Components & Questions for Selecting BEST (Best in Education, Sanitation & Total
Development) School - for Primary & Upper Primary Schools
Q

1.
1

YES=1 NO=0

Academic Calendar & Institutional Plan

అకహడెమిక్ కహాల ెండర్ తు తృహటిషు ఼ననామహ?-మాసహరెంభెంలో, మాసహెంతెం లో అెంద఼లోతు అెంఱహలన఼ గుమెంచి
చమిష఼ుననామహ?

2 ఇతుటిటృాశనల్ తృహాన్ తు తయారు చేష఼కుననామహ?

3 రత్ేాక మోజుల కహరాకరమాల జాతత్న తయారు చేష఼కుననామహ? దనతుతు తృహటిషు ఼ననామహ?
2.

Haritha Haram (Plantation)

4 కతూషెం 50-100 చెటాన఼ ననటి రహటికి తూరు అెందిషు ఼ననామహ?

5 ననటిన రతి ముకకన఼ విదనారుులకు దతు త ఇచిి, రహటితు రక్షిషు ఼ననామహ?
6 రతి చెటు టకు టరగ
ర హర్్ /ముెండా కెంచె ఏమహాటట చేఱహమహ?
3.

Toilets

7 మరుగుదొ డెరు, రహటి మషమహలు శుభరెంగహ ఉననాయా?

8 మరుగుదొ డెరు ఉయోగెంచిన తమహాత లాలు షబ్ుుత్ో చేతేలు కడెకుకెంటటననామహ?
9

మరుగుదొ డెరు శుభర రచడనతుకి ఴాకిుతు తుయమిెంచ఼కుతు, రతి మోజు మెండె సహరుా మరుగుదొ డా న఼ శుభరెం
చేభష఼ుననామహ? చెటాకు తూరు తృో భష఼ుననామహ? మమయు తరగతి గద఼లన఼ ఊడిాష఼ుననామహ?

4.

Drinking Water

10 ఴరెండనలో విదనారుులకు షమడన కతూషెం 4-5 రహటర్ బ్బ్ుల్ు తు ఏరారచి, లాలకు శుభరబైన,

ష఼రక్షిUsage
తబైనWater
త్నరగు తూరు అెందిషు ఼ననామహ?
5.

11 మధనాసా ఫోజన తయామీ కి శుభరబైన ష఼రక్షితబైన తూటితు ఉయోగష఼
ు ననామహ?

12 మధనాసా ఫోజనెం తయామీ, మమయు తృహతరల శుభరమచిన తూటితు చెటాకు మళ్లా షు ఼ననామహ?
13 రహటర్ ట్ాెంక్ న఼ రతి 15 మోజులకు ఒకసహమ తెా చిెంగ్ తృౌడర్ త్ో కడిగష఼
ు ననామహ?

6. Mid-day-Meals
MDM బనఽ, ఫోజన విఴమహల బ్ో రు్ తు అెందమకి కతుాెంచేలా రదమిష఼ుననామహ?(విదనారుుల షెంఖ్ా, హాజరభన రహమ
14
షెంఖ్ా, తిెంటటనారహరు, కర ము. అెంఱహలత్ో)
15 100% లాలు మధనాసా ఫోజననతుా తిెంటటననామహ?
16 బనఽ రకహరెం మధనాసా ఫోజననతుా అెందిషు ఼ననామహ?

17 ననణ్ాబైన/తృౌలుక, రుచికరబైన ఆహామహతుా అెందిషు ఼ననామహ? (రహమహతుకి మెండెసహరుా గుడా త్ో)
18 ఴెంటచేళే షమయెంలో, ఴడి్ెంచే షమయెంలో శుభరతన఼ తృహటిషు ఼ననామహ?

19 లాలు ఴరుషలో ఴచిి ఆహామహతుా తీష఼కుతు, ఴరుష/ెంకిు లోకమచితు ఫోజనెం చేషు ఼ననామహ?

MDM-మకహరు్లన఼(Opted, Stock..) ఎాటికపాడె, షమగహ మహష఼ుననామహ? Rice account
షమతృో తేెందన?
21 టరచరుా/రధననోతృహదనాయులు లాలకు ఴడి్ెంచే ముెంద఼ రుచి చఽష఼
ు ననామహ?
20

7.

Swachh Patashala

22 తృహఠఱహల మషమహలతుా (HM గది,ఉతృహదనాయుల గది, మమయు తరగతి గద఼లు )శుభరెంగహ ఉననాయా?
8.

