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Application Form

അപ്ലിഷ��ന് ഷ�ാമിലെല ഓഷരാ ഇനവും പൂരിപ്പിക്കുന്നതനുമുമ്പ് അനുബന്ധമായി നല്കിയിരിക്കുന്ന  INSTRUCTIONS
കൃത്യമായി  വായി�ണം.  സ്റ്റാ�്  മീറ്റിങ്ങില്   ചര്ച്ച  ലെചയ്തഷ1�ംം  ഷ�ാമിലെ3  പ്രംിലെ3ടുത്ത്  പൂരിപ്പി�ണം.  ഇത്  സ്കൂള്
ഷരഖയായി  സൂക്ഷിക്കുകയും  ഷവണം.  നല്കിയ  വിവരങ്ങളില്  വസ്തുതാപരമായ  എലെAങ്കിലും  ലെതറ്റുകള്  പിന്നീട്
കലെFത്തുകയാലെണങ്കില് സ്കൂളിലെന DISQUALIFY  ലെചയ്യുന്നതാണ്.

I. സ്കൂള് - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് (സമ്പൂര്ണ ഷപാര്ട്ടലില് ലഭ്യമായത്).

School Code:  ________  School Name: _________________________________ 
(LP/UP/HS/HSS)

School Address: __________________________________(Govt./Aided/), Phone: 
______________

Email: _________________________________________ , 
(Panchayath/Municipality/Corporation)

SubDistrict: ________________, Rev.District: __________________, District: 
__________________

II. പഠനത്തിനാവ1്യമായ വിധത്തില് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും 
ഉപഷയാഗിക്കുന്നതിലും സ്കൂള് എവിലെട നില്ക്കുന്നു?

a. ലെകട്ടിടം (പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് INSTRUCTIONS കാണുക)
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികളുലെട എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ലെകട്ടിടം ഉF്.

2 ലെകട്ടിടങ്ങള് കൃത്യസമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താറുF്.

3 പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ ഹൈഹ-ലെടക് ക്ലാസ്സ്മുറികള്

4 എല്ലാ വി�യങ്ങള്ക്കും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായ ലാബുകള്

5 ഹൈവദ്യുതി, ലെവള്ളം, ഇ3ര്ലെനറ്റ് ലഭ്യത

6 ഹൈലബ്രറി, വായനാ മുറി, പുസ്തകങ്ങള്

7 എണ്ണത്തിനാനുപാതികമായി വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികള്

     (A - ഉF്, B - 1രാ1രിക്കു മുകളില്, C- 1രാ1രി, D - 1രാ1രിക്കു താലെg, E – ഇല്ല)

b. കലാ-കായിക പരി1ീലനവുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട പശ്ചാത്തല സൗകര്യം
No Item A B C D E Remark

1 എല്ലാവര്ക്കും പലെങ്കടു�ാന് പാകത്തിന് കളിസ്ഥലം 

2 കായിക പരി1ീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്, പിറ്റ്, etc.

3 പരി1ീലന ക്യാമ്പുകള്, മറ്റുള്ളവ.

4 കലാ പരി1ീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്

5 ലെപാതു അവതരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം (കല)

6 വര്�്ഷ�ാപ്പുകളും പരി1ീലന�ളരികളും , കലാ-കായിക 
പരി1ീലനത്തിനായി പ്രഷത്യകം അധ്യാപകര്.

     (A - ഉF്, B - 1രാ1രിക്കു മുകളില്, C- 1രാ1രി, D - 1രാ1രിക്കു താലെg, E - ഇല്ല)
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സ്കൂള് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം - കുടുതല് കാര്യങ്ങള് താലെg ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

III. ഗുണനിലവാരമുള്ള പഠനപ്രക്രിയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില് സ്കൂള് എവിലെട നില്ക്കുന്നു?
No Item A B C D E Remark

1 എല്ലാ കുട്ടികളുലെടയും Student Profile കൃത്യമായി സൂക്ഷി�ന്നു.

2 Student Profile  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി  ഡിജിറ്റല് മാര്ഗങ്ങള്
ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.

3 �ലപ്രദമായ  രീതിയില്  പാഠാസൂത്രണം  നടത്തുന്നു.
ഷരഖലെപ്പടുത്തുന്നു.

4 പാഠാസൂത്രണങ്ങള്  ഷരഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനായി  ഡിജിറ്റല്
മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കുന്നു.

5 പാഠാസൂത്രണത്തില്  പ്രതിപാദിക്കുന്ന  പഠനസാമഗ്രികള്
യൂക്തിസഹമായി ക്ലാസില് ഉപഷയാഗലെപ്പടുത്തുന്നു.

