शाळा

प्रवेशोत्सव

याचे

आयोजन

करण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
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मांत्रालय, शवस्तार भवन, मांबई 400 032.
तारीख: 7 जून, 2013.

प्रस्तावना शशक्षणाच्या सावणशत्रकरणाची भूशमका राज्य शासनाने कायम घेतली आहे. राज्यातील सवण
शवद्यार्थ्यांना गणात्मक व दजेदार शशक्षण दे ण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याने शासनाने सवणत्र
प्राथशमक व माध्यशमक शाळा उपलब्ध करुन शदल्या आहेत. राज्यात स्थाशनक स्वराज्य सांस्था व खाजगी
व्यवस्थापनामार्णत सध्या समारे 1 लाख प्राथशमक व माध्यशमक शाळा सरु असून त्यात समारे 1.80 कोटी
शवद्याथी शशक्षण घेत आहेत.
2.

प्राथशमक शशक्षणाची गणवत्ता वाढशवण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शवशवध उपाययोजना केलेल्या

आहेत. त्यामध्ये भौशतक सशवधा शनमाण करतानाच शशक्षकाांची शैक्षशणक व व्यावसाशयक अहणता
इत्यादीमध्ये सधारणा केली आहे. राज्य शासनाकडू न शालेय शशक्षणामध्ये गणवत्ता वाढशवण्यासाठी
शवशवध कायणक्रमही राबशवले गेले आहेत. या सवण सकारात्मक उपाययोजना केल्यानांतरही काही बाबींमध्ये
राज्यातील शैक्षशणक गणवत्ता कमी असल्याचे शनदशणनास आले आहे. अशधक दजेदार व गणवत्तापूणण
शशक्षण दे ण्यासाठी, या कमतरता असणा-या बाबींमध्ये सधारणा करण्याची शासनाची सदै व भूशमका आहे.
3.

केंद्र शासनाने भारतीय राज्यघटनेत 2002 साली दरुस्ती करुन, 6 ते 14 वयोगटातील सवण

बालकाांना मोर्त व सक्तीचे प्राथशमक शशक्षण ( इ. 1 ली ते 8 वी ) शमळण्याचा मूलभूत अशधकार प्रदान
केला आहे. त्या अनषांगाने केंद्र शासनाने बालकाांचा मोर्त व सक्तीच्या शशक्षणाचा अशधकार अशधशनयम,
2009 पाशरत केला आहे. त्याची अांमलबजावणी शदनाांक 1 एशप्रल, 2010 पासून राज्यात सरु आहे. मा.
सवोच्च न्यायालयाने शदनाांक 12 एशप्रल, 2012 रोजी हा कायदा वैध ठरशवला आहे. या अशधशनयमातील
कलम 8 व 9 नसार शासन व स्थाशनक प्राशधकरणाच्या शवशवध जबाबदाऱ्या शनशित केल्या आहेत.
त्यानसार बालकाला शाळे त प्रवेश शमळवून दे ण्यापासून त्याचे प्राथशमक शशक्षण (इयत्ता 8 वी पयंत) पूणण
होईपयंत शवशवध बाबींवर कायणवाही नमूद आहे.
शाळे त प्रवेश घेताना बालकाला उत्साहवधणक व आनांददायी वातावरण शदसले तर त्याचा
शाळे कडील ओढा अशधक वाढे ल असे सवणसाधारण अनमान आहे . या पार्श्णभम
ू ीवर सन 2013-14 या
शैक्षशणक वषात शाळा सरू होण्याच्या प्रथम शदवशी नव्याने प्रवेशशत होणाऱ्या शवद्यार्थ्यांचे स्वागत
करण्याचा कायणक्रम आखण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन आहे.
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शासन शनणणय सन 2013-14 या शैक्षशणक वषात शाळा सरू होण्याच्या प्रथम शदवशी सवण प्राथशमक व माध्यशमक
शाळाांमध्ये नव्याने प्रवेशशत होणाऱ्या शवद्यार्थ्यांचे स्वागतासाठी प्रवेशोत्सव हा कायणक्रम आयोशजत
करण्याचा शनणणय शासनाने घेतला आहे. हा कायणक्रम शवदभामध्ये शदनाांक 26 जून, 2013 रोजी तर
उवणशरत महाराष्ट्रात शदनाांक 17 जून, 2013 रोजी आयोशजत करण्यात येणार आहे.
2.

या कायणक्रमाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे राशहल.
i.

शाळा सरू होण्याच्या पवण शदवशी शशक्षकाांनी शाळा व्यवस्थापन सशमती, स्थाशनक स्वराज्य
सांस्था, सहकारी सांस्था तसेच स्थाशनक सेवाभावी सांस्था (यवक मांडळे , क्रीडा मांडळे , बचत
गट, मशहला मांडळे , ज्येष्ट्ठ नागशरक सांघ) याांच्या सहकायाने शाळे त नव्याने प्रवेशशत
होणाऱ्या बालकाांच्या घरी भेट दे णे, पदयात्रा व शाळा पशरसर स्वच्छता/ सशोभीकरण
करावे.याबाबत सशवस्तर तपशील पशरशशष्ट्ट-अ प्रमाणे राहील.

ii.

