कमचा-याची कत ये
अनुसूची “ ज “
मु या यापकाची कत ये
१)

शे िणक बाबी संबधीची
मु या यापक

कत ये
या एका िकवा अनके वगाना #वत िशकिवतो 'या संबंधातील 'याचा िश क या

ना'याने असले)या कत य खेरीज शासनाकडू न वेळेवेळी दे 0यात येणा-या िनद1 शा2या अिधअनतेणे मु या यापक
अ) 'या2या शाळे तील सव िव4ाथायाचे िश ण व शारीिरक िश ण

मतेने व 7भािवपणे हो0यासाठी साम<यता:

जबाबदार असेल
ब) शाळे त व>शीर पणे हजर राहील,नेमणूक िदले)या शाळे 2या तासांम ये शाळे त उपसतीत राहील, शाळे तील
कामाकडे पूणपणे ल

दे ईल, आिण शाळे 2या तासामधे कोणतेही खाजगी काम करणार नाही

क) िश का2या कामाचे 7माण िनयमीत व िनयंिCत करले आिण शाळे तील

िश णाचा दजा राख0यास जबाबदार

असले
ड) िनयोजन व मू)यमापन या संबंधात #थूल मागदशक त'वाची तरतूद कर0यास जबाबदार असेल.
इ) तो एक िकवा अनेक वगाम ये असले)या िव4ाFीचे यव#था कर0यास आिण वषभरातील 'याची 7गती व िनयत
कालीन तसेचे

या सCात परी ाचा िनकाल यावHन 'यांना वर2या इयIतत पाठिव0यास जबाबदार असेल

फ) शाळा सिमती बरोबर िवचार िविनमय कHन, पाKयपु#तके,ह#तपुि#तका,#व याय पुि#तका इ. िविहत करील
ग) िदशािनदे षण पाKयLम िशकून घेईल

व ते यNय#वीिर'या पूण करील

ह)मा यिमक शाळा 7माणपC (एस एस सी )व उ2च मा यिमक शाळा 7माणपC (एच एच सी )
या परी ा म ये िव4ाFीची शै िणक कामिगरी सा'यताने िनकुQ दजाची रािहलतर उतरदाई असले
२)

सामा<य 7शासन िवषयक बाबी संबंधातील कत ये

मु या यापक हा –
अ)

शाळा सुरळीत व काय म िर'या चालव0या बाबत यव#थापक वगाला जबाबदार असेल.

ब) १) मुलांनी शाळे त िनयमीत यावे यासाटी 'या2ता पालकांना 7Tत करील
२) शाळे त गैरहजर राहा-0यारा मुला2या पालकांशी आप)या सहाUयकां2या मदतीने संपक साधून 'या2या
मुला2या गैरहजेरी 2या अथवा अिनयमीत उपि#थती2या कारणाची चोकाशी कHन मुलांनी िनयिमत पणे शाळे त
हजर राह0याची यव#था करावी

- - - १ - - -

यासाठी 'यांना 7Tत कHन आप)या शाळे तील हजेरी वाढव0यासाठी शWय ते सव 7यXे करीन
क)िव याथानी आिण पालकांनी अज के)यावर आिण फी िविहत केली अस)यास ती भर)यानंतर शाळा सोड)याची
7माणपCे िकंवा सवसाधारण नZदवहीतील उतारे दे ईल.
ड)िश णािधकारी यांनी िविहत केले)या अनुसूची2या चौकटीत कामाचे िदवस व सु\\या याची सं या िनि]त करील
आिण दरवष^ शाळे चे वेळापCक तयार करील
ई)शाळे 2या सव नZदव_ात वेळापCक अिभलेक यो`य 7कारे ठे व0यास जबाबदार असेल
फ)बेठ खेळ व Lीडा िनयिमत परी ा होणे व सह शालेय गोQीची यव#था करणे इ.शाळे चे
सव साधारण कायLम आयोिजत कर0यास जबाबदार असले
ग) आप)या शाळे तील

िव याथानी #व2छतेची व टापटीपी ची सवय लागावी आिण 'याची

वतुणूक व िश#त या बbल जबाबदार राहील
ह)आप)या सcUकां2या कामावर िनयंCण, दे खरे ख ठवील 'या2या कामात सम<वय
िश#त या िवषयी उdरदाई असेल आिण आप)या

