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അൽബിർറ് ഇസ്ലാമിക് പ്രീ - സ്കൂള്സസ്, കകരള  

സ്കൂളിന്റെ പേര്  പേ  

സ്ഥലം പേ  പേ 

അഫിലിരേഷന് പേനമ്പര്  പേ      സന്ദര്ശന പേിി്യതിി പേ  പേ 

സ്ഥാരന രരിക ാധനാ റികപാർട്ട് 

ര ോണിറ്ററിങ് പേ റിരപോര്ട്ട് പേ / പേസ്ഥോ്ന പേ്രിരശോധനേുന്റെ പേഅെിസ്ഥോനത്തിൽ പേ കന്റെത്തിേ പേ

നയൂനികൾക്ക് പേരനന്റര പേ“ പേ  പേ“ പേ ോര്ക്ക് പേന്റെയ്ിവേോണ്. പേ്രിരശോധന പേകഴിഞ്ഞ് പേ30 പേദിവസത്തിനകം പേ
പ്്സ്ിുി പേര്ോരോയ് കൾ പേ്രിഹരിച്ച് പേഓഫീസിൽ പേരരഖോ ൂലം പേഅറിേിരക്കെിോണ്. പേ 

 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്സ:  

1 െി.വി. പേ/ പേസ്പ്കീന് പേ ുിലോേവ പേശരിേോേ പേവിധം പേപ്്വര്ത്തിക്കുന്നിലല. പേ  

2 
െി.വി. പ്രീന്ര ോര്ഡ്, വവറ്റ്ര ോര്ഡ്, ്ിന്ര ോര്ഡ് പേ(ന്റ റൂൺ, പ്രീന്, ന്ററഡ്) പേ
എന്നിവ പേശരിേോേ പേവിധം പേസ്ഥോ്ിച്ചിട്ടിലല. / പേഉ്രേോരന്റപെുത്തിേിട്ടിലല. പേ 

 

3 ഇന്ന്റവര്ട്ടര് പേ/ പേജനരററ്റര് പേസജ്ജീകരിച്ചിട്ടിലല. പേ  

4 ഓരരോ പേകുട്ടിേുന്റെേും പേഎണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പേറോക്ക് പേ/ പേന്റഷൽഫ് പേപ്ക ീകരിച്ചിട്ടിലല.  

5 
ക്ലോസ്്റൂം, രേറൂം പേഎന്നിവേിലുള്ള പേ പേെിപ്ിങ്ങൾ പേഅൽ ിര്റ് പേനിശ്ചേിച്ച പേ
വിധത്തിലുള്ളിലല.  

6 
ക്ലോസ്ുകളുന്റെ പേഎണ്ണ നുസരിച്ച് പേരെോയ്ലറ്റുകൾ, വോഷ്ര സിനുകൾ പേഎന്നിവ പേ
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടിലല. പേ 

 

7 സ്കൂൾ പേവോഹനം പേഏര്ന്റപെുത്തിേിട്ടിലല.  

8 
ന്റകട്ടിെത്തിൽ പേഅൽ ിര്റ് പേNAME BOARD  പേദിശോ പേസൂെക പേര ോര്ഡ് പേശരിേോേ പേ
അളവിൽ പേസ്ഥോ്ിച്ചിട്ടിലല  

9 ദിശോ പേസൂെക പേര ോര്ഡ് പേസ്ഥോ്ിച്ചിട്ടിലല  

10 ക്ലോസ്് പേറൂം പേ/ പേരേറൂം പേ/ പേവെൽ പേ/ പേ ോര് ിൾ പേന്റെയ്ിിട്ടിലല. പേ  

11 ക്ലോസ്് പേറൂം പേ/ പേരേറൂം പേഅൽ ിര്റ് പേനിശ്ചേിച്ച പേഅളവിൽ പേഉള്ളിലല  

12 ഭപ്ദ ോേ പേകൽഭിത്തി പേഉ്രേോരിച്ച് പേക്ലോസ്് പേ ുറികൾ പേരവര്ിിരിച്ചിട്ടിലല.  

മാകനജ്മമന്റ് ഓ ീസീസ് ഓ PTA 

13 
അൽ ിര്റ് പേസ്കൂൾ പേഡേറി പേപ്്കോര ുള്ള പേഎലലോ പേപ്്വര്ത്തി പേദിനങ്ങളിലും പേ
സ്കൂൾ പേപ്്വര്ത്തിക്കുന്നിലല.  

14 
ക്ലോസ്് പേ ുറി പേ/ പേരേറൂം പേഎന്നിവേുന്റെ പേിറ പേ/ പേഭിത്തി പേ/ പേഫര്ണീച്ചറുകൾ പേ/ ജനൽ പേ
വോിിലുകൾ, എന്നിവേുന്റെ പേശുെിിവത്തിൽ പേപ്ശദ്ധ പേ്ിിപിച്ചിട്ടിലല.  