6 Reflections  അടിസ്ഥാനമാ�ി  പഠാസൂത്രണവും
പഠനാAരിക്ഷവും മാറ്റാറുF്

7 എസ്.എസ്.ലെക,  ഹൈകറ്റ്  തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  നടത്തുന്ന
പരി1ീലനങ്ങളിലെല പങ്കാളിത്തം.

8 ഹൈജവഹൈവവിദ്ധ്യ പാര്ക്കുകള്, ടാല3് ലാബുകള്   
തുടങ്ങിയവയുലെട സംഘാടനം 

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

പഠനപ്രക്രിയയുലെട ഗുണനിലവാരം ലെമച്ചലെപ്പടുത്തുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇവിലെട ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

IV. പഠനപുഷരാഗതി വിലയിരുത്തല്, ലെമച്ചലെപ്പടുത്തല്, പിന്തുണ.
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികളുലെട  ക്ലാസ്സ്  ഡയറി,  പ്രവര്ത്തന  റിഷപ്പാര്ട്ടുകള്,  ഷപ്രാഗ്രസ്
റിഷപ്പാര്ട്ടുകള് തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്താറുF്

2 സഹായം  ആവ1്യമുള്ള  കുട്ടികള്�്പ്രഷത്യകം  പദ്ധതി
തയാറാ�ാറുF്.

3 കുട്ടികളുലെട  പഠനഷ1�ികള്ക്കും  പഠനാനുബന്ധ  ഷ1�ികള്ക്കും
അനുസരിച്ച്  സവിഷ1�  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണം  ലെചയ്ത്
അവയിലെല പങ്കാളിത്തവും കൂടി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുF്

4 കുട്ടികളുലെട  പഠനപുഷരാഗതി  നിരAരമായി  ഉയര്ത്തിലെ�ാണ്ടു
വരുന്നതിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താറുF്.  ഓഷരാ  ഘട്ടത്തിലും
കുട്ടികള് ഷനഷടF പഠനഷനട്ടങ്ങള് ഷനടിലെയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താറുF്

5 കുട്ടികള്�് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമുF്

6 ലെപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിലെ3 ഭാഗമായി ലഭിച്ച ഹൈഹ-
ലെടക്  ഉപകരണങ്ങളട�മുള്ളവയുലെട ഉപഷയാഗം

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



പഠനപുഷരാഗതി  വിലയിരുത്തല്,  പിന്തുണ  ഇതുമായി  ബന്ധലെപ്പടുത്തി  നടത്തിയ  തനതു  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇവിലെട
ഷരഖലെപ്പടുത്താം.

V. സ്കൂളിലെല ഐസിടി അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
No Item A B C D E Remark

1 ഹൈഹ-ലെടക്  ക്ലാസ്  മുറികളും  കമ്പ്യൂട്ടര്  ലാബും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
�ായി ഉപഷയാഗലെപ്പടുത്തുന്നു.

2 പാഠാസൂത്രണത്തിനും  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും  പഠനാനുബന്ധ  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്ക്കും സമഗ്ര ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.

3 വിദ്യാലയ വിജ്ഞാനഷകാ1മായ സ്കൂള് വി�ിയുലെട പരിപാലനം

4 ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റിലെ3 പ്രവര്ത്തനം.

5 ഐടി ഷമളയിലെല പങ്കാളിത്തം

6 ഐസിടി സാധ്യത ഉപഷയാഗിച്ചുള്ള തനതു പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

   പ്രഷത്യക ശ്രദ്ധ ഷനടിയ ഐസിടി അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങള് താലെg ഷരഖലെപ്പടുത്തുക.

VI. സ്കൂള് ഷനതൃത്വവും ഭരണവും
No Item A B C D E Remark

1 കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാഷടാലെട സ്കൂള് മാസ്റ്റര്പ്ലാന് തയാറാ�ിയിട്ടുF്.

2 മാസ്റ്റര്പ്ലാനില് വിഭാവനം ലെചയ്ത കാര്യങ്ങള് കാലാനുസൃതമയീ 
നടപ്പിലാ�ാറുF്

3 സ്കൂളില് സംഘപ്രവര്ത്തനം സാധ്യമാ�ിയിട്ടുF്. ചുമതല വിഭജനം 
പരസ്പര ധാരണഷയാലെടയാണ്.

    A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

VII. അധ്യാപകരുലെട ലെതാgില്പരമായ വികാസം എങ്ങലെന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു?
No Item A B C D E Remark

1 പുതിയ  അധ്യാപകര്�്  ഇ3ക്ഷന്  പരി1ീലനം  സ്കൂള്   തലത്തില്
സംഘടിപ്പി�ാറുF്

2 അധ്യാപകരുലെട  നിരAരമായ ലെപ്രാ��ണല് വികാസത്തിന്  സ്കൂള്
തലത്തില്  സംവിധാനലെമാരു�ിയിട്ടുF്.

