
1 
 

 

  

India 

Head Teacher Booklet 

 
Wave 1 

July-August 2016 

Centre for Economic and Social Studies 
Nizamiah Observatory Campus, Begumpet Hyderabad 
Website: www.cess.ac.in 



2 
 

This page is to be completed by fieldworkers. ఈ పేజి ఫీల్్డ వర్కర్ నింపాలి. 

0.1 YL School ID   YL స్కకల్డ ఐడి  INSC __ __ __ 

0.2 

Teacher ID if Head Teacher also teaches Maths / English to Class 
9 (from Teacher Roster) 
 
If Head Teacher does not teach Maths or English to Class 9, 
leave blank.  

 

T __ __ 

0.3 

If the instrument is not completed, what is the reason why? 

ఈ ప్రశ్ాావళి ప్ూర్తి చేయకపో వడానకి గల  ముఖ్య కార్ణిం ఏది?  

01=Respondent absent      జవాబు చెపేే వయకిి ర్ాలేదు  
02=Respondent refused to participate  జవాబు చెపేే వయకిి 
నర్ాకర్తించార్ు  
(if completed, leave blank)  (ప్ూర్తి అయినట్లయితే ఖ్ాళీ వదలిండి) 

[ __ __ ] 

0.4 Date of interview ఇింట్ర్్యూ చేసిన తేది  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
(dd/mm/yyyy) 

 
Data Handlers:  

Fieldworker 
Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 
_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 

Supervisor 
Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 
_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 

 

Data Entry Clerk  
  

Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 
_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 
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Principal / Head Master Questionnaire (Wave 1)  
 

This questionnaire should be completed by the School Principal / Head Master. If the 
Principal/Head Master is not present, the In-Charge should complete this questionnaire.  

ఈ ప్రశావళిని స్కూల్ ప్రరనిిపాల్/ప్రధానోపాధాాయుడు ప్ూర్తిచేయాలి. ఒకవళే ప్రరనిిపాల్ / 

ప్రధానోపాధాాయుడు అందుబాటులో లేనిచ  ోఇంచార్్జ ప్ూర్తి చేయాలి.  
 

1 
Are you male or female? Tick 1 box 

 మీ లిింగము ఏమిట్ి (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

Male మగ 01  

Female ఆడ 02  

 

2 

How old you are?  మీ వయస్ు ఎింత? 

Write your age in completed years 

ప్ూర్తి అయిన స్ింవత్ర్ాలు ర్ాయిండ ి 

_________   years  స్ింవత్ర్ాలు 

 

3 

What language do you mainly speak at home? ప్రధానింగా 
మీర్ు ఇింట్లల  ఏ భాష మాట్ాల డతార్ు ?  

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

Telugu తెలుగు  01  

Urdu ఉర్్ూ  02  

Hindi హ ింది 03  

English ఇింగతలష్ 04  

Oriya ఒర్తయా 05  

Kannada కనాడ 06  

Malayali మలయాళం 07  

Other ఇతర్ములు 08  

 

4 

Which of these languages are you able to use to have a 

conversation?  మీర్ు ఏ భాషలో స్ింభాషిస్కి  ఉింట్ార్ు ? 

(you can tick more than 1 box)   

(ఒకట్ ికింట్ ేఎకుకవ బాక్స్ లు ట్ిక్స చేయవచ్ుు)  

Telugu తెలుగు  01  

Urdu ఉర్్ూ  02  

Hindi హ ింది 03  

English ఇింగతలష్ 04  

Oriya ఒర్తయా 05  

Kannada కనాడ 06  

Malayali మలయాళం 07  

Other ఇతర్ములు 08  
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5 

Where is your native place?  

మీ స ింత ఊర్ు ఏది? 

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

This village or town 

ఈ గాామిం / ప్ట్టణిం  01 
 

Another village/town in this mandal  
ఈ మిండలిం లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  02 

 

Another village / town in this district  

ఈ జిలాల   లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  03  

Another village / town in this state  

ఈ ర్ాషట రిం లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  04  

Outside this state  

ఈ ర్ాషట రిం వెలుప్ల 05  

 

6 

Where do you live now?  

ప్రస్ుి తిం మీర్ు ఎకకడ నవసిస్ుి న్ాార్ు?  