15 അധയോ്ിക ോന്റര പേഅറ ിക് പേ/ പേജനറൽ പേഎന്നിങ്ങന്റന പേപ്്രിയകം പേനിേ ിച്ചിട്ടിലല.  

16 
ന്റ േിന് പേെീച്ചര് പേഓഫീസ് പേന്ററരക്കോര്ഡ്സ് പേ/ പേരജിസ്റ്റര് പേിുെങ്ങിേവ പേ
്ൂര്ണ ോക്കുന്നിിൽ പേപ്ശദ്ധ പേന്റെലുത്തിേിട്ടിലല.  

17 
ക്ലോസ് പേ ുറികൾ, രേറൂ ുകൾ, വഡനിംഗ് പേഏരിേ, രെോയ്ലറ്റുകൾ, 

വോഷ്ര സിനുകൾ പേഎന്നിവ പേവൃത്തിേോേി പേസൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  

18 അൽ ിര്റിന്റെ പേനിര്രേശ നുസരിച്ചുള്ള പേരസവികന്റേ പേനിേ ിച്ചിട്ടിലല  

19 അൽ ിര്റ് പേഫോ ിലി പേ ീറ്റ് പേഡേറി പേപ്്കോരം പേഎലലോ പേ ോസവും പേരെരുന്നിലല.  

20 
PTA പേകമ്മിറ്റി പേരൂ്ീകരിക്കുകരേോ പേആവശയ പേസ േങ്ങളിൽ പേവിളിച്ചു പേ
രെര്ക്കുകരേോ പേന്റെ്യതോറിലല.  

21 
പ്്രവശരനോത്സവം പേ/ പേദിനോെരണങ്ങൾ പേ/ പേന ിദിന പേ്രി്ോെികൾ പേിുെങ്ങിേവ പേ
സംഘെിപിക്കുകരേോ പേകുട്ടികന്റള പേ്ന്റെെുപിക്കുകരേോ പേന്റെ്യതോറിലല.  

22  ോരനജ് പേന്റ െും പേഅധയോ്ിക ോരും പേിമ്മിൽ പേനലല പേ ന്ധം പേനിലനിൽക്കുന്നിലല.  

23 
സ്കൂൾ പേില പേ/ പേര ഖലോ പേില പേകിഡ്സ് പേന്റഫസ്റ്റുകളിൽ പേ ുഴുവന് പേകുട്ടികളുന്റെേും പേ
്െോളിത്തം പേഉറപ് പേവരുത്തോറിലല.  

24 
െോലെ് പേന്റെസ്റ്റിൽ പേ ുഴുവന് പേരക്ഷിിോക്കളുന്റെേും പേസോന്നിധയം പേഉറപ് പേ
വരുത്തിേിട്ടിലല. പേ 
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25 
അധയോ്ിക ോര്ക്ക് പേ/ പേരസവികക്ക് പേ/ പേഅൽ ിര്റ് പേനിശ്ചേിച്ച പേരവിനം പേ
നൽകുന്നിലല. പേ 

 

26 കുട്ടികൾക്ക് പേ11 പേ ണിക്ക് പേലഘു പേഭക്ഷണം പേനൽകുന്നിലല.  

27 വിദയോലേം പേഅൽ ിര്റ് പേരകോര്ഡിരനറ്റന്ററ പേനിേ ിച്ചിട്ടിലല. പേ  

28 
ര ോണിറ്ററിങ്ങിൽ പേരരഖന്റപെുത്തിേ പേനയൂനികൾ പേ്രിഹരിച്ച് പേേഥോ പേസ േം പേ
ഓഫീസിനു പേവിവര റിേിച്ചിട്ടിലല. പേ 

 

29  ോരനജ് പേന്റ െ് പേഎലലോ പേശില്്ശോലേിലും പേ്ന്റെെുക്കോറിലല.  

30  ുധനോഴ്െകളിൽ പേകുട്ടികൾ പേപ്്രിയക പേരകോട്ട് പേധരിക്കോറിലല.  

31 
സ്കൂൾ പേരകോഡിരനറ്റര് പേസവന്ത ോേി പേഫേൽ പേസൂക്ഷിക്കുന്നിലല. പേ(Teachers Profile, Copy 

of qualified certificates, Duty certificates, TET original Certificate etc.)  
 

ടീച്ചർ ഓ കസവിക ഓ കുട്ടികള്സ  
32 അൽ ിര്റ് പേനിര്രേശിച്ച പേഎണ്ണത്തിലധികം പേകുട്ടികന്റള പേപ്്രവശിപിച്ചിട്ടുെ്.  

