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பாடசலைத் ததாலைமதிப் பு - 2021
ைை் வி அலமச்சு
ஐந்து தசாப் தங் ைளுை்கும் மமைான வரைாற் லறை் தைாண்ட வருடாந்த பாடசாலைத்
ததாலைமதிப் பு ைை் விததாடர்பான தைவை் ைளின் முை்கிய ஆதாரமாகும் . இந்த ததாலைமதிப் பு
தைவை் ைள் பாடசாலை அலமப் பிை் அலனத்து வளர்ச்சி திட்டங் ைளுை்கும் அடிப் பலடயாகும் .

அலனத்து அதிபர்ைளுை்கும்
ததாலைமதிப் புத்

தைவை் ைலள

மிைத்

துை் லியமாைவும் ,

சரியான

மநரத்திை்

வழங் குவதன் மூைமும் , உங் ைளது தபான்னான மநரத்லத பாடசாலை அலமப் பின்
எதிர்ைாை அபிவிருத்திை்ைாைச் தசைவழித்து இன்று உங் ைளிடம் ஒப் பலடை்ைப் பட்டுள் ள
உங் ைளது தபாறுப் புை்ைலள நிலறமவற் றுவீர்ைள் என ைை் வி அலமச்சு எதிர்பார்ை்கிறது.

மாணவர் தைவை் அட்டவலணலை (ST1) நிரப் பும் பபாது ைருத்திை் தைாள் ள
பவண்டிைலவ
பகுதி 2 - மாணவர்ைளின் எண்ணிை் லை, ைற் றை் தமாழி மற் றும் பாலினம்
ஆகிைவற் றின் அடிப் பலடயிை் தரம்

1.

உங் ைள்

பாடசாலையிை் ைற் றை் ஒன்று, இரண்டு அை் ைது மூன்று தமாழிைலளலளை்

தைாண்டிருை்ைைாம் . அதன்படி, பாடசாலையின் தற் மபாலதய தசயலிை் உள் ள தமாழியின்
கீழ் மட்டுமம தைவலை உள் ளிடவும் .

2.

இரண்டு தமாழிைளிை் (ஆங் கிை தமாழியிை் பை பாடங் ைள் ) ைற் பிை்கும் பாடசாலைைள்
பின் வருவனவற் றிை் ைவனம் தசலுத்த மவண்டும் .



இருதமாழி/ஆங் கிை தமாழியிை் தனித்தனி வகுப் புைள் நடத்தப் படும் சந்தர்ப்பங் ைளிை்
மட்டும் ஆங் கிை தமாழிை் ைை் வியின் கீழ் உள் ள வகுப் புைளின் எண்ணிை்லைலயயும்
மற் றும் ஆங் கிை தமாழியின் கீழ் மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லைலயயும் குறிப் பிடவும் .



எவ் வாறாயினும் , தனி வகுப் புைள் இை் லை என்றாை் , ஆங் கிை தமாழியின் கீழ் உள் ள
வகுப் புைளின் எண்ணிை்லைலய 0 என வழங் ை மவண்டும் மற் றும் மாணவர்ைளின்
எண்ணிை்லைலய

ஆங் கிை

தமாழியின்

கீழ்

ைாட்ட

மவண்டும் ,

மமலும்

அந்த

மாணவர்ைலள மீண்டும் சிங் ைள அை் ைது தமிழ் தமாழியிை் ைாட்டாமை் பார்த்துை்
தைாள் ள மவண்டும் . .
3.

தரம்

11

(இரண்டாம்

முலற)

ை்கு

கீழ்

உள் ள

மாணவர்ைளின்

எண்ணிை்லை,

மாணவர்ைளுை்கு உண்லமயிை் 11 ஆம் வகுப் பு (இரண்டாம் முலற) வகுப் லப நடத்தினாை்
மட்டுமம குறிப் பிடப் பட மவண்டும் ..


தனியான வகுப் பு , தனிப் பதிமவடு மற் றும் மநர அட்டவலணயும் இருை்ை மவண்டும் ,
அதற் மைற் ப ஆசிரியர்ைள் இடஒதுை்கீடும் தசய் யப்பட்டிருை்ை மவண்டும்
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ஏற் ைனமவ ைடந்த வருடம் ை.தபா.த சாதாரண தர பரீடல
் சயிை் சித்தியலடந்த மற் றும்
ஏற் ைனமவ

ை.தபா.த

சாதாரண

தரத்திற் கு

பிரமவசித்த

அை் ைது

சித்தியலடயாத

மாணவர்ைலள ைாட்டுவலத தவிர்ை்ைவும் .