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

This village or town 

ఈ గాామిం / ప్ట్టణిం  01 
 

Another village/town in this mandal  

ఈ మిండలిం లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  02 
 

Another village / town in this district  

ఈ జిలాల   లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  03  

Another village / town in this state  

ఈ ర్ాషట రిం లోన  ఇింకొక గాామిం / ప్ట్టణిం  04  

Outside this state  

ఈ ర్ాషట రిం వెలుప్ల 05 
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What is your current role in this school?  
Tick 1 box 

ఈ బడిలో మీ ప్రస్ుి త పాతర  ఏమిట్ి?  

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండి) 

  

Head Master ప్ర ధానోపాధాాయుడు  01  

Principal ప్రర న్సిపాల్ 02  

In-Charge  ఇన్-ఛార్జ ్  03  

Another role ఇతర్ములు  04  

 

8 

How many years have you been School Principal / Head Master / In-Charge 
at this school?   

ఈ స్కకల్డ  పిరన్పాల్డ / హెడ్ మాస్టర్ / కర్సాేిండెింట్ు గా ఎనా స్ింవత్ర్ాల 

నుించి ప్న చేస్ుి న్ాార్ు? 

Write the number of completed years. If less than 1 completed year, write 
00. 

ప్ూర్తి ఆయిన స్ింవత్ర్ాలు వరా యిండ.ి  ఒక స్ింవత్ర్ిం కింట్ ేతకుకవ అయిత ే

‘00’ వరా యిండ ి 

_______ years 
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Do you currently have any teaching responsibilities within this school? 
Tick 1 box 

ప్రస్ుి తిం మీర్ు ఈ స్కకల్డ లో ఏమ ైన్ా బో ధన్ా బాధయతలు నర్యర్తిస్ుి న్ాార్ా? 

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండి)   

Yes అవును 01  

No లేదు 00  

 

10 

What is your highest level of education 
(excluding teacher training)?  

మీర్ు, ఏ సాా యి వర్కు చ్దువుకున్ాార్ు? (ట్ీచ్ర్ 

ట్్రనైింగ్ కాకుిండా) 
Tick 1 box  (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

Class 10 10 వ తర్గతి 01  

Class 12  ఇింట్ర్మీడియట్ 02  

Degree (Bachelor) డిగమ ా(బాయచ్లర్)వ  03  

Masters (or other PG)   

మాస్టర్్ (లేక ఇతర్ PG) 04 
 

PhD  పిహెచ్ డి 05  

Other ఇతర్ములు 06  

 

11 

What is your highest level of teacher training 
qualification?  

మీర్ు, ట్ీచ్ర్ ట్్రనైింగ్ ఏ సాా యి వర్కు ప్ూర్తి 
చేశ్ార్ు? 

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

None 00  

D.Ed / TTC / other Diploma 01  

B.Ed 02  

M.Ed 03  

Other 04  
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In what year did you join this school?  

ఈ స్కకల్డ లో ఏ స్ింవత్ర్ిం లో చేర్ార్ు ?  

Write the year you joined   చేర్తన స్ింవత్ర్ిం వరా యిండ ి   ____________  
 

13 

For how many years have you been working 
in schools in the following positions: 

మీర్ు ఎింత కాలిం ఈ పో స్ుట లోల  ప్న చేసార్ు? 

Write the number of completed years. If you 
have not worked in one of these positions, 
write 00 in that box.  

ప్ూర్తి అయిన స్ింవత్ర్ాలు వరా యిండ.ి ప్న 

చేయక ప తే “00” ర్ాయిండి  

a. As a HM / Principal / In-Charge 

 పిరన్పాల్డ / హెడ్ మాస్టర్ / 

కర్సాేిండెింట్ు గా 
___ years  

b. As a Teacher  ట్ీచ్ర్ గా  ___ years  

c. As a Vidya Volunteer / 
Parateacher   

విదాయ వాలింట్ీర్ / పార్ా ట్ీచ్ర్  
___ years  
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14 
Are you a member of a Teachers’ Association? Tick 1 box 

మీర్ు ఏదెరన్ా ఉపాధాయయ స్ింఘింలో స్భ్ుయలా? (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండి) 
Yes అవును 01  

No కాదు 00  

 

15 

What gross salary do you receive per month for your work as a School 
Principal / Head Master / In-Charge?  