Class rooms atmosphere

23 నలా బ్లా ై అెంఱహలతూా ఉననాయా? ( త్ేద,ి హాజరు, ఫోధననెంవెం ము.)
24 తరగతి గదిలో లాల తు(తృహరజకులులు, చనరులులు ము) ఉననాయా?
25 తరగతి గదిలో డస్టు తన్ ఉెందన?తరగతి గది శుభరెంగహ ఉెందన?
9.

26

SMC

కరమెం తాకుెండన షమారేఱహలు ఏరారచి, ఈ షమారేఱహలలో అెందమతు ఫ్గసహాముాలన఼ చేషు ఽ
తల్లా దెండెరలన఼, గహరమష఼ులన఼ చెైతనా రుష఼ుననామహ?
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10. Library Maintenance
27 గరెంథనలయ పషు కహలన఼ లాలకు ఇెంటికి / తరగతి లో ఇష఼
ు ననామహ?

28 గరెంథనలయ పషు కహల మకహరు్లు( Stock, Issue etc.) అతూా ఉననాయా?
29 లాలు పషు క షమీక్షలో గరెంథలయ పషు కహలన఼ రహడెతేననామహ( గరెంథనలయ మకహరు్న఼ తృో లుికోరహల్ల)
30 తరగతి గద఼లలో పషు కహలన఼ త్నడెై రేలాడదీళ, లాలకు అెంద఼బ్్టటలో ఉెంచనమహ?
11. Classroom Interaction

31 ఉతృహదనాయులు లాలత్ో తృహటట కరుితు ఫోధననభాషన కహరాకరమాతుా తురాఴిషు ఼ననామహ?
32 తరగతి గదిలో తృహాష్ కహర్్ లు ఉయోగెంచి బ్ో ధిషు ఼ననామహ?

33 తరగతి గదిలో రతుాెంగ్ బ్ో ర్్ తు ఏమహాటట చేళ, ఉయోగష఼
ు ననామహ?
12. Computer

34 తృహఠఱహల లో కెంయాటర్ ఉయోగష఼
ు ననామహ?
13. Prayer Items

35 మహగయుకు బైన, అరుఴెంతబైన తృహరరునన గీతెం ఆలషు ఼ననామహ?
36 తృహరరునన షమారేఱహతుకి బైక్ ళట్ ఉయోగష఼
ు ననామహ?

37 తృహరరున లో షఽకిు ( Thought of the Day) చెు పననామహ?
38 తృహరరున లో రవా అడెగుతేననామహ?

39 త్ెలుగు/ ఇెంగీాష్ దిన తిరకన఼ క ెంటృ లాల చే తృహరరున లో రహరు లన఼ చదివిష఼
ు ననామహ?
40 రత్ేాక మోజులలో ఆ మోజు గుమెంచి మాట్ాడెతేననామహ?

41 రతిభ చఽషు ఼నా లాలన఼ తృహరరునలో అతేనెందిషు ఽ, తృో ర తుఴిషు ఼ననామహ?
14. Discipline

లాలు మధనాసా ఫోజన షమయెంలో, ల ైబ్మ
ర ీ కి, లాాబ్ కు, తరగతి గద఼లకు రెయా లటపాడె కా

42 తృహటిషు ఼ననామహ?

తరగతి గదిలో తువభ్్ితుా తృహటిషు ఼ననామహ?
లాలు
ఴరెండనలలో
మగతు (డెం,
ఆడెకోఴడెం
చేయడెం లేద఼.
15.
Student
Committees
Children’s
Cabinet)

43 బ్్లల షెంఘాలన఼(కమిటరలన఼) ఏరారచనమహ? అవి తు చేషు ఼ననాయా?
44 బ్్లల షెంఘాల తుతు గుము షు ఽ రహమతు అతేనెందిషు ఼ననామహ?
45 లాలన఼ సౌళస్ట గహ విభజిెంచి కహరాకరమాలన఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
16. NAVODAYA

46 NAVODAYA కి లాలు గత విదనా షెంఴతురెం లో ఎఴమైనన ఎెంకయాామహ?

47 ఈ మీక్షల తయామీకి తృహఠఱహలలో ఏదెైనన రత్ేాక తరగతేలన఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
17. Uniforms

