Lørenskog kommune
ஆரம்ப பள்ளிக்கான ஒ ங்கு விதி ைறகள் பற்றிய நகராட்சியின் சுற்றறிக்ைக:
அத்தியாயம் I: குறிக்ேகா

ம், ெசல்

ப யாகும் பகுதிக

ம்:

§ 1. சட்ட வைரய ப் :
இச்சுற்றறிக்ைக ெதாடக்கநிைல மற் ம் ேமல்நிைல கல்விச் சட்டம் 17 - 7 - 1998 எண் 61, பிாி
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9இன் பிரகாரம் நைட ைறக்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ள .
§ 2. குறிக்ேகாள்:
இந்த ஒ க்க விதி ைறகளின் குறிக்ேகாளாவ
மாணவர்க

க்கு

நல்ல

சூழ்நிைலைய

ெதாடக்க நிைல மற் ம் ேமல் நிைல பாடசாைல

ஏற்ப த்தி

த தல்,

நல்ல

பழக்கவழக்கம்

கற் த்த தல்,

மாணவர்களின் சுகநலத்ைத ேபணிக்காத்தல் ேபான்றதாகும்.
§ 3. ெசல்

ப யாகும் பகுதிகள்:

இந்த ஒ க்க விதி ைறகள் Lørenskog நகராட்சி எல்ைலக்குள் உள்ள நகர சைபயின் ஆரம்பப்பள்ளி
மாணவர்க

க்கு ெசல்

மாணவர்கள்

ப யாகும். இந்த ஒ க்க விதி ைறயான

இ க்கும்

பட்சத்தில்,

பாடசாைல

வழியில்

பாடசாைலயின் பா காப்பில்

அவர்கள்

நைடந் ெகாள்

ம்

ைற,

பாடசாைல ேநரத்தில் பாடசாைலக்கு அய ல் உள்ள இடங்களில், கல்விச் சுற் லாக்களின் ேபா ,
பாடசாைலயின் ெபா ப்பில் சுற் லாக்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சிகளின் ேபா
பின்ேனற்பா

(SFO) மற் ம்

ட் ப்பாட உதவி ஏற்பா

ெசல்

ப யாகும். பாடசாைல

ஆகியைவ பிரத்திேயாகமான ஒ க்க

விதி ைறகைள ெபற்ேறா க்கும், அவற்றிற்கு உாித்தான பாடசாைலக்கும் இைடயில் ஒப்பந்தமிட்
ைவத் க்ெகாள்வார்கள்.
இந்த
சைபக

நகரசைபயின்
க்கு,

ஒ க்க

விதி ைறகள்

பாடசாைலயின்

ேமம்ப த்திக்ெகாள்வதற்கான

ேதைவக

அதிகாரம்

பற்றிய
க்கு

சுற்றறிக்ைகக்கு

ேமலாக,

ெபா ந் மா

வழங்கப்பட் ள்ள .

இந்த

ேபாதனா

சில

இயக்குநர்

விதி ைறகைள
சட்டம்,

ேபாதனா

சட்டத்திற்கான சுற்றறிக்ைக மற் ம் நகர சைபயின் சுற்றறிக்ைக ஆகியவற்ைற பாடசாைலயின் ஒ க்க
விதி ைறகள் மீற
ஏற்ப

யா .

ெபா த்தமாக

ரண்பா கள் ஏற்ப ம் பட்சம் ஒவ்ெவா

தயாாிக்கப்பட்ட

ஒ க்க

விதி ைற

க்கு

பாடசாைலயின் ேதைவக
ேமலாக

ேபாதனாச்சட்டத்தின் சுற்றறிக்ைக மற் ம் நகர சைபயின் சுற்றறிக்ைக என்பன ெசல்
பாடசாைல வ டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் ஒவ்ெவா
பா காவலர்கள்

மற் ம்

அ

வலர்க

க்கும்

ேபாதனாச்சட்டம்,
ப யாகும்.

தடைவ ம் ஒ க்க விதி ைறகைள மாணவர்கள்,
ெதாிவிக்க

பாடசாைலயின் ஆேலாசைன கு க்கள் விவாதித்

அத்ேதா

ேவண் ம்.

ஒ க்க

விதி ைறகைள

பாடசாைலயின் இைணயதளத்தின்

ஊடாக அவற்ைற பிரசுாிக்க ேவண் ம்.
ஆத்தியாயம் - II. விதி ைறகள்
§ 4.

ெபா வான நடத்ைத ம், பழக்கவழக்கங்க

க்கு

ம்.
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 பாடசாைலயில்
ெசல்

சாதாரணமான

வளைமக்கு

ஒன்றிய

நைட ைற

பழக்க

வழக்கங்கேள

ப யாகும்.