పిరన్పాల్డ / హెడ్ మాస్టర్ / కర్సాేిండెింట్ు గా ప్న చేసినిందుకు మీకు వచేు 

గర్తషట  జీతిం వరా యిండి ?  

Write the total amount   

Rs. _____________ 

 

16 

How many days of professional training (excluding leadership training) did 
you undertake in the last academic year (2015-16)?   

గత విదాయ స్ింవత్ర్ిం లో (2015-16) ఎనా ర్ోజులు వృతిిప్ర్మ ైన శిక్షణ 

(న్ాయకతయ ప్ర్మ ైన శిక్షణ కాకుిండా)  ప ిందార్ు?  

Write the number in the box. If you did not complete any professional 
training, write 00  

బాక్స్ లో స్ింఖ్య వరా యిండ.ి ఏదీ లేకపో తె ‘00’ వేయిండ ి 

_______ days 

 

17 

How many days of leadership training did you undertake in the last 
academic year (2015-16)?   

గత విదాయ స్ింవత్ర్ిం లో (2015-16) ఎనా ర్ోజులు న్ాయకతయ ప్ర్మ ైన శిక్షణ 

ప ిందార్ు ? 

Write the number in the box. If you did not complete any leadership 
training, write 00    

బాక్స్ లో స్ింఖ్య వరా యిండ.ి   ఏదీ లేకపో తె ‘00’ వేయిండి 

_______ days 

 

School Background - పాఠశాల వివర్ాలు 

18 

What year was this school established?   

ఏ స్ింవత్ర్ిం లో ఈ స్కకల్డ పరా ర్ింభించార్ు ? 

Write the year  స్ింవత్ర్ిం ర్ాయిండ ి __________ 
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19 

What type of school is this?  

ఇద ిఏ ర్కమ ైన స్కకల్డ ?  

Tick 1 box   

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండి) 

Central Govt  క ిందర ప్రభ్ుతయిం 01  

State Dept of Education ర్ాషట ర విదాయశ్ాఖ్ 02  

Local Body సాా నక స్ింస్థ  03  

Tribal / Social Welfare  

గతర్తజన / సాింఘ క స్ింక్ష మ 04 
 

Madrasa మదర్స్ 05  

Private Aided  ప్ర ైవేట్ ఎయిడెడ్ 06  

Private Unaided  ప్ర ైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ 07  

Other ఇతర్ములు 08  
 

20 

Does this school have lodging / 
hostel facilities?   

ఈ స్కకల్డ కి వస్తి గృహిం / హాస్టల్డ 

స్దుపాయిం ఉనాదా? 

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

Yes – this is a residential school and all students lodge 
here  

అవును, ఇది ర్ెసిడెనియల్డ స్కకల్డ, విదాయర్ుా లు అిందర్్    

వస్తి గృహిం లో ఉింట్ార్ు  01 

 

Yes – this school has hostel facilities for some students  

అవును, ఈ బడిలో కొింతమింది  విదాయర్ుా లకు హాస్టల్డ 

స్దుపాయిం ఉింద ి02 

 

No – this school has no boarding or hostel facilities  

లేదు, ఈ స్కకల్డ కి వస్తి గృహిం / హాస్టల్డ స్దుపాయిం 

లేవు.  00 

 

 

21 

From which sources did this 
school receive funding in the last 1 
year?  

గత స్ింవత్ర్ింలో ఈ స్కకల్డ కి 

నధులు వేట్ి  దాయర్ా 
స్మకూర్ాయి? 

You can tick more than 1 box   

(ఒక బాక్స్ కింట్ ేఎకుకవ 

ఎించ్ుకోవచ్ుు)  

State Government ర్ాషట ర ప్రభ్ుతయిం  01  

Fees paid by parents తలిలదిండరర లు కట్ిటన ఫీజుల వలల   02  

Central Government (e.g. RMSA) క ిందర ప్రభ్ుతయిం  03  

Community contributions గాామ విర్ాళాల తో  04  

NGO  ప్రభ్ుతేయతర్ స్ింస్థలు 05  

Faith-based organisation (e.g. Church, Mosque, 

Temple) మత ప్ర్మ ైన స్ింస్థలు (ఉదా : చ్ర్ు, మసీదు 
మర్తయ దేవాలయిం ) 06 

 

Other ఇతర్ములు 07  
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22 

What is the total amount of fees a Class 9 student pays per year in this 
school?  