48 లాలెందరు యూతుతౄహెం లో, శుభరెంగహ ఉననామహ?
18. Students Attendance

49 రతి మోజు లాల హాజరు ఱహతెం కతూషెం 90% ఉెందన?
50 గైమహూజమైన లాల తల్లా దెండెరలత్ో రతాక్షెం గహ గహతూ తృో ోన్ లో గహతూ మాట్ాడెతూ, గైమహూజమీ తు తగి షు ఼ననామహ?
19. Teachers Attendance
51 రతి మోజు ఉతృహదనాయుల హాజరు 90% కెంటే ఎకుకఴపెంది

52 అెందరు ఉతృహదనాయులు కరమెం తాకుెండన తృహరరున కు హాజరఴపతేననారు.
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20. Reports Submission (In time Submission of)
53 మధనాసా ఫోజన తల్ు షమైన షమయెంలో షమమాష఼
ు ననామహ?

54 నెలరహమీ మతృో ర్ు (Monthly Returns) షమయెంలో షమమాష఼
ు ననామహ?
55 Childinfo-Adhar Validation షకహలెంలో యము చేఱహమహ?
56 QMT రతి కహారుర్ లో షకహలెంలో షమమాష఼
ు ననామహ?
21. Pre-Metric Scholarships

57 తృహఠఱహల లోతు అెందరు SC/ST లాల రమాటిక్
ర సహకలర్ లప్ ధరఖ్ాష఼ు చేఱహమహ?
22. Parents Teachers Meetings

58 తల్లా దెండెరల షమారేఱహలన఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?(నెలరహమీ లేదన మీక్షల అనెంతరెం)
23. Innovative Activities

59 గోడ తిరక (Wall Magazine ) న఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
60

తృహఠఱహల మాాగజైన్ (School Magazine ) న఼ తురాఴిషు ఼ననామహ? (గోడ తిరక అెంఱహలత్ో లేదన
షెంఴతుమహెంతెం లో)

61 తృో స్టు బ్్క్ు-షలహాల టటు (Post Box or Suggestion Box) న఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
62 తుజాభతీ టటు (Honesty Box) న఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?

63 తరగతి గదిలో లాల అెంఱహలన఼ రదముెంచే బ్ో ర్్ (Bulletin Boards) ఏరారచనమహ?
24. Cultural Activities

64

నెలరహమీ సహెంషకాతిక కహరాకరమాలన఼(నాతాెం, తృహడటెం, ననటకెం, మిమికరర,మోల్ ేా , డిబ్ేట్ ము.
తురాఴిషు ఼ననామహ?

65 నెలరహమీ తృో టరలన఼ (కిాజ్,ఴకాతా, రహాషరచన, భెంటిెంగ్ ము.) తురాఴిషు ఼ననామహ?
66 మాదిమ తృహరా బెంట్/ఓటిెంగ్ తు తురాఴిషు ఼ననామహ?

67 ెండెగలన఼, రముఖ఼్ల జయెంతేల రేడెకలన఼ జరుపతేననామహ?
68 గత విదనా షెంఴతురెం తృహఠఱహల రహమీకోతురహతుా తురాఴిెంచనమహ?
25. Games & Sports

69 ఆటల/కరడ
ర ల క రకు మయడ్ టటైమ్ టేబ్ుల్ లో ఉెందన?

70 PET లేదన ఇతర టరచర్ దనామహ లాలకు తుమహిమెంచిన మయడ్ లో ఆటలు ఆడిషు ఼ననామహ?
71 యోగహ,ధనానెం, కమహటే , (మారీల్ ఆర్ు్ )ము. నవి ఏరెైనన నేమాష఼
ు ననామహ?
26. Competitions & Representation

72

మెండల సహుభ లో అతుా ఆటలు.కరడ
ర లు, భెంటిెంగ్, రహాషరచన, ఴకాతా తృో టరలా ో చ఼రుకుగహ
తృహల్ిెంటటననామహ?

73 ఆటలలో లేదన ఇెంకహ ఏదెైనన తృో టర లో మెండల సహుభకి చేమహమహ?
27. Special Programs

74 లాలన఼ బ్డిలో చేమైఛెంద఼కు రచనరెం, మహాలీ లు, బ్డిబ్్ట కహరాకరమాలు తురాఴిెంచనమహ?