शाळा सरू होण्याच्या शदवशी शशक्षकाांनी वेळेवर उपस्स्थत राहू न प्रभातर्ेरी आयोजन,
शवद्यार्थ्यांचे र्ले दे वून स्वागत, मोर्त पस्तक शवतरण इ. कायणक्रम आयोशजत करावेत.
यासाठी शाळा व्यवस्थापन सशमती, स्थाशनक स्वराज्य सांस्था, सहकारी सांस्था तसेच
स्थाशनक सेवाभावी सांस्था (यवक मांडळे , क्रीडा मांडळे , बचत गट, मशहला मांडळे , ज्येष्ट्ठ
नागशरक सांघ) याांचे सहकायण घ्यावे. सशवस्तर तपशील पशरशशष्ट्ट-ब प्रमाणे राशहल.

iii.

शाळा सरू होण्याच्या शदवशी वेळेवर उपस्स्थत राहू न शवद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्याची शवनांती
शाळा असणाऱ्या गाव/प्रभागात शनवास असणाऱ्या स्थाशनक शजल्हा पशरषद, पांचायत
सशमती, नगरपाशलका व महानगरपाशलका याांच्या सदस्य/ पदशधकाऱ्याांना करण्यात यावी.
या प्रमाणे सदस्याांचे शनवासस्थान शाळा असणाऱ्या गाव/प्रभागात नसल्यास स्थाशनक
ग्रामपांचायतीचे सरपांच/उपसरपांच तसेच ज्येष्ट्ठ सदस्य याांचेव्दारा स्वागत करावे.

iv.

शजल्हा प्राथशमक शशक्षणाशधकारी याांनी शजल्हयाचे पालकमांत्री व स्थाशनक मांत्री महोदय
याांना शजल्हयातील एका शाळे त या कायणक्रमासाठी उपस्स्थत राहण्याची शवनांती करावी.

v.

गट शशक्षणाशधकारी/ शशक्षणाशधकारी म.न.पा. याांनी त्याांच्या कायणक्षत्र
े ातील सांसद सदस्य व
शवधीमांडळ सदस्य याांना शजल्हयातील एका शाळे त या कायणक्रमासाठी उपस्स्थत राहण्याची
शवनांती करावी.

vi.

या कायणक्रमाची व्यापक प्रशसध्दी करण्यात यावी.

vii.

सवण शजल्हा शशक्षणाशधकारी, उपसांचालक, सहसांचालक, सांचालक, डायट प्राचायण याांनी
शकमान एका शाळे वर उपस्स्थत राहावे.
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viii.

शशक्षण शवभागाच्या स्थाशनक अशधकाऱ्याांनी राज्य शासनाच्या इतर शवभागातील वगण -2 व
त्यावरील अशधकाऱ्याांना या कायणक्रमासाठी शाळा शनहाय शनमांशत्रत करावे.

ix.

शाळे च्या प्रथम शदवशी मध्यान्ह भोजन योजनेतील जेवणात गोड पदाथाचा समावेश करावा.

x.

शाळे च्या प्रथम शदवशी स्थाशनक कलाकार अथवा माजी शवद्याथी शाळे बाबत अथवा
शशक्षणाबाबत साांस्कृशतक कायणक्रम करणार असतील तर त्यास प्रोत्साहन दयावे.

xi.

या कायणक्रमासाठी येणारा खचण साशदल शनधी तसेच सवण शशक्षा अशभयानाच्या शनधीतून
भागशवण्यात यावा.

सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201306071529524121 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने.

Nana
Uttamrao
Raurale

Digitally signed by Nana Uttamrao
Raurale
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School Education &
Sports Dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Nana Uttamrao
Raurale
Date: 2013.06.07 15:51:54 +05'30'

( ना.उ.रौराळे )
सह सशचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. मख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचव

2.

मा. मांत्री (शालेय शशक्षण),

3.

मा. राज्यमांत्री (शालेय शशक्षण),

4.

मा. मांत्री याांचे खाजगी सशचव (सवण),

5.

मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचव (सवण),

6.

मा. मख्य सशचव याचे स्वीय सहायक,

7.

अपर मख्य सशचव, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग,

8.

सवण प्रधान सशचव/ सशचव, मांत्रालय, मांबई,

9.