9 వ తర్గతి విదాయర్తా కి, ఒక స్ింవత్ర్ానకి అయియయ మొతిిం ఫీజు ఎింత?   

 
Include all types of fees, e.g. administration fees, school uniform fees, 
textbook fees, library fees. If students pay a fee at the beginning of the 
year in addition to a monthly fee, include all of these fees.  

అనా ర్కాల ఫీజులు కలిపి ఉదా : నర్యహణ, యూనఫాిం, ట్్క్సట్ బుక్స్, ల రబరర్మ 
ఫీజులు. ఒకవేళ విదాయర్ుా లు,  అదనింగా చెలిలించే న్ెల ఫీజు తో కలిపి, 
స్ింవత్ర్ిం మొదట్లల న్ే మొతిిం వీజులు చెలిలించి ఉింట్ే, వీట్ిన కూడా కలప్ిండి    
   

If there are no fees paid, write 00  ఫీజు కట్టక ప తే ‘00’ వేయిండ ి 

Rs. ___________ 

 

23 

Are there some students in this school who pay a 
lower level of fees?  

ఈ స్కకల్డ లో తకుకవ ఫీజులు చెలిలించే విదాయర్ుథ లు 
ఎవర్ెైన్ా ఉన్ాార్ా? 

You can tick more than 1 box 

 (ఒక బాక్స్ కింట్ే ఎకుకవ ఎించ్ుకోవచ్ుు) 
 

If the school has no fees, tick ‘There are no school 

fees’  ఒకవేళ ఈ స్కకలోల  ఫజీులు లేకపో త ె“ఎట్ువింట్ి 

స్కకల్డ ఫీజులు లేవు“ ట్ిక్స చయేిండ ి

 

Boys బాలుర్ు  01  

Girls బాలికలు 02  

SC children SC పిలలలు 03  

ST children ST పిలలలు 04  

OBC children OBC పిలలలు 05  

OC children  OC పిలలలు 06  

Children from families with lower income 

తకుకవ కుట్ుింబ ఆదాయిం గల పిలలలు 07 
 

Other ఇతర్ులు 08  

There are no school fees  

ఎటువంటి స్కూల్ ఫీజులు లేవు  00 
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24 

In this academic year (2016-17), what is the lowest grade this 
school covers?  

ఈ విదాయ  స్ింవత్ర్ింలో (2016-17), ఈ స్కకల్డ లో బో ధిస్ుి నా 

కనషట  తర్గతి ఏది? 

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

KG క జీ  01  

Class I  1 వ తర్గతి 02  

Class II  2వ తర్గతి 03  

Class III  3వ తర్గతి 04  

Class IV  4వ తర్గతి 05  

Class V  5వ తర్గతి 06  

Class VI  6వ తర్గతి 07  

Class VII  7వ తర్గతి 08  

Class VIII  8వ తర్గతి 09  

Class IX 9వ తర్గతి 10  

 

25 

In this academic year (2016-17), what is the highest grade 
this school covers?  

ఈ విదాయ  స్ింవత్ర్ింలో (2016-17), ఈ స్కకల్డ లో గర్తషటింగా  ఏ 

తర్గతి వర్కు బో ధిస్ుి న్ాార్ు ? 

Tick 1 box (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండ)ి 

Class IX 9 వ తర్గతి 10  

Class X  10  వ తర్గతి  11  

Class XI 11 వ తర్గతి 12  

Class XII 12 వ తర్గతి 13  

 

26 

Do secondary students (Class VIII-X) in this school automatically move from 
one Class to the next every year? (e.g. there is no repeating of grades)   
Tick 1 box 

ఈ స్కకల్డ లో, ప్రతి స్ింవత్ర్ిం 8 నుిండ ి10 వ తర్గతి విదాయర్ుా లు ప ర కాల స్ కు 
మార్తార్ా? (ఉదా: చ్దివిన తర్గతిన్ ేమర్లా చ్దవకుిండా)  (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స 

చేయిండ)ి 

Yes అవును  01  

No లేదు  00  

 

27 

What time does school start?  స్కకల్డ ఎనా గింట్లకు 
పరా ర్ింభ్మవుత ింది  
Write the time in the box బాక్స్ లో స్మయిం వరా యిండ ి 

 
If this is a residential school, write the time when classes begin.  