सािधल, 'याची काय मता व

साहकानी गैरवतुनक िकवा िश#त भंग के)यास 'या2या िनदशनास

आ)यास 7करणाचा अहवाल, यव#थाप0या2या मु य कायािधका-याकडे पाठिवल
ड) आप)या

सहाUयकां2या कामाची वहीत नZद ठे िवल

ज) पयवे क िकवा िश क िकवा दोघेही 'या2या आठवeयातून कमीत कमी दोन पाठाचे िनर ण करील आिण
'याची नZद ठे वील. उपमु या यापक िकवा

पयवे क/ दोघानी ठे वले)या रोज

वह-याची ठरिवक कालातरागिणक

तपासणी करील
के) आप)या शाळे तील िव याथायामधे जातीय सलोखा आिण सदभाव राहील आिण

िव याथायामधे 'याची जात/

'याचा समाज या2या आधारे कोण'यही 7कारचा भेदभाव केला जाणार नाही, अशी खाCीशीर तजबीज करील
ल)शासनाने आयोिजत केले)या कोण'याही परी ेसाठी आिण महाराg रा य मा यिमक व उ2च मा यिमक िश ण
मंडळाने/िवभािगय मंडळाने मा यिमक शाला<त 7माणपC परी ेसाठी तसी िनयु>ी के)यास परी ा चालक/उपचालक
पयवे क hहणून काम पािहलं आिण शासनाने/ मंडळाने 'या परी ां2या संदभत िविहत केले)या िनयमानुसार
काय मता आिण िश#त राखणे याबbल जबाबदार राहील.
म) शासनाने आयोिजत केले)या कोण'याही परी ेसाठी आिण मा यिमक शाला<त 7माणपC, उ2च मा यिमक
शाला<त 7माणपC परी ेसाठी परी क िकवा सहायक िश क/िनयामक/7मुख िनयामक /7शिनक(पेपर सiटर )िकवा
तj महणून काम करील. आिण शासनाकडू न महाराg रा य मा यिमक व उ2च मा यिमक िश ण
िवभाग मंडळ

- - - २ - - -

मंडळ िकवा

या2याकडू न सोपव0यात येईल असे अ<य काम करील या बाबत शासनाने मंडळाने 'या संदभात िवहीत केले)या
िनयमानुसार काय मता आिण िश#त पालन यासाठी जबाबदार राहील.
न) आप)या शाळे 2या कमचा-यांना नेिमतीक रजा मंजूर करील
ओ) खा'या2या िनद1 शनानुसार शाळे 2या व#तूचा कायदे शीर तह1 ने उपयोग कर0यास जबाबदार राहील. आिण सव
साधारण

यव#थापक वग2या िनरिनराlया परी ा आिण िवशेषकHन खा'या2या गरजेनुसार सुरळीतपने पार

पाड0यासाठी पूण सा_ होईल
प)शाळा सिमती िव4ा पिरषद यां2या बैठका बोलव0याची यव#था करे ल
Wय) खा'येने आिण रा य मंडळाने/ िवभािगय मंडळाने वेळोवेळी मागीतलेली सव मािहती व>शीर पने पुरवील.
र) शाळे 2या 7'येक 7कार2या मा)मंतेचे यो`य िर'या काळजी घेतली जात आहे आिण शाळे चा पिरसर,वा#तू #व2छ
व नीटनेटकी ठे वली जात आहे याची खाCीशीर तजबीज कर0यास जबाबदार राहील, अशा मालमेताला पोचले)या
नुकसानीचे Tत तो यो`य 'या 7ािधक-याकडे करील कळवील
स)आप)या शाळे तील कमचारी याची सेवा पु#तके ठे व0यास व 'या मधे िनयत कािलक नZदी

कHन 'या सा ािकत

कर0यास जबाबदार राहील
ट) आप)या शाळे तील कमचा-यची जेmता सूची तयार कर0यास आिण जतन कHन ठे व0यास