3 പ്രഥമാധ്യാപകന്  അധ്യാപകരുലെട  ക്ലാസ്സുകളും  പാഠാസൂത്രണ  ഷരഖകളും
ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഷമാണിറ്റര് ലെചയ്ത്, ഷമാണിറ്ററിങ്ങ് റിഷപ്പാര്ട്ട് തയാറാ�ി,
ആവ1്യമായ ഷപ്രാത്സാഹനവും നിര്ഷ�1വും നല്കാറുF്

4 തനതായ  പരി1ീലനങ്ങള്ക്കു  പുറലെമ  വി�യാധിഷ്ഠിതമായ  മറ്റു
പരി1ീലന  സാഹചര്യങ്ങള്  കലെFത്തി  പരി1ീലനം  ഷനടാന്
അധ്യാപകലെര ഷപ്രരിപ്പി�ാറുF്

5 നവീനമായ  ആ1യങ്ങള്  കലെFത്താനും  പ്രഷയാഗി�ാനും
അവതരിപ്പി�ാനും അധ്യാപകലെര ഷപ്രാത്സാഹിപ്പി�ാറുF്.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



അധ്യാപകരുലെട  ലെതാgില്  പരമായ  വികാസം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിന്  സ്വികരിച്ച  മാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഇവിലെട  ഷചര്�ാം.
അധ്യാപകര് വികസിപ്പിച്ച നവീന ആ1യങ്ങളും ഉള്ലെപടുത്താം.

VIII. കുട്ടികളുലെട ഹൈവകാരിക-ആഷരാഗ്യ സുരക്ഷംിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനം�ള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
No Item A B C D E Remark

1 കുട്ടികള്�്  ഹൈവകാരികമായ  സുരക്ഷിതത്വഷബാധം  നല്കാന്
ആവ1്യമായ കൗണ്സിലിങ്ങ്  സംവിധാനം  ഉള്ലെപ്പലെടയുള്ള കാര്യങ്ങള്
സ്കൂളില് ഒരു�ിയിട്ടുF്

2 ഭൗതിക  അAരീക്ഷം  സുരക്ഷിതമാണ്.  ദുരAനിവാരണ
സംവിധാനങ്ങളുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട  പ്രാഷയാഗിക  ധാരണ  അധ്യാപകര്
ക്കുF്.

3 ആഷരാഗ്യവും  വ്യക്തിശുചിത്വവും  പരിസരശുചിത്വവും  സാനിഷറ്റ�നും
കൃത്യമായി മാഷനജ് ലെചയ്യാന് സ്കൂളിനാകും.

4 വിഷവചനങ്ങളില്ലാലെത  എല്ലാ  വിഭാഗം  കുട്ടികലെളയും  ഉള്ലെ�ാള്ളാന്
വിദ്യാലയത്തിനാകുന്നുF്.

5 ലിംഗസമത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില്  പ്രഷത്യക  ശ്രദ്ധ  നല്കുന്നുF്.
ഉദാഹരണം കാണി�ാന് കgിയും.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

IX. ഗുണപരമായ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം
No Item A B C D E Remark

1 സ്കൂളിലെ3  വികാസത്തില്  പ്രാഷദ1ിക  സമൂഹത്തിന്  അനുഷയാജ്യമായ
ഉത്തരവാദിത്തം നല്കുന്നുF്

2 ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ്,  സ്കൗട്ട്  & ഹൈഗഡ്സ്,  സ്റ്റുഡ3് ഷപാലിസ്,  തുടങ്ങിയ
സംവിധാനങ്ങളിലൂലെട  സാമൂഹ്യ  ഷസവനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സംഘടിപ്പി�ാറുF്

3 ആസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും അര്ഹമായ സ്ഥാനം നല്കി പ്രാഷദ1ിക
സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിര്ത്തുന്നു.

     A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം

ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്,  സ്കൗട്ട്&ഹൈഗഡ്സ്,  സ്റ്റുഡ3്  ഷപാലിസ്,  എന്.എസ്.എസ്,  തുടങ്ങിയ  സംവിധാനങ്ങള് 
ഉപഷയാഗിച്ച് സംഘടിപ്പി�ലെപ്പട്ട വിവിധ പരിപാടികളുലെട വി1ദാം1ങ്ങള് താലെg ഉള്ലെപടുത്താം.