सवण शवभागीय आयक्त,

10. सांचालक, माशहती व जनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मांबई
11. सशचव, राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोग, शासकीय पशरवहन सेवा केंद्राजवळ,वरळी
पोशलस कॅम्प, वरळी, मांबई - 25
12. सवण शजल्हाशधकारी,
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13. सवण आयक्त, महानगरपाशलका,
14. सवण मख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,
15. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शशक्षण पशरषद, मांबई,
16. शशक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्य, पणे,
17. शशक्षण सांचालक(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पणे,
18. शशक्षण सांचालक(प्रौढ शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणे,
19. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषद, पणे,
20. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक सांशोधन व प्रशशक्षण पशरषद, पणे,
21. सांचालक,महाराष्ट्र राज्य पाठयपस्तक शनर्ममती व अभ्यासक्रम सांशोधन
22. मांडळ(बालभारती), पणे,
23. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ,
24. सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक
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शासन शनणणय,शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग क्रमाांक :- पीआरई 2013 / प्र.क्र.203 /
प्राशश-1 , शदनाांक 7 जन, 2013 चे सहपत्र
शाळा पूवण तयारी आशण पूवशण दनी घरभेटी शैक्षशणक पदयात्रा
पशरशशष्ट्ट “ अ ”
अ.क्र.
1

शदवस
शाळा

पूवण

वेळ

उपक्रम

शदवस प्रात: 7.00 वाजता सवण क्षेशत्रय अशधकाऱ्याांसह शशक्षकाांचे शाळे त आगमन

शदनाांक
16/06/2013
शद. 25/06/2013
2

सकाळी 7.00 ते ध्वनीवधणकावर (लाऊड स्पीकरवर) उद्या शाळा सरु होत
7.30 वाजता

असल्याचे साांगन
ू उद्या आपल्या सवण बालकाांना सकाळी
7.00 वा. शाळे त पाठशवण्याची शवनांती करणे. गाव ककवा
वाडण मोठा असेल तर दोन ककवा तीन शशक्षकाांचा गट
तयार करुन

घरभेटी, शैक्षशणक पदयात्रा काढावी.

गावातील / वाडातील प्रत्येक घरापयंत कणीतरी जाणे
अपेशक्षत आहे.
3

सकाळी 7.30 ते सरपांच, गावकरी, शाळा व्यवस्थापन सशमती सदस्य,
9.00 वाजता

यवक-बचतगट,

जेष्ट्ठ

नागशरकाांसह

गावातील/

वाडातील प्रत्येक घराांना प्रत्यक्ष भेट दे णे. घरात प्रवेशपात्र
बालक असेल तर प्रवेश र्ॉमण भरुन घेणे. नसेल तर उद्या
शाळा सरु होत असल्याचे साांगून उद्या आपल्या सवण
बालकाांना सकाळी 7 वाजता शाळे त पाठशवण्याची शवनांती
करणे, गाव ककवा वाडण मोठा
असेल तर दोन ककवा तीन शशक्षकाांचा गट तयार करुन
घरभेटी, शैक्षशणक पदयात्रा काढावी. गावातील /
वाडातील प्रत्येक घराांपयंत कणीतरी जाणे अपेशक्षत आहे .
4

सकाळी 9.00 ते यवकाांच्या, गावक-याांच्या बचत गटाच्या सहाय्याने शाळा
10.30 वाजता

पशरसर स्वच्छ करणे, सडा कशपून राांगोळी काढणे,
आांब्याच्या ककवा उपलब्ध असलेल्या पानाां-र्लाांची तोरणे
बाांधणे, ध्वनी-वधणकावर देशभक्तीवर गीत वाजशवणे
(लावणे).
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शासन शनणणय क्रमाांकः पीआरई 2013/प्र.क्र.203/प्राशश-1

शासन शनणणय,शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग क्रमाांक :- पीआरई 2013/प्र.क्र.203/
प्राशश-1,शदनाांक 7 जन 2013 चे सहपत्र
शाळे च्या पशहल्या शदवशी करावयाची कायणवाही.
पशरशशष्ट्ट “ ब ”
अ.क्र.
1

शदवस
शाळे चा

वेळ

उपक्रम

पशहला सकाळी

शदवस

7.00 सवांनी शाळे त उपस्स्थत राहणे

वाजता

शद. 17/6/2013 व
शद. 26/06/2013
2

सकाळी 7.00 ते गावात/ वाडात देशभक्तीपर गीते/ गात, नारे दे त प्रभात
7.30 वाजता

र्ेरी काढणे, यवक , गावकरी, जेष्ट्ठ नागरीकाांना प्रभात
र्ेरीमध्ये सहभागी होण्याची शवनांती करणे

3

सकाळी 8.00 ते पस्तक शदनाशनशमत्य शालेय व्यवस्थापन सशमतीच्या
9.00 वाजता

उपस्स्थतीत सवण बालकाांना मोर्त पाठयपस्तकाचे
शवतरण करणे इ. 1 ली मध्ये प्रवेश घेतलेल्या बालकाांचा
उपलब्ध असलेली र्ले दे ऊन स्वागत / कौतक करणे

4

सकाळी 9.00 ते वषणभर 100% उपस्स्थती ठे वणेसाठी करावयाच्या
10.00 वाजता

प्रयत्नाांची माशहती देणे एकही शवदयाथी शाळाबाहय
राहणार नाही, याची सवांना प्रशतज्ञा दे णे

5

सकाळी
वाजता

10.00 100% उपस्स्थतीसह प्रत्यक्ष वगाध्यापन अध्यापनास
प्रारां भ करणे
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