यव#थापण वगास

सा_ करील
उ) कमचा-यची गोपनीय अहवाल तयार कर0यास आिण कमचा-यांना 7ितकूल शेरे कळिव0यास जबाबदार राहील
वा) िनयमानुसार अवNयक अस)या7माणे शाळे चा कमचारी वग पुरेसा अस)याचे िकवा नस)याचे शाळा सिमती2या
नजरे स आणून दे ईल आिण काही कमतरता अस)यास शWय िततWया लवकर
ती दरू कर0याचा 7यX करील.
) रा य शासन संचालक, उप संचालक िकवा 7करण पर'वे,िश ण अिधकारी 'या िश ण संबंध सांगेल अशी इतर
कामे करील आिण 'या संबंधी तो दे ईल 'या सूचनांचे पालन करील.
य) िदशा पाKयLम िशकून घेईल आिण ते येN#वीिर'या पूण करील.

अिथक बाबी2या संबधतील कत ये
मु या यापक पुढील गोQीसाठी जबाबदार असेल
अ) यव#थापण वगाने िदले)या सुचना2या अिध<तेने गरीब व पाC िव4ाथ^ यांना फी माफी मंजूर करणे
ब) या िव4ाथ^ यांना पूव1 मा यिमक व मा यिमक शाळे 2या िशnयवृdी मंजूर कर0यात आले)या आहे त 'या2या
सादे भात मािसक िकवा 7कष त'वे Cैमािसक बील तयार करणे आिण िश ण अिधका-याकडे ती सादर करणे
क) पूव1 मा यिमक व मा यिमक शाळातील संबधतील िव4ाथ^ यांना िशnयवृdी रWकम त'पेतने दे णे
ड)फी भरणा-या िव या-याची फी 7'येक मिह<याला गोळा करणे आिद खा'याने िविहत केले)या तारखेपूव^ सहकारी
बँक खा'यात ती जमा करावी
ई) मा यिमक शाला<त 7माणपC, उ2च मा यिमक शाला<त 7माणपC परी ा याबbल ची परी ा फी #वीकारने
आिण 7वेश अजाची तपासनी करणे महाराg रा य मा यिमक व उ2च मा यिमक िश ण

मंडळाने/िवभािगय मंडळ

या2या सिचवाने नेमून िदले)या तारखे2या िदवशी/ 'यापूव^ फी ची रWकम भरणे व अज1 सादर करणे परी ा फी चा
िहशेब ठे वने आिण िनिनिदQ केले)या कालमयिद2या आत मंडळला अंितम िहसेबाचा अहवाल पाठीवने
फ)अ<य कोण'याही कारणासाठी वेतनवाढ रोखलेली अस)यास कमचा-याला िनयत तारखेपासून वेतनवाढ दे णे
ग) शाळे ची मािसक वेतन बील तयार करणे आिण िश ण अिधका-याने 'या बाबतीत िवनीिदQ केले)या िदनाकापूव^
ती समूणपने तपासून व 'यावर सही कHन ती िश ण अिधका-याला सादर करणे
ह)आप)या शाळे तील

कमचा-याची पूरक वेतन िदले तयार करणे आिण िश ण अिधका-याने या बाबतीत िवनीqQ

केले)या िदनाका पूव^ ती तपासून व 'यावर स_ा कHन ती िश ण अिधका-याला सादर करणे
ई) िश ण अिधका-या कडू न एखादे बीजक (इन हानसड)िमळा)या नंतर कमचा-या2या वेतनातून 'या रकमा वसूल
कHन भरणा करणे अथवा 'या2या कडू न वेतन बील िकवा पूरक वेतन बील आ)यावर वेताना2या रकमेचे त'परतेणे
सिवधरन करणे
ज)शाळे 2या रोखड वहीत नZदी करणे आिण रोज2या रोज ती अ4ावत कHन ती सा ािकत करने
क)सC फी चे िहशेब आिण इतर अशासकीय यवहारचे िहशेब ठे वने आिण ते िनयिमतपने
- - - ५ - - -

अ4ावत करने

ल) खा'यात 'याच 7माणे लेखी परी ा िवभागाने पाठिवले)या लेखा परी ा िटप0याना त'परतेने उतरं दे णे
म)िदशा िनदे शन पा\यकमाचे िश ण घेणे व ते

येN#वीिर'या पूण करने

उपमु या यापकाची कत ये
उपमु या यापक हा #वतः

या वगाला िकवा

वगाना

िशकिवतो 'या वगा2या बाबतीत िश क hहनून पार

पाडावया2या 'या2या कत य

यितिर> आिण मु या यापकाने वेळोवेळी 7सुत केले)या अशा कोण'यही सुचान2या

अधीनतेणे –
१)

उपमु या यापकाडे जो वग िकवा जे वग असतील 'यां2या संबंधातील 'यांची कत य पार पाड0या2या कामी
तो मु या यापकास साहUय करील.

