
શાળાના નનયમો 

 

1. શાળા પ્રવેશ એ રાજ્ય સરકારની વય, ક્ષમતા અન ેવ્યવહાર માટેની શરતો પ્રમાણે આપવામાાં 

આવશે. 

2. પૂવવ પ્રાથનમક નવભાગ માટે પ્રવેશની વય, મયાવદા 3 વર્વ તથા પહેલા  ધોરણ માટેની 

વયમયાવદા સરકારશ્રીના પ્રવતવમાન નનયમો મુજબની વય રહેશે. 

3. આગાઉની શાળાનુાં શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર જમા કરાવ્યા પછી જ જનરલ રજીસ્ટરમાાં. 

નવદ્યાથીનુાં નામ નોધવામાાં આવશે. નવા પ્રવેશ માટે જન્મનુાં પ્રમાણપત્ર અનનવાયવ છે. 

4. શાળા છોડવાની હોય તો તેની અરજી 15 નદવસ પહેલા કાયાવલયમાાં આપવાની રહેશે. તેમજ 

અરજી કરલે મનહના સુધીની ફી જમા કરાવવાની રહેશે. કાયાવલયને લગતા કોઇપણ કામ જવેાાં 

કે બોનાફાઇડ સનટવ નફકેટ, રકે્મેન્ડેશન સનટવ નફકેટ, ડોનમસાઈલ સનટવ નફકેટ, આઇ.ટી. સનટવ નફકેટ 

અથવા કોઈપણ પ્રકારના પ્રમાણપત્ર માટે સાત નદવસ પહેલા અરજી આપવાની રહેશે.  

5. અનનયનમત હાજરી, અયોગ્ય વતવન, આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરવી, નવદ્યાથી કે વાલીશ્રી દ્વારા 

શાળાના કમવચારીનુાં અપમાન, અભ્યાસમાાં બેદરકારી , શાળાના નનયમોનુાં ઉલ્લઘન કરવુાં કે 

નૈનતક જવાબદારીનો અનાદર વગેર ે કારણો નવદ્યાથીને શાળામાાંથી બરતરફ કરવા માટે 

પયાવપ્ત છે. 

6. નવદ્યાથીની રોજીાંદી હાજરી ફરનજયાત છે. મોડા આવનાર નવદ્યાથીને શાળામાાં પ્રવેશ 

આપવામાાં  આવશે નનહ. બીમારી કે કોઈ અચાનક બનાવને કારણે રજા પાડવામાાં આવે તો 

શાળામાાં આવે ત્યાર ે વાલીશ્રીની સહીવાળી અરજી અને યોગ્ય મેડીકલ સનટવ નફકેટ મોકલવુાં. 

હાજરી અાંગે સરકારશ્રીના નનયમોનુાં પાલન કરવાનુાં રહેશે. મૂલ્યાાંકન અાંગનેા તમામ નનયમો 

સરકારશ્રી અને/અથવા શાળા નક્કી કર ેતે મુજબ રહેશે. 

7. શાળામાાં લેવાતી દરકે નવર્યની પરીક્ષામાાં નવદ્યાથીએ ફરજીયાત હાજર રહેવુાં પડશે અન ે

નબમારી હોય તો આવા નકસ્સાઓમાાં તબીબી પ્રમાણપત્ર જમા કરાવી વાલીશ્રી તરફથી 

રજાની નોાંધ વહેલી તકે કરાવવાની રહેશે. 

8.  શાળા પોતાના આાંતનરક નનણવયો લવેા માટે સ્વતાંત્ર છે. કોઈપણ વ્યનિ અથવા વાલીશ્રીને 

શાળાના સાંચાલનમાાં દખલ કરવાનો હક નથી. તેમ જ દખલ કરનાર ની સામે સખ્ત 

કાયદેસરની કાયવવાહી કરવામાાં આવશે અને પ્રવેશ રદ કરવા સુધીની કાયવવાહી થઈ શકે છે. 