4.

ை.தபா.த

(A/L)

இன்

2

பாடப் பிரிவுைளின்

மாணவர்ைள்

ஒமர

வகுப் பிை்

இருை்கும்

சந்தர்ப்பங் ைளிை் , அதிை மாணவர்ைலளை் தைாண்ட பாடப் பிரிவுை்கு கீழ் உள் ள வகுப் பின்
கீழ் 1 எனவும்

மற் ற பிரிவின் கீழ் 0 என பதிந்து

மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லையும்

குறிப் பிடப் பட மவண்டும் .

பகுதி 3 - மாணவர்ைளின் எண்ணிை் லை, பிறந் த ஆண்டு மற் றும் பாலினம்
ஆகிைவற் றின் அடிப் பலடயிை் தரம்


ைை் வித்

துலறயிை்

தற் மபாலதய

நிலைலமலய

ஒப் பிட்டுப்

பார்ை்ை

உைைளவிை்

பயன்படுத்தப் படும் மிை முை்கியமான வீதங் ைள் மற் றும் விகிதங் ைலள (Rates/ Ratios)
அலமை்ை

இந்த

அட்டவலணயிை்

இருந்து

வயது

அடிப் பலடயிைான

தரவுைள்

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. சமீபத்திய ஆண்டுைளிை் அவ் வாறு தசய் யத் தவறியது ஒரு
தபாதுவான குலறபாடாகும் , எனமவ இந்த பகுதிலய மிைவும் துை் லியமாை பூர்த்தி
தசய் யமவண்டும் .


2015 அை் ைது 2016 ஆம் ஆண்டிை் பிறந்த மாணவர்ைள் கீமழ உள் ள அட்டவலணயிை்
ைாட்டப் பட்டுள் ளபடி தபாதுவாை தரம் 1 மாணவர்ைளாைப் படிை்கின்றனர். இமதமபாை் ,
மற் ற தரங் ைளிை் , ஒரு குறிப் பிட்ட வயது மாணவர்ைள் கீமழ உள் ள சதுர வடிவங் ைளிை்
குறிப் பிடப் பட்ட ஆண்டுைளிை் மட்டுமம இருை்ை மவண்டும் , மமலும் சித்தியலடய தவறிய
அை் ைது அதற் கு மமற் பட்ட மாணவர்ைள் மட்டுமம அடுத்த ஆண்டிை் ஒரு தபட்டியிை்
ைாட்டப் பட மவண்டும் . மமலும் , ஒரு வயதுை்குட்பட்ட மாணவர்ைலள மட்டும் உரிய
ஆண்டுை்கு

முன்

தபட்டியிை்

குறிப் பிட

மவண்டும் .

குறிப் பிட்ட

வயதிற் குட்பட்ட

மாணவர்ைள் மட்டுமம அந்தந்த வகுப் பிை் இருந் தாை் , குறுை்ைாை குறிை்ைப் பட்டிருை்கும்
சதுர அட்டவலணயிை் ைவனம் தசலுத்துங் ைள் .
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3 வயது மாணவர்கள் தரம் 2 இல் உள்ளனர்
3

2

ஒரு வயதுக்குட்பட்ட இரண்டு மாணவர்கள் தரம் 4 இல் உள்ளனர்

பகுதி 7 - 2021 ஆம் ஆண்டிை் பாடசாலையிை் புதிதாை
பசர்ந்த.விைகிச்தசன்ற,சமூைமளிை்ைாத மற் றும் 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதிை்
ைாைத் பதர்விை் சித்திைலடை தவறிை மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லை


2021 ஆம்

ஆண்டிை்

(ததாலைமதிப் பு திைதி வலர) 2, 3 மற் றும்

4 நிரை் ைளின் கீழ்

உள் ளிடப் பட்ட தரத்தின்படி புதிய மாணவர்ைளாை உங் ைள் பாடசாலையிை் நுலழந்த
மாணவர்ைள் (புதிய மசர்ை்லை எண்லண வழங் கியுள் ளனர்). அமத பாடசாலையின் ஆரம் பப்
பிரிவிை் மாணவர்ைலள தரம் 6 ை்கு அனுமதிப் பது இங் கு பரிசீலிை்ைப் படாது.