२) आप)या खा'यातील िश कां2या संबंधात तो रोज वही ठे वील 7'येक आठवeयात िकमान एक पयवे क
िकवा िश कां2या पाठाचे िनरी ण करील आिण 'या2या अिभलेख ठे वील आिण पयवे का2या तयार
केले)या रोज वहीची िनयतकािलक तपासणी करे ल.
३) शाळा 7मुख दे ईल अNया सूचनां2या अिधनतेने आप)या खा'यातील िश कांनी केले)या कायाचे िनरी ण
करील आिण 'याची वतुणूक िश#तपालन आिण काय मता यासाठी जबाबदार राहील.
४) शासनाणे आयोिजत केले)या कोण'याही परी ेसाठी आिण एस एस सी, एच एस सी,

महाराg मंडळाकडू न

नीयु>ी के)या गे)यास पिर ा चालक िकवा परी ा उपचालक िकवा पयवे क काम पािहलं कायNUमता
आिण िश#तपालन यासाठी तो जबाबदार राहील
५) शासनाने आयोिजत केले)या परी ेसाठी एस एस सी, एच एस सी साठी 7ाथिमक, सािमषक, परी क इ
कामे करील िकवा त <य hहणून काम करील. आिण शासनाकडू न महाराg रा य मा यिमक व उ2च
मा यिमक मंडळ िकवा िवभागीय मंडळ या2याकडू न सोप0यात येतील अशी अ<य कामे करील आिण
याबाबत शासनाने िकवा मंडळाने 'या सदभात िविहत केले)या िनयमानुसार काय मता आिण िश#त पालन
यासाठी तो जबाबदार राहील
६) मु या यापक िश ण समधाने 'यास सांगेल

अशी इतर कामे करील आिण 'या सhबधी तो दे ईल अशा

सुचनाचे पालन करील
७) शाळा 7मुखा2या िनदे शानुसार शाळे 2या एका पाळीकिरता जबाबदार राहील
८) िदशा िनदे शन(ओिरएनटे शन) पाKयLम िशकून घेईल आिण ते येN#वीिर'या पूण करील.
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९) िश ण व शाळे चे 7शासन या सhबधाने मु या यापक 'यास वेळोवेळी सांगले अशी कामे करील आिण 'या
सhबिध तो दे ईल अशा सुचनाचे पालन करील
पयवे काची कत य
पयवे क हा #वतः2या
'या2या कत य

या वगाला िकवा

वगाना

िशकिवतो 'या वगा2या बाबतीत िश क hहनून पार पाडावया2या

यितिर> आिण मु या यापकाने िकवा वेळोवेळी 7सुत केले)या अशा कोण'यही सुचान2या

अधीनतेणे
१)

पयवे काकडे जो वग िकवा जे वग िदलेले असतील 'यां2या संबधातील कत य पार पाडावया2या कामी
मु या यापकास िकवा उपमु या यापकास साहUय करील.

२) आप)या अखा'यातील रोजवही ठे वील
३) आठवडयातुन िकमान एगदा एका िश का2या पाठाचे िनरी ण करील आिण 'याचा अिभलेख ठे वील
४) मु या यापकास व

उपमु या यापकास दे ईल अशा सुचाना2या अधीनतेणे आप)या

अखा'यातील

िश कानी केले)या कामाचे पयवे ण करील आिण 'याची वतुनक िश#त पालन आिण काय मता याबbल
तो जबाबदार असेल
५) मु या यापकास व

उपमु या यापकास िश ण संबधाने 'यास सांगेल अशी कामे करील आिण 'या संबधी

तो दे ईल अशा सुचानाचे पालन करे ल
६) िदशा िनदे शन(ओिरएनटे शन) पाKयLम िशकून घेईल आिण ते येN#वीिर'या पूण करील
िश काची कत य