9. વાલીશ્રી તેમના બાળકની રોજનીશી તપાસે અને નનયનમત સહી કર.ે 

10. શાળા સમય દરમ્યાન વગવ ચાલ ુ હોય ત્યાર ે વાલીશ્રીએ સીધા વગવખાંડમાાં પ્રવેશ ન કરતા 

સુપરવાઈઝરશ્રીને મળી લેવુાં. જથેી આપના પ્રશ્નો હલ થઈ શકે. નશક્ષકશ્રીને મળવા માટેનો 

સમય શાળા છૂટ્યા બાદનો રહેશે અને વાલીશ્રીને યોગ્ય કારણ નવના શાળામાાં પ્રવેશ 

આપવામાાં આવશે નહી. 



11. વાલીશ્રીએ બાળકને શાળા  સમયના 10 નમનનટ પહેલા મૂકી જવા અન ેછૂટતી વખતે પણ 10 

નમનનટ પહેલા જ બાળકને લેવા આવવુાં. વાલીઓએ શાળાની આસપાસ ટોળામાાં ઊભા રહેવુાં 

નહી કે ખોટા વહેલા આવીને શાળાના કાયવમાાં નવક્ષેપ પહોચાડવો નનહ. 

12. નપકનનક કે પ્રવાસ દરનમયાન નવદ્યાથીઓની યોગ્ય કાળજી લેવામાાં આવે છે. સાંચાલક માંડળ 

તરફથી સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે, છતાાં કોઇપણ દુઘવટના કે બનાવ બન ે તો 

શાળાના સાંચાલક માંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશે નનહ. 

13. શાળાના કોઈપણ કમવચારી, નશક્ષણગણ, નોન-ટીનચાંગ સ્ટાફ, ઓનફસના કમવચારી, વોચમેન, 

સેવક, આચાયવશ્રી, ટરસ્ટીશ્રી, શાળાની આસપાસના રહીશો વગેર ે સાથે બેહૂદુ વતવન કરવુાં, 

અપશબ્દ બોલવા, નનાંદા કરવી, અપમાનજનક વહેવાર કરવો, મીનડયામાાં ખોટી રજૂઆત  

કરી શાળા નવરુધ્ધ અનૈનતક પ્રચાર કરવો, શાળાનુાં નૈનતક વાતાવરણ દૂનર્ત થાય તેવા 

કોઈપણ વ્યવહાર વગેર ે ગેરનશસ્ત બદલ તથા શાળાની પ્રનતષ્ઠાને હાની પહોચાડવા બદલ 

આપના સામે સખત કાયદેસરની કાયવવાહી કરવામાાં આવશે અને પ્રવેશ રદ  કરવા સુધીની 

કાયવવાહી થઈ શકે છે. 

14. નત્રમાનસક ફી – જૂન સપ્ટેમ્બર, નડસેમ્બર, માચવની 10 તારીખ સુધીમાાં. ભરી દેવાની રહેશે. ફી 

ભરવાનો સમય સવાર ે7:30 થી 4:00 સુધીનો રહેશે. વેકેશનની ફી અગાઉથી ભરવાની રહેશે.  

15. વાલીશ્રીએ શાળાની ફી નનયનમત ભરવાની રહેશે અને અનનયનમત ફી ભરનાર વાલીશ્રી સામે 

નનયમાનુસાર કાયવવાહી કરવામાાં આવશે. 

16. નવદ્યાથીએ સ્વચ્છ, સુઘડ અને વ્યવનસ્થત સ્કૂલ યનુનફોમવ પહેરવો ફરનજયાત છે. નશયાળાની 

ઋતુ દરનમયાન નેવી બ્લૂ સ્વેટર કે જકેેટ પહેરવુ ફરનજયાત છે. બીજા રાંગના સ્વેટર પહેરી 

શકાશે નનહ. 

17. જો નવદ્યાથી શાળાને જાણ કયાવ  વગર અને વાજબી કારણ વગર લાાંબા સમય  સુધી ગેરહાજર 

રહેશે તો સરકારશ્રીના નનયમ મુજબ શાળામાાંથી નામ કમી કરવામાાં આવશે.  

18.  શાળા પોતાના નીનત નનયમોમાાં સમય અને સાંજોગો મુજબ ફેરફાર કરવા સ્વતાંત્ર છે. જ ેસવેને 

બાંધનકતાવ રહેશે.  

વાલીશ્રીઓ માટે આચારસાંનહતા 

1. વાલીશ્રી ને જણાવવાનુાં કે તેમના બાળકોના શૈક્ષનણક નવકાસ તથા તેના સવાવગી નવકાસ 

માટે શાળાને યોગ્ય  સહકાર આપવો.  