33 
അൽ ിര്റ് പേരസ്റ്ററ്റ് പേഓഫീസിന്റെ പേരരഖോ ൂല ുള്ള പേ പേഅനു ിിേിലലോന്റി പേ
പ്്ോേവയിയോസ ുള്ള പേകുട്ടികന്റള പേപ്്രവശിപിച്ചിട്ടുെ്. പേ പേ 

 

34  ുഴുവന് പേകുട്ടികളും പേേൂണിരഫോം പേധരിച്ചിട്ടിലല പേ  

35  ുഴുവന് പേകുട്ടികളും പേ ോഡ്ജ് പേധരിച്ചിട്ടിലല  

36 ഓരരോ പേകുട്ടികളുന്റെേും പേന്റപ്്ോവഫലുകൾ പേസജ്ജീകരിച്ചിട്ടിലല  

37 
രക്ഷിിോക്കളും പേഅധയോ്ിക ോരും പേ പേിമ്മിൽ പേഡേറി പേ ുരഖനേുള്ള പേആശേ പേ
വിനി േം പേശരിേോേ പേരീിിേിൽ പേനെക്കുന്നിലല  

38 
അധയോ്ിക ോര് പേ( ുഴുവനും പേ/ പേെിലര് പേ) പേഅൽ ിര്റ് പേനിഷ്കര്ഷിച്ച പേ
േൂണിരഫോം പേധരിച്ചിട്ടിലല.  

39 അധയോ്ിക ോര് പേ( ുഴുവനും പേ/ പേെിലര്) പേെോഗ് പേധരിച്ചിട്ടിലല.  

40 അധയോ്ിക ോര് പേവിദയോലേ പേസ േപ്ക ം പേ(9.50 am- 4 pm)  പേ്ോലിക്കുന്നിലല.  

41 രകോ-െീച്ചിംഗ് പേ്ൂര്ണിേിന്റലത്തിേിട്ടിലല.  

42 
അധയോ്ിക ോര് പേെീച്ചിങ് പേ ോനവൽ പേ/ പേഫ്ലോഷ് പേകോര്ഡുകൾ പേ/ പേെോര്ട്ടുകൾ പേ/ പേ
രലോക്കുകൾ പേ/ പേഇിര പേെീച്ചിംഗ് പേഎയ്ഡ്സുകൾ പേി്യതോറോക്കിേിട്ടിലല. പേ  

43 അധയോ്ിക ോര് പേഡേറി പേശരിേോേ പേവിധം പേഉ്രേോരന്റപെുത്തിേിട്ടിലല.  

44 ശിശു പേ്രിെരണത്തിൽ പേരസവിക പേരവെപ്ി പേപ്ശദ്ധ പേന്റെലുത്തുന്നിലല.  

45 അധയോ്ിക ോര് പേകുട്ടികളുന്റെ പേവീെുകൾ പേസന്ദര്ശിച്ചിട്ടിലല.  

46 അദ്ധയോ്ിക പേ/ പേരസവിക പേകുട്ടികന്റള പേശിക്ഷിക്കോറുെ്. പേ  

47 സ്കൂളിന്റെ പേപ്്വൃത്തി പേസ േം പേദിരനന പേ5 പേ ണിക്കൂര് പേആേി പേനിശ്ചേിച്ചിട്ടിലല. പേ  

48 അധയോ്ിക ോരും പേരക്ഷകര്ത്തോക്കളും പേിമ്മിൽ പേനലല പേ ന്ധം പേനില പേനിൽക്കുന്നിലല.  

49 അധയോ്ിക ോര് പേ ുഴുവന് പേ്രിശീലനങ്ങളിലും പേ്ന്റെെുത്തിട്ടിലല.  

50 
 ോരസിന് പേസ േ പേ ന്ധിി ോേി പേവിിരണം പേന്റെ്യതുകരേോ പേഅവേിലുള്ള പേ
 ത്സരങ്ങളിൽ  പേകുട്ടികന്റള പേ്ന്റെെുപിക്കുകരേോ പേന്റെ്യതോറിലല.  

51 എലലോ പേഅധയോ്ിക ോരും പേസര്വീസ് പേ ുക്ക് പേഓപൺ പേന്റെയ്ിിട്ടിലല.  

രാഠ ഭാഗങ്ങള്സ  

52 
സില സ് പേപ്്കോര ുള്ള പേ്ോഠഭോരങ്ങൾ പേ(ഇംഗ്ലീഷ്, അറ ിക്, ഇ.വി.എസ്, 

രണിിം,  ലേോളം, ഇസ്ലോ ിക് പേസ്റ്റഡീസ്) പേ്ൂര്ത്തിേോേിട്ടിലല.  

53 
രെനോ പേ്രിശീലനം പേസ േ ന്ധിി ോേി പേആരംഭിക്കുകരേോ പേ
്ോഠഭോരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പേനീങ്ങുകരേോ പേന്റെയ്ിിട്ടിലല.  

       
്രിരശോധകരുന്റെ പേര്  പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേഒപ്:  പേ      പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ പേ 
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         ര ോണിറ്ററിംഗ് പേകൺവീനര് 

 