ర్ెసిడెనియల్డ స్కకల్డ అయితే తర్గత లు ఎప్ుేడర పరా ర్ింభ్మవుతాయో 

వరా యిండ ి   

_ _ : _ _  (hh:mm) 
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28 

What time does school end? స్కకల్డ ఎనా గింట్లకు ముగుస్ుి ింది ?  

Write the time in the box బాక్స్ లో స్మయిం వరా యిండ ి 

 
If this is a residential school, write the time when classes end.  

ర్ెసిడెనియల్డ స్కకల్డ అయితే తర్గత లు ఎప్ుేడర ముగుసాి యో  

వరా యిండ ి  

  

_ _ : _ _  (hh:mm) 

 

29 

In this academic year (2016-17), what are the teaching days of this school in a typical week?  
Tick each day when this school provides teaching.  

ఈ విదాయ స్ింవత్ర్ింలో (2016-17), ఒక సాధార్ణ వార్ింలో ఏ ఏ ర్ోజులలో బో ధన జర్ుగుత ింది?  

స్కకల్డ లో బో ధన జర్తగ  ప్రతి ర్ోజు ట్ిక్స చేయిండ ి 

  

a. Monday  

సో మవార్ిం  
b. Tuesday  

మింగళవార్ిం  
c. Wednesday  

బుధవార్ిం  
d. Thursday  

గుర్ువార్ిం  
e. Friday  

శుకావార్ిం  
f. Saturday 

శనవార్ిం  

g. Sunday  

ఆదవిార్ిం 

       

 

30 

What is the total number of students enrolled in this school?  

ఈ స్కకలోల  మొతిిం ఎింత మింది విదాయర్ుా లు నమోదు అయిఉన్ాార్ు? 

  

_____________ 
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a. Girls 

బాలికలు  
b. Boys 

బాలుర్ు  

c. Total  (girls 
and boys)   
  మొతిిం 

(బాలికలు + 
బాలుర్ు) 

31 

At the beginning of this academic year, what was the 
total number of students enrolled in Class VIII?  

ఈ విదాయ స్ింవత్ర్ిం ఆర్ింభ్ిం లో, 8 వ తర్గతి లో మొతిిం 

నమోదు అయిన విదాయర్ుా ల స్ింఖ్య ఎింత?  

Write a number in each box ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య ర్ాయిండ ి _____ _____ _____ 

32 

What is the total number of students attending in Class 

VIII today?  ఇింట్ర్ుయూ చేసే ర్ోజున, 8 వ తర్గతి లో ఎింత 

మింద ివిదాయర్ుా లు హాజర్ు అయాయర్ు?  

Write a number in each box ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య ర్ాయిండ ి _____ _____ _____ 

33 

At the beginning of this academic year, what was the 
total number of students enrolled in Class X? 

ఈ విదాయ స్ింవత్ర్ిం ఆర్ింభ్ిం లో,  10వ తర్గతి లో మొతిిం 

నమోదు అయిన విదాయర్ుా ల స్ింఖ్య ఎింత? 

Write a number in each box ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య ర్ాయిండ ి _____ _____ _____ 

34 

What is the total number of students attending in Class X 

today? ఇింట్ర్ుయూ చేసే ర్ోజున, 10 వ తర్గతి లో ఎింత మింద ి

విదాయర్ుా లు హాజర్ు అయాయర్ు? 

Write a number in each box ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య ర్ాయిండ ి _____ _____ _____ 

 

35 

How many sections are there in each class? (Including  
sections with different mediums of instruction) 

ప్రతి  తర్గతి లో ఎనా స క్షనుల  ఉన్ాాయి? (ఇతర్ బో ధన్ా 
మాధయమాల స క్షన్ కలుప్ుకొన) 

Write a number in each box  

ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య ర్ాయిండి 

a. Class VIII 

8 వ తర్గతి 

b. Class IX 

9  వ తర్గతి 

c. Class X 

10  వ తర్గతి 

_______ _______ ________ 
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36 

What are the criteria for a child to be 
admitted into this school?  

ఈ స్కకల్డ లో, విదాయర్తా ప్రవేశ్ానకి 
ఉిండవలసిన ప్రమాణాలు ఏవి?   