 பாட ேநரங்களில் குழப்பம் இல்லாத வண்ணம் அைமதி நிலவ ேவண் ம். அத்ேதா , கற்பித்த
மாணவர்கள்

மதிப்பளிக்க

ேவண் ம்,

அத்ேதா

ஆசிாியாின்

அறி

த்தல்க

க்கு

க்கு

அைமய

மாணவர்கள் தம்ைம நடத்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
 மாணவர்கள் அைனவ ம்
o பாடசாைல ஊழியர்க

க்கும் மற் ம் சக மாணவர்க

க்கும் மதிப்பளித்

காிசைன காட்ட

ேவண் ம்.
o பாடங்க

க்கு தம்ைம தயார்ப த்திய வண்ணம் தகுந்த ேநரத்திற்கு ச

o கற்பிக்கும் ேபா

ஆர்வம் காட்

கம் அளிக்க ேவண் ம்.

பங்களிக்க ேவண் ம்.

o வழங்கப்பட்ட கால வைரயைறகைள கைடபி த்

தன

திறைன மதிப்பீ

ெசய்யக்கூ ய

வண்ணம் ெசயற்பட ேவண் ம்.
o நல்லேதார் ஒ க்கத்ைத கைடபி த்தல்.
o பாடசாைலயின் உபகரணங்கள், கட் டங்கள், கற்பிக்கும் க விகள் ஆகியவற்ைற ேபணிப்
பா காத் , ஒ க்கப்பட்ட இடங்களில் குப்ைபகைள

ச ம்.

o வகுப்பைறகள் மற் ம் ெவளித்தலங்கள் ேபான்றவற்ைற சுத்திகாித்

ஒ க்கம் ெசய்வதில்

பங்களிக்க ேவண் ம்.
o பிரத்திேயாக உடைமகைள தகுந்த
o பாடசாைலக்கு வந்
ேபாக்குவரத்

ெசல்

ைறயில் பராமாித்தல்.

ம் ெபா

ம், வகுப் டன் சுற் லா ெசல்

ம் ெபா

ம்,

விதி ைறகைள பின்பற்ற ேவண் ம்.

o பாடசாைலக்கு

மிதிவண் யில்

வந்

ெசல்

ெசய்யப்பட்ட சுற் லாக்களில் கலந் ெகாள்

ம்

ெபா

ம்,

ம் ெபா

பாடசாைலயால்

ஒ ங்கு

ம் தைலக்கவசத்ைத பாவிக்க

ேவண் ம்.
 ெப மதிகைள ெசாந்தப் ெபா ப்பிேலேய எ த் வர ேவண் ம்.
 தைடவிதிக்கப்பட்ட விடயங்கள்
o பாடசாைல அ

மதி வழங்காத பட்சம் ேசாடா மற் ம் மிட்டாசு ேபான்றவற்ைற எ த்

வ வ .
o ஸ்ேகட் ேபார் , சக்கர சப்பாத் , உைத சக்கரவண்
வளவிற்குள் பாடசாைலயின் அ

ேபான்றவற்ைற பாடசாைலயின்

மதியின்றி உபேயாகித்தல்.

o பனியில் ச க்கி விைளயா ம் உபகரணங்கள் பாடசாைலயின் அ
வ தல்.
அ

பனிபந்

எறிந்

விைளயா தல்

குறிக்கப்பட்ட

மதியின்றி எ த்

இடங்களில்

மட் ேம

மதிக்கப்ப ம்.

o ஆபத்தான உபகரணங்களான கத்திகள், ஆ தம் ேபான்ற உபகரணங்கள், தீக்குச்சிகள்,
தீ

ட் கள் ேபான்றவற்ைற எ த்

o பாடசாைலயின்

கட் டங்கள்

வ தல்.

மற் ம்

உடைமகள்

அல்ல

ஏைனய

மாணவர்க

க்கு

ேசதங்கைள உ வாக்கல்.
o ேசாதைனகள் மற் ம் மதிப்பீட் ற்கு உட்ப ம்

ட் ப்பாடங்கள் ேபான்றவற்றில் கள்ளம்

ெசய்தல், பிரதி ெசய்தல் ேபான்றைவ.
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§ 5.

அவமதிக்கும் வார்ைதக

ம் ெசய்ைகக

இழிவான ெசயற்பா கள் அல்ல

வார்த்ைதகைள உபேயாகித்தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ள . இவ்

அவமானத்திற்கு உள்ளாகும் நபர் இழிவான
வார்த்ைதகள் இதன் ெபா ட்
ெசாற்க

ம் தைடெசய்யப்பட் ள்ள .