2. વાલીશ્રી ધ્યાન રાખે કે તમેનુાં બાળક શાળામાાં સ્વચ્છ, સુઘડ અન ેયોગ્ય ગણવેશમા આવે, 

વાળમાાં તેલ નાખી યોગ્ય રીતે વાળ ઓળીને  આવે. નવદ્યાથીનીઓ વાળ બાાંધે અને તમામ 

બાળકો નનયનમત રીતે નખ કાપે. 

3. તમારા બાળકને કોઈપણ પ્રકારનો બહારનો નાસ્તો ન આપતાાં ઘેર બનાવેલો પૌનિક નાસ્તો 

આપવો. 



4. જ ે વાહન હાંકારવા ડર ાઇવી ાંગ  લાઇસન્સની જરૂર પડતી હોય તે વાહન લઈને આવનાર 

નવદ્યાથીને લાઇસન્સ નવના શાળાના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહી. 

5. શાળાની નજીક રહેતા નવદ્યાથીઓને સાધન લઈને શાળામાાં નહી મોકલવા નવનાંતી. 

 

 

 

નવદ્યાથીઓ માટેની આચારસાંનહતા 

1. નવદ્યાથીનીઓના વાળ જો લાાંબા હોય તો બે ચોટલા તથા નાના વાળ હોય તો કાળી રીબીન 

બાાંધીને બે પોની વાળવી. જથેી એકસૂત્રતા જળવાય ખુલ્લા વાળ કે અન્ય કોઈ હેર 

સ્ટાઇલની પરવાનગી આપવામાાં આવતી નથી. 

2. નવદ્યાથીઓએ કોઈ પણ નકાંમતી ચીજ વસ્તુઓ જવેી કે મોબાઇલ, લેપટોપ. આઇપેડ, કેમેરો, 

ઘરણેાાં, વગેર ેશાળામાાં લાવવા નનહ. છતાાં જો લાવે અને ખોવાય તો શાળાની જવાબદારી 

રહેશે નહી. 

3. શાળામાાં વાન તથા બસની સુનવધા અન્ય ખાનગી સાંસ્થા દ્વારા ચલાવવામાાં આવે છે જથેી 

નવદ્યાથીના શારીનરક કે આનથવક નુકશાન માટે શાળા જવાબદાર ગણાશે નહી. 

4. નવદ્યાથી વગવખાંડની વસ્તુઓને સાચવે, ગમે ત્યાાં કાગળ ના ફેં કે, કચરો કચરા પેટીમાાં નાખે, 

અન્ય નવદ્યાથી કે નવદ્યાથીઓ સાથે ઝઘડો કે નહાંસક હુમલો ના કરવો, શાળાની નદવાલ કે 

પાટલી પર ના લખે, વોશરૂમમાાં તોફાન ના કર ે અને શાળામાાં સ્વચ્છતા જાળવવામાાં 

સહભાગી બને. નવદ્યાથીની ગેરનશસ્ત, અનનૈતક વતવન કે શાળાની સાંપનતન ે નુકશાન 

પહોાંચાડવા બદલ નવદ્યાથીનો પ્રવેશ રદ થશે. 

5. કોઈપણ નવદ્યાથી શાળાની નમલકત ન ે નુકશાન કરશે કે સાંપણૂવ નાશ કરશે તો તેના 

નુકસાનની વાલીશ્રી પાસે વસૂલ કરવામાાં આવશે. 

6. વગવમાાં નશક્ષકની ગેરહાજરી દરનમયાન નવદ્યાથીઓએ સારી વ્યવસ્થા જાળવવા માટે 

નનમેલા મોનીટર ને અનસુરવાનુાં રહેશે. 

7. દરકે નવદ્યાથીએ શાળા, ઘર કે સમાજ ેનક્કી કરલેા નનયમોનુાં પાલન કરવુાં અને સારા માનવ 

અને નાગનરક બનવાનો પ્રયાસ કરવો. 

8. લેસન ડાયરી શાળામાાં ફરજીયાત લાવવાની રહેશે તેમજ તેને નનભાવવાની રહેશે. 

માતાની સહી:.......................       નપતાની સહી:....................... 

નવદ્યાથીની સહી:.....................      વાલીશ્રીની સહી:.................. 