 
You can tick more than 1 box 

(ఒక బాక్స్ కింట్ే ఎకుకవ ఎించ్ుకోవచ్ుు) 

 
If all children who apply are accepted, tick 
‘All children are accepted into this school’ 

ప్రవేశ్ానకి అప లల  చేసిన వార్ిందర్తనీ 

చేర్ుుకొనాట్లయితే ‘ఈ స్కకల్డ లో 
పిలలలిందర్తనీ  చేర్ుుకుింట్ార్ు’ ఎించ్ుకోిండి. 

Area of residence నవాస్ పరా ింతాలు  01  

Social category of child (Caste / ethnicity) 

పిలలవాడి సామాజిక వర్గిం 02 

 

Religion పిలలవాడి మతము  03  

Sex of child లిింగము 04  

Parents’ ability to pay fees  తలిలదిండరర లు ఫీజులు 
కట్టగల సాో మత 05 

 

Entrance exam ప్రవేశ ప్ర్మక్ష  06  

Other criteria ఇతర్ ప్రమాణాలు  07  

All children are accepted into this school   
ఈ స్కకల్డ లో పిలలలిందర్తనీ చేర్ుుకుింట్ార్ు 00 

 

 

37 

What medium of instruction does this school offer to students 
in Class VIII-X?  

8 నుించి 10 వ తర్గతి వర్కు ఏ మాధయమిం లో బో ధిసాి ర్ు?  

You can tick more than 1 box 

(ఒక బాక్స్ కింట్ే ఎకుకవ ఎించ్ుకోవచ్ుు) 

Telugu తెలుగు  01  

Urdu ఉర్ుూ  02  

Hindi హ ింది 03  

English ఇింగతలష్ 04  

Oriya ఒర్తయా 05  

Kannada కనాడ 06  

Other ఇతర్ములు 07  
 

38 

On how many working days in the last academic year (2015-16) was this school 
closed?  
(Do not include scheduled holidays. Do include extreme  weather, elections, 
strikes etc) 

గత విదాయ స్ింవత్ర్ింలో (2015-16), ఎనా ర్ోజులు స్కకల్డ మూసి వేశ్ార్ు ?  

(సాధార్ణ స లవులు మినహాయిించ్ిండి.   ఎనాకలు, స్మ ీలు మర్తయు ప్రతికూల 

వాతావర్ణ ప్ర్తసిాత లు మొదల రనవి కలప్ిండ)ి  

Write the total number of days. If none, write 00   
మొతిిం ర్ోజులు వరా యిండ.ి ఏమీ లేకపో తె ’00’ వరా యిండి.  

____ days 
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39 

In this academic year (2016-17), what is the sanctioned 
number of teachers to teach the following subjects to 
Class VIII-X in this school?  
Write a number in each box. 
  

ఈ స్కకల్డ లో 8 నుిండి 10 తర్గత లకు ఇకకడ తెలిపిన 

విషయాలు బో ధిించ్ుట్కు  ఎింత మింద ిట్ీచ్ర్లకు  
అనుమతి  ఉింద?ి ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య వరా యిండి  
 
If no teacher is sanctioned to teach this subject, write 0.   

ఒకవేళ స్కకల్డ లో ఈ స్బజెక్సట చెప్ేడానకి ఏ ట్ీచ్ర్ కు 
అనుమతి లేకపో తె ‘0’ వరా యిండ ి 

a. Maths మాధ్స్  _______ 

b. Science సర నుి  _______ 

c. English ఇంగి్లష్  _______ 

d. Telugu తెలుగు  _______ 

e. Urdu ఉర్దూ    _______ 

f. Social Studies సోషల్ స్ట డీస్  _______ 

g. Hindi హ ింది    _______ 

h. Sanskrit స్ింస్కృతిం    _______ 

 

In this academic year (2016-17), what is the number of teachers currently employed (on a Full Time or 
Part Time basis) to teach the following subjects to Class VIII-X in this school? Write a number in each box.  

