ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ (KG) ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਬੜਾ ਅਿਹਮ
ਸਥਾਨ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਮੌਜੂਦਾ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਨਖਾਰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ 2017/18 ਤ� ਨਵ� KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ �ਚ
ਪੱ ਧਰੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜ� ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਬੰਧ
KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਕੀਮ (ਸਕੀਮ) ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ
ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ (NPM) KGs ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�
ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ:
ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਜੋ
ਿਕ ਿਮਆਰੀ ਅੱ ਧੇ-ਿਦਨ (HD) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ
ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ; ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਲਈ (WD) KG ਥਾਵ�,
ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ;
ਹਰੇਕ WD ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ WD ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਿਸਡੀ ਕ�ਮਵਾਰ
30% ਅਤੇ 60% HD ਯੂਿਨਟ ਸਬਿਸਡੀ; ਅਤੇ
ਸਕੂਲ� ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ
ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਗ��ਟ, ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਲਈ ਗ��ਟ, ਗ਼ੈਰ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (NCS) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ��ਟ ਆਿਦ ਦੀਆਂ
ਵਾਧੂ ਗ��ਟ� ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। NPM KGs ਨੂੰ ਿਰਫੰ ਡ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਿਰਫੰ ਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

In case of any discrepancy between the English version and the other language
version, the English version shall prevail.
(Punjabi(Indian))

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਿਧਆਪਕ-ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਮੇਤ) ਦੇ 1:15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 1:11 (ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਨਹ�) ਕਰਨਾ ਤ� ਜੋ
ਅਿਧਆਪਕ ਪਾਠ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਾਿਰਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਖਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ;

ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ
ਕਰਨ ਲਈ KGs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ;
KG ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਕਾਸ ਨੀਤੀ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣਾ;

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ

ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹੂਲਤ�

KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਖ਼ਰਿਚਆਂ1
ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ��ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ;

ਨ�ਿਤਕਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਿਵਿਗਆਨ
ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ;

NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ�
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NCS ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਾਿਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ KGs ਸਕੂਲ ਉਨ�� ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ
ਲੋ ੜ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ;
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;
2019/20 ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੀਮ-KGs ਨੂੰ
ਦਾਿਖਲ ਿਕੱ ਤੇ ਗਏ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ,
NCS ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ�� ਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸਹੂਿਲਯਤ ਲਈ
5-ਪੱ ਧਰੀ ਗ��ਟ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ । 1 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ KGs ਨੂੰ ਵੀ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ;

ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤਕੜੇ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨੀ;
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ, ਇੱ ਕ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਬਰਤੀ ਅਤੇ
ਖੋਜਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ;

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵ�
ਆਨ-ਸਾਈਟ ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ KGs ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਕੰ ਟਰਗਾਰਟਣ-ਸਿਹ-ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ
(KG-cum-CCC) ਿਵੱ ਚ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ KG-cum-CCCs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰੋਸਗੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ;
KGs ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਨਖਾਰ
ਿਲਆਉਣਾ;
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਰਸਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੇ ਲਈ
KG ਦੇ ਪਿਰਸਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਿਤਆਰ
ਕਰਨਾ, ;ਅਤੇ KG ਪਿਰਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ;

ਅਿਧਆਪਕ-ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 1:11 ਤੱ ਕ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ਹੋਰ ਥ�
ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਬਊਰੋ ਵੀ
ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਇਨ-ਸਰਿਵਸ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਿਪਆਂ-ਅਿਧਆਪਕ�
ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ KGs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ;
ਅਤੇ

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ KG ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਰਵਾਉਣਾ।

1

ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਿਹਤ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗ��ਟ ਦਰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