அந்தை் ைாைப் பகுதியிை் விைைை் சான்றிதழ் ைலளப் தபற் று தவளிமயறிய மாணவர்ைள்
நிரை் ைள் 5, 6 மற் றும் 7 இன் கீழ் தங் ைள் தரங் ைலளை் குறிப் பிட மவண்டும் .



2021 இை் பாடசாலைை்குச் தசை் ைாத மாணவர்ைள் (ததாலைமதிப் பு திைதி வலர) நிரை் எண்.
8, 9 மற் றும் 10 இந்த ததாலைமதிப் பிை்

பூர்த்திதசய் ய மவண்டியதிை் லை, ஏதனனிை்

உைைளாவிய மைாவிட் ததாற் றுமநாலயத் ததாடர்ந்து பாடசாலைைள் எதுவும் 2020 இை்
இயங் ைவிை் லை.


2020 இறுதி பருவத் மதர்வு நடாத்தப் படாததாை் சித்தியலடய தவறிய மாணவர்ைளின்
எண்ணிை்லை

(நிரை் ைள்

11,

12

மற் றும்

13)

இந்த

ததாலைமதிப் பிை்

பூர்த்திதசய் ய

மவண்டியதிை் லை.
பகுதி 8 - ைற் கும் பாடங் ைள் மற் றும் தமாழியின் அடிப் பலடயிை் ஒவ் தவாரு வகுப் பிலும்
ைற் கும் மாணவர்ைளின் எண்ணிை் லை






பாடநூை் அச்சிடுதை் மற் றும் பை் மவறு ஆய் வு நடவடிை்லைைளுை்ைாை ஒவ் தவாரு
பாடத்லதயும் படிை்கும் மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லை குறித்த புள் ளி விபரங் ைளுை்கு
தபரும் மதலவ இருப்பதாை் இந்தப் பகுதிலய மிைவும் ைவனமாை பூர்த்திதசய் யமவண்டும் .
பரீடல
் சைள் திலணை்ைளத்தினாை் நடத்தப் படும் ை.தபா.த. (O/L) மற் றும் ை.தபா.த (A/L)
அலனத்து பாடங் ைளும் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன, எனமவ உங் ைள் பாடசாலை மாணவர்ைள்
ைற் கும் பாடங் ைளுை்கு முன்னாை் மாணவர் எண்ணிை்லைலய மட்டும் மசர்ை்ை மவண்டும் .
ஒவ் தவாரு தரத்திற் கும் தபாருத்தமான அந்தந்தப் பாடங் ைலளப் படிை்கும் மாணவர்ைளின்
எண்ணிை்லைலய ததாடர்புலடய தமாழியின் கீழ் உள் ளிடவும் .
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தவறான தைவை் ைலள உள் ளிடுவலதத் தவிர்ை்ை, ஒவ் தவாரு பிரிவு அை் ைது தரத்திலும்
ைற் பிை்ைாத பாடங் ைளின் முன் தபன் சிைாை் ஒற் லறை் மைாட்லட வலரயவும் .

பகுதி 9 – பரீடல
் சத் தைவை் (ஆண்டு 2020)
பகுதி 9A: தரம் 5 புைலமப் பரிசிை் பரீடல
் சத் தைவை்



இந்த ஆண்டு (2021) மற் றும் ைடந்த ஆண்டு (2020) தரம் 5 ை்கு பாடசாலையிை் வகுப் புைள்
இருந்தாை் மட்டுமம தைவை் ைலள அட்டவலண 9.1.இை் உள் ளிடவும் .
தரம் 5 புைலமப் பரிசிை் பரீடல
் சயிை் மாவட்ட தவட்டுப் புள் ளிலய விட அதிைமாை தபற் ற
மாணவர்ைலள மட்டும் ைருத்திை் தைாண்டு தைவை் ைலள உள் ளிடவும் .