मु या यापकास व

उपमु या यापकास/ पयवे क वेळोवेळी दे ईल अशा सुचान2या अधीनतेणे िश क-

१)आप)या हवाली असले)या िव याथ^ यांचे िश ण काय म रीतीने आिण 7भावी पणे हो0यास जबाबदार असेल
२)शाळे त व>िशरपणे हजर राहील आिण िविहत कर0यात आले)या शाळे 2या तासामधे शाळे त उपि#थत राहील.
अ4ापन/वगाच1 काम या कडे संपूण ल

पुरवील आिण मिह<य2या शेवट2या िदवशी संपले)या मिह<य2या नZद व_ा

पूण कर0यासाठी पुढील मिह<यासाठी नZदव_ा तयार कर0यासाठी आिण मु या यापकास आवNयक असेल 'या
7माणे इतर मािसक नZद व_ा व अहवाल तयार कर0यासाठी कमीतकमी ३ तास इतका वेळ दे ईल.
-
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३] िव4ा{या|2या उपि#थितचा अिभलेख ठे वील.
४] आप)या शाळे तील उपि#थती कायम ठे व0यासाठी 'यात सुधारणा कर0यासाठी शWय ते सव 7यX करीन
५] आप)या हवाली असले)या िव4ा{या|ची कोणतीही फी अस)यास ती वसूल करील आिण मु या यापक िनद1 श
दे ईल 'या 7माणे अशा फी ची वसूल झालेली रWकम 'यां2या पुढे सुपूत करीन \
६] मु या यापकस आवNयक असेल 'या 7माणे आवNयक 'या नZदव_ा आिण इतर अिभलेख िबनचूक

यवि#थत

ठे व0यास तो जबाबदार असेल.
७] शळे 2या कामाचे सव साधारण आयोजन करणे, िनया'कालीन व सहामाही परी ा घेणे.सहशालेय कायLम
आयोिजत करणे.याबाबतीत उपमु या यापाकास आवNयक असेल 'या 7माणे 'याला मदत करील.
८] िव4ा{या|म ये #व2छता व टापटीप या सवयी लाव0यास आिण िश#तब द वतनाबbल आदरभावना जोपास0यास
जबाबदार राहील 'या 7योजनासाठी आयोिजत केले)या कायLमात

सहभागी होईल.\

९] आप)या िव4ा{या|म ये जातीय सलोखा व सदभाव वाढीला लावील आिण कोण'याही िव4ा{यावर 'याचा धम,
जात, समाज यां2या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही अशी खबरदारी घेईन
१०] शै िणक वषा2या अगदी 7ारं भी आिण शWयतो तोवर शै िणक वष सु€ झा)यापासून एका आठवeयात
िवषयावर आिण वगावर वािषक घटक योजना तयार करीन.
११] आपला अ यापन कायLम तयार करील.आिण खाली दशव)या7माणे 'याची साि पात नZद ठे वीन
अ] [एक]तारीख, [दोन]वग,[तीन]िवषय
ब] अ यापना2या कालावधीम ये िशकवावयाचा घटक [पूण करावयाचा अ‚यासLम ]
क] अ‚यास िवषया2या #वHपावर अवलंबून

यावर जोर दे णे आवNयक आहे . अशे शƒद, वाWय7योग,वाWय7चार,

क)पना, त'वे,घटना, यासारखे ठळक मुbे
ड] अ यापनाची साधने िकंवा 7योग िनद1 शन, कोणतीही अस)यास
इ] िलखाणाचे काम, पठन, ठळक वाचन यासार या गृहपाठाचे #वHप
१२] िवशेषता भूगोल ,इितहास , िवjान, गिणत, वाeमय, इ.सार या िवषयामधील घटक सादर करताना शाळे त
उपलƒध असले)या अ यापन/अ ययन साम„ीचा वापर करील.िवjान िश क िविहत अ‚यासLमाबर हुकुम सव
7योग कHन दाखिवण.आिण िव4ा{याकडू न सव 7ा'यि काचे काम कHन घेईल.
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१३) कामा2या असले)या 7'ये