గత షెంఴతురెం గణ్ిత దినోతుఴెం మమయు ళైన్ు దినోతురహల షెందరభెంగహ ళైన్ు పేర్ లాెంటివి
తురాఴిెంచనమహ?
76 గరెంథనలయ రహమోతురహతుా తురాఴిెంచనమహ?
75
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Components & Questions for Selecting BEST (Best in Education, Sanitation & Total
Development) School - for Primary & Upper Primary Schools

YES=1 NO=0

28. Academic
77

అతుా తరగతేలలో 90% లాలు త్ెలుగు,ఴిెందీ,ఇెంగీాష్ ఫ్శ లలో చదఴడెం మహయడమ మమయు
చతేమాద రకయ
ిర లన఼ సహధిషు ఼ననామహ?

78 టరచరా ెందరు Lesson Plan మహషఽ
ు , CCE తు తృహటిషు ఼ననామహ?
79 లాలెందమ నోటట పషు కహలన఼ షమగహ దిది ఼తేననామహ?

80 లాల జరహబ్ు త్నరలన఼ తల్లా దెండెరలకు చఽెంచి షెంతకహలు తీష఼కుెంటటననామహ?
81 రెనకబ్డిన లాలన఼ గుము ెంచి, రహమకి రత్ేాక కహరాకరమాలన఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
29.

Registers & Records Maintenance

82 జాతత్నలో తు మజిషు రా ు/మకహరు్లతుాెంటితు దనదనప గహ కల్లగ ఉననామహ?

83 హాజరు మజిషు ర్ లు శుభరెంగహ, అతుా అెంఱహలన఼ యము చేళ ఉననాయా?

84 అతుా మజిషు ర్ లు(అడిిశన్,కహాష్,సహుక్,ల ైబ్మ
ర ీ ము.)యము చేయబ్డి ఉననాయా?
30.

Utilizing School Grants

85 గహరెంటటలన఼ కమిటర తీమహిననల రకహరెం ఎాటికపాడె (బ్్ాెంక్ లో మిగల్ల తృో కుెండన) ఖ్రుి చేషు ఼ననామహ?
86 RVM గహరెంట్ు క రకు టరచరా త్ో Purchasing Committee తు ఏమహాటట చేష఼కుననామహ?
87 గహరెంటట
ా మమయు దనతల విఴమహలన఼ రదమిష఼ుననామహ?

88 లాల న఼ెండి బ్ో నపైడ్,టరళ, జరహబ్ు త్నరలు, అదనప మీక్షప ము. వి ఴషఽలు చేయడెం లేద఼
31.

WaSH

89 లాలు ఫోజననతుకి ముెంద఼, ట్భల ట్ రహడిన తమహాత షబ్ుుత్ో చేతేలు కడెకుకెంటటననామహ?
32.

HM

90 ఴెడనిషు ర్ Supervising Dairy తు maintain చేషు ఼ననామహ?
33.

Enrollment

91 తృహఠఱహల నమోద఼ తు ెంచే కహరాకరమాలన఼ తురాఴిషు ఼ననామహ?
92 గత 2 షెంఴతుమహలలో తృహఠఱహల నమోద఼ మగెందన?

93 మీ తృహఠఱహల హాతటేశన్ లో బ్డిబ్యట లాలు, బ్్ల కహమికులు ఎఴరౄ లేరు.
34. Co-Curricular Activities

94 టటైమ్ టేబ్ుల్ లో షసతృహఠహాెంఱహల కు మయడ్ లుననాయా?
95

షస తృహఠహాెంఱహల న఼(కళలు-సహెంషకాతిక విదా, తు విదా, విలుఴల విదా, రహాయామ విదా)
తురాఴిషు ఼ననామహ?

35. Corporal Punishment
96 లాలన఼ ధెండిెంచడెం లేద఼. తిటు డెం లేద఼.
35. Cell Phone Usage in School

97 ఉతృహదనాయులెంత్న రహమ ళల్ తౄో న్ న఼ ఴెడనిషు ర్ రౄెం లో ఉెంచనరు.

98 ఉతృహదనాయుల ఴరౄ తరగతి గదిలో/బ్ో ధన షమయెంలో ళల్ తౄో న్ రహడటెం లేద఼.
36. Radio Program

99

మీనన రెంచెం/ విెందనెం నేరుికుెందనెం కరమెం తాకుెండన వితుెంచి, ఆ తమహాత దనతుకి షెంబ్ెంధిెంచిన
చరి జరుపతేననారు.

100 మైడియో కహరాకరమతుా గుమెంచి షమీక్ష లాలచే మహభష఼
ు ననామహ?
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