பகுதி 9B: GCE (O/L) பதர்வுத் தைவை் -2020



ைடந்த ஆண்டு (2020) பாடசாலையிை் 11 ஆம் வகுப் புை்கு வகுப் புைள் இருந்தாை் மட்டுமம
அட்டவலண 9.2 ஐ பூர்த்திதசய் யவும் .
பரீடல
் சைள் திலணை்ைளத்தின் அளவுமைாை் ைளின்படி உயர்தரத்திற் கு தகுதி தபற் ற
மாணவர்ைள் பற் றிய தைவை் ைலள உள் ளிடவும் .

பகுதி 10 - உதவித்ததாலை தபறும் மாணவர்ைளின் எண்ணிை் லை


பாடசாலையிை் 6 மற் றும் அதற் கு மமற் பட்ட வகுப் புைளுை்கு வகுப் புைள் இருந் தாை் , தரம் 5
புைலமப் பரிசிை் மதர்வு முடிவுைளின் அடிப் பலடயிை் புைலமப் பரிசிை் ைலளப் தபறும்
மாணவர்ைள் இருந்தாை் , இந்த அட்டவலண 10.1ஐப் பூர்த்தி தசய் யவும் .

பகுதி 11 - சாதாரண வகுப் புைளிை் குலறபாடுைள் உள் ள மாணவர்ைள் பற் றிை தைவை் ைள்


பாடசாலையிை் உள் ள அலனத்து தரங் ைளிலும் ஒவ் தவாரு தரத்திற் கும் குலறபாடுைள்
உள் ள மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லை.



நிரை் ைள் 2 மற் றும் 3 இை் ஒன்றுை்கும் மமற் பட்ட குலறபாடுைள் உள் ள மாணவர்ைலள பை
குலறபாடுைளின் கீழ் குறிப் பிடவும் . (உதாரணமாை, மபச்சு அை் ைது பார்லவை்
குலறபாடுள் ள மாணவர் இருந்தாை் , பை குலறபாடுைளின் கீழ் அவர்ைலளச் மசர்ை்ைவும் .)
மாணவர்ைள் பை குலறபாடுைள் உள் ள மாணவர்ைள் ஒமர மாணவலர பை
குலறபாடுைளின் கீழ் ஒருமபாதும் இரட்லட எண்ணிை்லையிை் பதியை்கூடாது.





இங் கு குறிப் பிடப் பட்டுள் ள குலறபாடுைள் தவிர, மவறு ஏமதனும் குறிப் பிடத்தை்ை
குலறபாடுைள் இருந்தாை் ஏலனய நிரலின் கீமழ குறிப் பிடவும் . குலறபாடுைள் இை் ைாத
மாணவர்ைலள மவறு எந்த வலையிலும் பட்டியலிடை்கூடாது.



அட்டவணண 11A இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குணறபாடுகள் உள்ள ஆண் ஆண்களும்
பபண்களும் பிறந்த ஆண்டின்படி அட்டவணண 11Bஐ முழுணமயாக்குகின்றனர்.

குலறபாடுைள் மற் றும் ஆங் கிை வார்த்லதைளின் வலரைலறைள் உங் ைள் வசதிை் ைாை
ைலடசி பை் ைத்திை் தைாடுை் ைப் பட்டுள் ளன.
பகுதி 12 –விபசட பதலவைள் உள் ள மாணவர்ைளுை் ைான விபசட ைை் விப் பிரிவுைளிை்
உள் ள மாணவர்ைலளப் பற் றிை தைவை்



பாடசாலையிை் விமசட மதலவயுலடய மாணவர்ைளுை்ைான விமசட ைை் விப் பிரிவு
இருந்தாை் மட்டுமம பகுதி 12ஐ பூர்த்திதசய் யவும் .
விமசட ைை் வி பிரிவிை் உள் ள மாணவர்ைளின் எண்ணிை்லை ைற் கும் தமாழி மற் றும்
பாலினத்தின் படி அட்டவலண 12A இை் பதியவும் . அட்டவலண 12B இன் கீழ் விமசட பிரிவிை்
உள் ள மாணவர்ைளின் பிறந்த ஆண்டு மற் றும் அட்டவலணயின்12C கீழ் உள் ள விமசட
பிரிவிை் உள் ள மாணவர்ைளின் தற் மபாலதய குலறபாடுைலளை் குறிப் பிடவும் .
பிரிவு 11 இை் தைாடுை்ைப் பட்டுள் ள அறிவுறுத்தை் ைளின்படி குலறபாடுைள் ததாடர்பாை
அட்டவலண 12C நிரப் பப்பட மவண்டும் .
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IM-ST1
தசவித்திறன் குலறபாடு (Hearing Impairment)
முற் றிலும் ைாது பைளாதவர்