आराखeया 7माणे काम करील आिण 'यात कोण'याही Cुटी रािह)या तर 7'येक

मिह<या2या अखेरीस संबिधत मुखा यापक िकं हा उपमुखा यापक, पयवे क या2याशी िवचार िविनमय कHन
असले)या Cुटी िकं हा उणीवा दरू करणेसाठी उपाय योिजले
१४] िव4ा{याना आठवeयात अ‚यास नेमून दे ईल 'यामुळे संपूण वषात 7'येक िव4ा{याला

7'येक िवषयातील

आठवeयाची hहणून ३० नेमीन अ‚यासकामे पूण करणे शWय होईल. परं तु एखा4ा िवषयांचा एक भाग नेमून िदलेला
असेल.
उदा;- सामािजक अ‚यास (सोशल #टडीज) िवषयापैकी इितहास / भूगोल अथवा भौतीक िवjानापैकी भौतीकशा†
िकं हा रसायनशा† इ. तर अ<य बाबतीत 'या िविशQ भागा2या बाबतीत नेमीव अ‚यासLमाची सं या तेव‡या
7माणांत कमी होईल.
१५] िव4ा{याला

नेमून िदले)या सामा<यपणे एक आठवeयाआड अशा आठवeया2या गृcपाठांची िचिक'सकपणे

तपासनी करील.वगाम य ५० पे ा अिधक िव4ाथ^ असतील तर 'या िश काचे संपूण वषाम य १५ 2या एवजी १२
गृहपाठ तपासले तरी चालेल.
१६] 7'येक सCाम ये 7ˆपिCका तयार कHन एक व#तुिनm प‰तीची चाचणी घेईल. आिण पंधरवाeया2या आत
तपासणी केले)या उdरपिCका िव4ा{या|ना परत करील.
१७] मु या यापकाने तयार केले)या आराखeया7माणे 'याला नेमून िदले)या िवषयामधील सहामाही आिण इतर
परी ां2या 7ˆपिCका काडील आिण उdरपिCका िववेकबु‰ीने तपािसल
१८)शासनाने आयोिजत केले)या कोण'यही पिर ेसाठी आिण मा यिमक शालांत 7माणपC परी ा िकवा उ2च
मा यिमक शालांत 7माणपC परी ा िकवा उ2च मा यिमक शालांत 7माणपC पिर ेसाठी
व

उ2च

मा यिमक

िश ण

मंडळ

िकवा

िवभागीय

मंडळात

िनयुकती

केला

महाराg रा य मा यिमक

गे)यास

पिर ाचालक

िकवा

पिर ाउपचालक hहणून काम पािहलं आिण शासनाने मंडळानी संबंधीत पिर ेसाठी िविहत केले)या िनयमानुसार
काय मता आिण िश#तपालन यासाठी तो जबाबदार राहील
१९) शासनाने आयोिजत शासनाने आयोिजत केले)या कोण'यही पिर ेसाठी आिण मा यिमक शालांत 7माणपC
परी ा िकवा उ2च मा यिमक शालांत 7माणपC परी ा िकवा उ2च मा यिमक शालांत 7माणपC पिर ासाठी परी ा
िकवा स_ायक परी क /िनयामक /7मुख िनयामक /7शािनक /hहणून काम करील आिण शासनाकडू न आिण
महाराg रा य मा यिमक व उ2च मा यिमक िश ण मंडळ िकवा िवभागीय मंडळात यां2याकडू न सोपव0यात येईल
असे अ<य काम करील आिण याबाबत शासनाने िकवा मंडळाने 'या सादभातिविहत केले)या िनयमानुसार काय मता
आिण िश#तपालन यासाठी तो जबाबदार राहील .
२०] िदनिनदे शन पाKयLम िशकून घेईल आिण तो यश#वीपणे पूण करील.
२१] कामा2या आिण उपि#थती2या िविहत वेळाम ये मुखा यापक िकं हा उपमुखा यापक िकं हा पयवे क 'यास
िश णासंबधाने सांगेल अशी इतर कामे करे ल आिण 'यासंबंधी तो दे ईल 'या सूचनांचे पालन करील.

Šी विरm लेखिनक ,कारं डे.डी.बी.
ऑंिडट िडपाटमiट

सातारा ,रयत िश ण सं#था,

