સામા�જક-આ�ુબા�ુના કૌ�ંુ�બક �વનના સજંોગોમાં

પ�રવત�ન લાવવામા ંફાળો આ�યો છે. શાળાક�ય િશ�ણ સાથ ેઆિથ�ક, સામા�જક-ભાવના�મક અન ેકૌ�ંુ�બક

ઐિતહાિસક અ�ભુવ.

�ુટ કોઝ #2
િવ�ાથ�ઓન ેતબીબી �દાતાઓ (એટલ ે  ક� ડોકટરો, માનિસક �વા��ય િન�ણાતો, નસ�, વગેર�) �ધુી

મયા��દત ઍ�સસે હોય છે.

�માટ�  �યેય 2022 ના �ત �ધુીમા ંન�ધાયલેા �દવસોના <10% �મુ થયલેા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર� વધીને 80%
િવ�ાથ�ઓ �ધુી પહ�ચી જશ.ે -2023 શાળા વષ�.

*જ�ર �જુબ વધારાના �ળૂ કારણો ઉમરેો.

��હૂા�મક �યયે #3:

2022-2023 શાળા વષ�ના �ત �ધુીમા ંન�ધાયલેા �દવસોના <10% �મુ થયેલા િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર� વધીન ે80%
િવ�ાથ�ઓ થઈ જશ.ે

એ�શન �ટ�પ #1

વણ�ન કરો હાજર� �ો�સાહક �ો�ામના અમલીકરણ�ું

ભડંોળના �ોત PBIS, સામા�ય ભડંોળ, દાન, ભડંોળ ઊ�ુ ંકર�ુ,ં �ચૂના�મક િવ�તરણ

લ��ત

પટેા�ૂથો(ઓ)
શાળા �યાપી

સમયર�ખા

અમલીકરણ

સા�તા�હક

���યા માટ�

મોિનટ�ર�ગ

હાજર� સિમિતની મી�ટ��સ, ડ�ટા �રપો�્�સ (IC), અન ેCART

પો�ઝશન/રોલ િશ�કો, હાજર� સિમિત, હાજર� સી.ક�. , PBIS સિમિત, સચંાલકો, સલાહકારો, CIS, �યો��યા હોપ અને સામા�જક કાય�કર



જવાબદાર

એ�શન �ટ�પ #2

એ�શન �ટ�પ #1 �ું

વણ�ન

કરો િવ�ાથ�ઓ અન ેવાલીઓન ેસામા�જક કાય�કરો, નસ�, CIS અન ેશીષ�ક 1 પરે��ટ કોઓ�ડ�નટેર

ફં�ડ�ગ �ોત શીષ�ક 1 ફં�સ, જનરલ ફં�સ, કાઉ�ટ� ફં�સ

લ��ત

પટેા�ૂથો(ઓ)
આિથ�ક ર�ત ેવ�ંચત િવ�ાથ�ઓ.

હો�ડ�નટેર અને

પો�ઝશન IC �રપો�્�સ, કાઉ�સલેર �રપો�્�સ, નિસ�ગ �રપો�્�સ, DFCS �રપો�્�સ, CIS �રપો�્�સ, શીષ�ક 1 �રપો�્�સ

/રોલ �ર�પો��સબલ ટ�ચસ�, સોિશયલ વક�ર, નસ�, શીષ�ક 1 પરે�ટ કોઓ�ડ�નટેર, કાઉ�સલેર, કાઉ�સલેર, હોસ�, હોસ�.

*જ�ર �જુબ વધારાના પગલા ંઉમરેો.