அறிவுசார் குலறபாடு(Intellectual Impairment)

எந்த ஒலிை்கும் பதிைளிை்ை முடியாத

சராசரி குழந்லதைளின் சை

முற் றிலும் ைாது மைளாத மாணவர்ைள் .

தசயை் பாட்டிற் கு 3 ஆண்டுைள் அை் ைது

அலர ைாது மைளாதவர்

அதற் கு மமை் மூலளச் தசயை் பாடு

சுற் றுச்சூழலின் இயை் பான ஒலிைளுை்கு

பின் தங் கியிருை்கும் மாணவர்ைள்

பதிைளிை்ை முடியாத மாணவர்ைள் , ஆனாை்

(தபாதுை் ைாரணங் ைளுை்ைாை

தசவிப் புைன் ைருவிலயப் பயன்படுத்தி

தமதுவாைை் ைற் கும் மாணவர்ைலள இது

தங் ைள் தசவித்திறலன மமம் படுத்தைாம் .

மசர்ை்ைாது).
உடை் ஊனம் (Physical Disability)

பார்லவ பைாளாறு(Visual Impairment)

உறுப் புைளின்

முற் றிலும் குருடர்

அசாதாரண

முற் றிலும் பார்லவயற் ற மற் றும்

மாணவர்ைள் .

குலறபாடுைள்
நிலைைள்

அை் ைது
தைாண்ட

ைை் விை்ைாை பிதரய் லி முலறலயப்
பயன்படுத்த மவண்டிய மாணவர்ைள் .
குலறபாடுள் ள
ததாடர்ச்சியான பார்லவை் குலறபாடுள் ள
மாணவர்ைள் தபாருத்தமான

வலிப் பு பநாை் (Epilepsy)
ைாை் -லை வலிப் பு உள் ள / இை் ைாத
மாணவர்ைள் மருத்துவர்ைளாை்
ைண்டறியப் பட்டனர்.

ைண்ணாடிைலளப் பயன்படுத்துவதன்
மூைம் சாதாரணமாைப் பார்ை்ை

நடத்லத சிரமங் ைள் (Behaviour Difficulties)

முடியாமை் மபாைைாம் (சாதாரண

வகுப் பலறயிை் அதிமவைத்தன்லம,

பார்லவயுலடய சாதாரண

ஆை்கிரமிப் பு, ஆை்கிரமிப் பு, தனிலம

ைண்ணாடிைலளப் பயன்படுத்தை்கூடிய

அை் ைது மனமநாய் ைாரணமாை

மாணவர்ைலளச் மசர்ை்ை மவண்டாம் ).

அசாதாரண நடத்லதைலளை் ைாட்டும்
மாணவர்ைள் .

பபச்சு தமாழி சிரமங் ைள்
திணறை் (Speech Language Difficulties)

பை குலறபாடுைள் (Multiple Disabilities)

மற் றும் மபச்சு குலறபாடு உள் ள

பமபை உள் ள இரண்டு அை் ைது அதற் கு

மாணவர்ைள் தங் ைள் ைருத்துை்ைலள

பமற் பட்ட குலறபாடுைலளை் தைாண்ட

வாய் வழியாை தவளிப் படுத்துவதிை்

மாணவர்ைள் .

மிைவும் சிரமப் படுகிறார்ைள் .
மற் றலவ(Other)
டிஸ்தைை் ஸிைா(Dyslexia)

இங் மை குறிப் பிடப்படாத

மாணவர்ைளின் வாசிப் பு, எழுதுதை் ,

மவறு ஏமதனும் குலறபாடு அை் ைது

ைணிதம் ஆகியவற் றிை் நீ ண்டைாைப்
பிரச்சலனைள் .
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சிறப் புப் பிரச்சலன உள் ள மாணவர்ைள்