ఈ స్కకల్డ లో 8 నుిండి 10 తర్గత లకు ఇకకడ తెలిపిన విషయాలు బో ధిించ్ుట్కు ప్రస్ుి తిం నయమిింప్బడిన  

ట్ీచ్ర్ుల  ఎింత మింద ిఉన్ాార్ు? ప్రతి బాక్స్ లో స్ింఖ్య వరా యిండ ి(ప్ూర్తి కాలిం మర్తయు పార్ట ట్్రిం ట్ీచ్ర్లను 
కలుప్ుకొన)  

 
If no teacher is currently employed to teach this subject, write 0.     
ఒకవేళ స్కూల్ లో ఈ స్బ్జజ కట ్ చెప్పడాన్సకి ఏ టీచర్ న్సయమంచ బడకపోతే  ‘0’ వ్రర యండి 

 a. Full time b. Part time 

40 Maths మాధ్స్   
_______ _______ 

41 Science సర నుి  _______ _______ 

42 English ఇంగి్లష్  _______ _______ 

43 Telugu తెలుగు  
_______ _______ 

44 Urdu ఉర్దూ    _______ _______ 
45 Social Studies సోషల్ స్ట డీస్  _______ _______ 
46 Hindi హ ింది    

_______ _______ 
47 Sanskrit స్ింస్కృతిం    

_______ _______ 

 

48 

How many teachers who teach secondary classes (Class VIII-X) are present in 
school today?   

ఈ ర్ోజు (స్ర్ య ర్ోజు),  8 నుిండి 10 వ తర్గత లకు బో ధిస్ుి నా, ప్ూర్తికాలిం ప్నచేసే 
ఉపాధాయయులు ఎింతమింది  హాజర్ు అయాయర్ు? 

Write the number of teachers ట్ీచ్ర్ల స్ింఖ్య వరా యిండి 

_______ 
teachers 
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49 

In the last academic year (2015-16) 
what was the most common reason for 
teacher absence in this school?  
Tick 1 box 

గత విదాయ స్ింవత్ర్ింలో ట్ీచ్ర్ల గెైర్ాా జర్ు 
కు గల ముఖ్య కార్ణిం ఏమిట్ి ?    (ఒక 

బాక్స్ ట్ిక్స చేయిండి)  

Annual Leave స్ింవత్ర్ స లవు  01  

Casual Leave కాజువల్ లీవ్ 02  

Election duties ఎనాకల విధులు  03  

Other official duties ఇతర్ అధికార్తక ప్నులు 04  

Training ట్్రనైింగ్  05  

Medical Leave / Illness మెడికల్ లీవ్/ అనారోగ్ాం  06  

Unknown / Reason not reported  

తెలియదు / కార్ణాలు  చెప్ేలేదు  07 
 

Teacher faced difficulties travelling to school 

స్కకల్డ కి వచేుట్ప్ుడర ఎదుర్కకన్ ేఇబబిందులు 08 
 

Other ఇతర్ కార్ణాలు 09  
 

50 

How does this school 
deal with subject 
teacher shortages? 

ఈ స్కకలో ట్ీచ్ర్ల 
కొర్తను ఏ విధింగా 
అధిగమిసాి ర్ు?   

 
You can tick more than 

1 box.  (ఒక బాక్స్ కింట్ ే

ఎకుకవ ఎించ్ుకోవచ్ుు) 

 

Additional teachers are recruited on permanent contracts  

అదనప్ు ట్ీచ్ర్లను శ్ాశయత కాింట్రా కుట  ప్దాతిలో నయామకిం చేసాి ర్ు  01 
 

Guest teachers (Vidya volunteers) are recruited on short term 
contracts  

గెస్ట   ట్ీచ్ర్లను స్యలే కాలిక వయవధిక ి కాింట్రా కుట  ప్దాతిలో (విదాయ 
వాలింట్ీర్్) నయామకిం చేసాి ర్ు  02 

 

The subject is taught by another teacher who is not qualified in 
this subject  

ఈ స్బజెక్సట ను,  విషయ (స్బజెక్సట) ప్ర్తజఞా నిం లేన ఇింకొక ట్ీచ్ర్ 

బో ధిసాి ర్ు.03 

 

Existing teachers will take an extra class 

ప్రస్ుి తిం ఉనా ట్ీచ్ర్ుల  అదనప్ు తర్గత లు తీస్ుకుింట్ార్ు. 04  

The subject is not taught   

ఈ స్బజెక్సట బో ధన ఆపివేసాి ర్ు. 05  

Other  ఇతర్ములు 06  
 

51 

Is there a process of teacher performance appraisal?  