X. അംഗീകാരങ്ങള്

    1)  സ്കൂളിന്   2019  ന്  ഷ1�ം  ലഭിച്ച  അംഗീകാരങ്ങള്  ലിസ്റ്റ് ലെചയ്യുക  (Best  PTA,  Schoolwiki,  
    LittleKites, നല്ലപാഠം, സീഡ്, etc.).

No Award A B C D E Remark

1

2

3

4

5

6

     A- ഷദ1ീയതലം B-സംസ്ഥാന തലം C-ജില്ലാതലം , D-സബ്ജില്ലാതലം, E-പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലം

    2) അവസാനം നടന്ന ലെപാതു പരീക്ഷയിലെല വിജയം
No Exam Total Students Successful students

1 Plus 2

2 SSLC

3 LSS

4 USS

XI. ഷകാവിഡ് കാല അധ്യയനം
No Item A B C D E Remark

1
വിഷ�ഴ്സ് വgി നല്കിയ ക്ലാസ്സുകള് കാണുന്നതിന് എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ഡിജിറ്റല് 
ഉപകരണങ്ങള് നല്കാന്  കgിഞ്ഞു.

2 അക്ഷരവൃക്ഷം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളിത്തം

3
ഷകാവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളില് മാനസിക സമ്മര്�ം ഒgിവാ�ാനുള്ള പ്രവര്
ത്തനങ്ങളുലെട സംഘാടനം

4
ഷകാവിഡ് കാലത്ത് ഡിജിറ്റല് ലെടഷ�ാളജി പരമാവധി പ്രഷയാജനലെപ്പടുത്തി  
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലെചയ്യാനായി.

5
സമഗ്ര ഷപാര്ട്ടലില് ലഭ്യമാ�ിയ 'അവധി�ാല സഷAാ�ങ്ങള്' തുടങ്ങിയ 
തുടങ്ങിയവ കുട്ടികള്�് ലഭ്യമാ�ിയിരുന്നു.

6
ഷകാവിഡിനു ഷ1�ം പഠനവിടവ് നികത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
(തിരിലെക വിദ്യാലയത്തിഷലയ്ക്ക്) സ്കൂളില് നടപ്പിലാ�ി

7 ഷകാവിഡ്കാലത്ത് രൂപലെപ്പടുത്തിയ സഷങ്കതങ്ങള് തുടര്ന്നും ഉപഷയാഗിക്കുന്നു.
   

 A-മികച്ച രീതിയില്, B-1രാ1രിക്കുമുകളില്, C-1രാ1രി, D-1രാ1രിക്കുതാലെg, E-ലെമച്ചലെപ്പടുത്തണം



XII. സ്കൂളിലെ3 ഷമന്മകള് - പ്രസഷ3�ന് , വീഡിഷയാ
1. ഹരിതവിദ്യാലയം ഷപ്രാഗ്രാമില് പഷങ്കടുക്കുന്നതിനു ത�തായ എലെAല്ലാം ഷമന്മകളാണ് സ്കൂളിനുള്ളത്.  മുകളില്

നല്കിയ വിവരങ്ങലെള അടിസ്ഥാനമാ�ി ഒരു പ്രസഷ3�ന് തയാറാ�ി അപ് ഷലാഡ് ലെചയ്യുക.

(പരമാവധി 25 ഹൈ ഡുകള്)

2. സ്കൂള്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങലെള അടിസ്ഥാനമാ�ിയുള്ള വീഡിഷയാ (3 മിനുട്ട് ).

വീഡിഷയാ തയാറാക്കുഷമ്പാള് ശ്രദ്ധിഷ�F കാര്യങ്ങള്

◦ സ് കൂളുകള് നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഷബാധ്യമാകുന്ന തരത്തില് നിര്�ിഷ്ട മാതൃകയിലാണ് വീഡിഷയാ
തയാറാഷ�Fത്.

◦ വീഡിഷയായുലെട സമയഹൈദര്ഘ്യം  പരമാവധി  മൂന്ന്  മിനുട്ടും  Full  HD (1920 x 1080)  അലെല്ലങ്കില്
Half HD(1280 × 720) യില്  mp4 ഷ�ാര്മാറ്റിലുമായിരി�ണം

◦ വീഡിഷയായുലെട  �യല്  നാമം  schoolcode_2022.mp4  എന്ന  മാതൃകയിലായിരി�ണം.  (ഉദാ:-
48064 എന്ന ഷകാഡിലുള്ള സ്കൂളിലെ3 വീഡിഷയാ �യല്നാമം 48064_2022.mp4 എന്നായിരിക്കും) 

◦ വീഡിഷയാ  തയാറാക്കുഷമ്പാള്  ശ്രദ്ധിഷ�F  കാര്യങ്ങള്�്  അനുബന്ധമായി  നല്കിയ
INSTRUCTIONS കാണുക.