ట్ీచ్ర్ల యొకక ప్నతనము గుర్తిించ్డానకి ఏదెరన ప్రకియా ఉనాదా? 

Tick 1 box 

Yes  అవును  01  

No లేదు  00  
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52 

In this school, what is done to 
reward a teacher who is performing 
well?  

ఈ స్కకలోల , విధులు స్కమాింగా 
నర్యర్తిించే ట్ీచ్ర్లకు ఏదెరన్ా 
పోర తా్హకాలు ఉన్ాాయా? 

 

You can tick more than 1 box.  

(ఒక బాక్స్ కింట్ ేఎకుకవ 

ఎించ్ుకోవచ్ుు) 

 
If the school does not have the 
capacity to reward teachers, tick ‘No 
rewards are provided’ 

ఒకవేళ ఈ స్కకల్డ కి పోర తా్హకాలు 
ఇచేుింత సాో మత లేక ప తే, ‘ఎట్ువింట్ి 
పోర తా్హకాలు ఇవయబడవు’ ట్ిక్స 

చేయిండ ి 

Financial incentive 

ఆరి్ధకప్ర్మెర న పోర త్సిహకాలు 01 
 

Promotion to a higher level of teaching  

ప ర సాా యిక ిప్రమోషన్  02  

Awarded points for use in transfer to another school 

వేరే స్కూల్ బదిలీ అవవడాన్సకి ఉప్యోగ్ప్డే పాయింటిు 

ఇవవడం 03 

 

Offered the opportunity to attend a training course 

శిక్షణ ప ిందడానకి అవకాశిం ఇచ్ుుట్   04 
 

Provide certificates, prizes or ceremonies  

స్ర్తటఫిక ట్, బహుమతి ఇవయడిం లేదా స్న్ాీనిం చేయడిం  05 
 

Provide social or entertainment events as a reward 

పోర తా్హకింగా, సామాజిక లేదా విన్ోద కార్యకామిం 

ఏర్ాేట్ు చేయడిం  06 

 

Other  ఇతర్ములు 07  

No rewards are provided  ఎట్ువింట్ి పోర తా్హకాలు 
ఇవయబడవు 00 
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In this school, what is done to discipline a 
teacher who is performing poorly?  

ఈ స్కకలోల , పేలవింగా విధులు నర్యర్తిించే 
ట్ీచ్ర్ల ప ర  ఏదెరన్ా కామశిక్షణ చ్ర్యలు  
తీస్ుకుింట్ార్ా? 

 
You can tick more than 1 box.  

(ఒక బాక్స్ కింట్ే ఎకుకవ ఎించ్ుకోవచ్ుు) 

 
If the school does not have a way to 
discipline poorly performing teachers, tick 
‘Poorly performing teachers are not 
disciplined’  

ఒకవేళ ఈ స్కకలోల , పేలవింగా విధులు 
నర్యర్తిించే ట్ీచ్ర్ల ప ర చ్ర్యలు తీస్ుకోకుిండా 
ఉింట్ ే ‘పేలవింగా విధులు నర్యర్తిించే 
ట్ీచ్ర్లప ర ఎట్ువింట్ి చ్ర్యలు ఉిండవు’ ట్ిక్స 

చేయిండ ి

Verbal or written warning 

న్ేర్ుగా  లేక వరా తప్ూర్యకింగా హెచ్ుర్తక ఇవయడిం 01 
 

Salary or benefits deducted  

జీతింలో లేక ఇతగా ప్రయోజన్ాలోల  కోత విధిించ్డిం 02 
 

Demotion సాా యి తగతగించ్డిం 03  

Asked to go on a teacher training course  

ఉపాధాయయ శిక్షణ కొర్కు వెళలమన చెప్ేడిం 04 
 

Transferred to another school which is more 

remote  దకర్ పరా ింతింలో ఉనా ఇింకొక స్కకల్డ కి 

బదిలీ చేయడిం 05 

 

Fines జర్తమాన్ాలు  06  

Teacher is fired ట్ీచ్ర్ ను తొలగతించ్డిం  07  

Other ఇతర్ములు  08  

Poorly performing teachers are not disciplined  

పేలవింగా విధులు నర్యర్తిించే ట్ీచ్ర్లప ర ఎట్ువింట్ి 
చ్ర్యలు ఉిండవు.00 

 

 