என எைத அ

அைம ம். பார

பவிக்கிறாேரா அச்ெசயற்பா கள் மற் ம்

ரமான இழிைவ ஏற்ப த் ம் நடத்ைதகள் மற் ம்

க்கு உதாரணங்கள்:

வன் ைற
ேநாக்கத் டன்

காயப்ப த் தல்

ேபான்றவற்ைற

மற் ம்

ற்கத்தனமான

விைளவித்தல்

அல்ல

இழி ப த் தல்

ைறயில் உ வாக்குதல் வன் ைற எனப்ப ம். இவ்வாறான

வன் ைற உடல் ாீதியானதாக அல்ல
மிரட்டல்கள்
சுயமாக அல்ல

ேநாைவ

உள ாீதியானதாக இ க்கலாம்.

இன்ெனா வர் ஊடாக ச

க ஊடகங்கள்

லமாகேவா அல்ல

வாய்ெமாழி

வாயிலாகேவா அச்சு த்தைல ஏற்ப த் தல்.
ஏளனப்ப த்தல்
ஒ

நபைர,

நீண்ட

காலமாக

இல்ைலேயல் பலர் ேசர்ந்

மீள்ைம டன்

பாதகமான ெசயற்பா க

க்கு

தனிநபர்

ஒ வர்

உட்ப த்தினால், இவைர ஏளனத்திற்கு உட்ப த் வதாக கணிப்பிடப்ப ம்.

இவ்வா

ஏளனம் என கணித் க்ெகாள்வதற்கு அதிகாரம் மற் ம் பலம் ஆகியவற்றில் ஓரள

ேவ பா

இ க்க ேவண் ம்.

பாரபட்சம் காட் தல்:
உதாரணமாக இனம், பா யல் வாழ்
இனப்பின்னணி

ஆகிய

ைற, இயல் த் திறன், மதம், நிறம், ேதசிய மற் ம்

காரணத்தினால்

ஒ

மனிதைன

இழிவாக

நடத் தல்

அல்ல

ெதால்ைலப்ப த் தல் பாரபட்சம் காட் தலாக அைம ம். இவ்வாறான பாரபட்சம் ேநர் கமாக
அல்ல

மைற கமாக அைமயலாம்.

இனவாதம்
ஒ வைர அவாின் நிறம், ேதசிய மற் ம் இனப்பின்னணி ஆகிய காரணத்தினால் பாரபட்சம் காட்
அ

குவ

இனவாதம் ஆகும்.

§ 6. ேபாைத வஸ் க்கள்:
சாரயம்,

ைகயிைல, மற்ற ேபாைத வஸ் க்கள் அல்ல

ஏைனய ேபாைத தரவல்ல ெபா ட்கைள

மற் ம் உடல் நலத்திற்கு பாதிப்பான ெபா ட்கைள, பாடசாைலயின் பிராந்தியத்திற்குள் அல்ல
நிகழ்ச்சிகளில் மற் ம் பாடசாைலயின் கட் ப்பாட் ல் இடம் ெப ம் சுற் லாக்களில், எ த் வ தல்
அல்ல
§

7.

பாவித்தல் மற் ம் வியாபாரம் ெசய்தல் ேபான்றைவ தைட ெசய்யப்பட் ள்ள .
ைகத்ெதாைலேபசி

மற் ம்

மின்ெதாடர்

சாதனங்கைள

உபேயாகப்ப த் வதற்கான

ெநறி ைறகள்:
ைகத்ெதாைலேபசி எ த்

வ வ

ஒவ்ெவா வ

பாடசாைல பிராந்தியத்தில் இைத நிப்பாட்
ஆசிாியர்க

ெசாந்தப் ெபா ப்பில் அடங்கும். அத் டன்,

ைவத்தி க்க ேவண் ம். சக மாணவர்க

க்ேகா அல்ல

க்ேகா பாதகம் விைளவிக்கும் வைகயில் ைகத்ெதாைலேபசிைய உபேயாகித்தல் தைடயான
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விடயம். பாட ேநரங்களில் ைகத்ெதாைலேபசிைய உபேயாகிப்பதற்கு பாடசாைல அ
ஆனால் இ

மதி வழங்கலாம்,

பாடம் விடயமாக உள்ள ேதைவக்கு மட் ேம. இைடேவைளகளில் ைகத்ெதாைலேபசிைய

உபேயாகிக்கலாமா என்ற தீர்மானத்ைத இயக்குநர் சைப வழங்கலாம். சக மாணவர்கைள மற் ம்
ஊழியர்கைள ைகப்படம் பி ப்பதற்கு மற் ம்
அவசியம்.

சக

மாணவர்கள்

ைகப்படங்கைள ேவ

மற் ம்

ேயா பதி

ஊழியர்கைள

இடத்திற்கு அ

ப் தல் அத்ேதா

ெசய் ெகாள்வதற்கு அவர்கள
ெகாண்ட

ேயா

சம்மதம்

பதி கள்

மற் ம்

பிரசுாித்தல் ஆயின் இதற்கு அவர்களின்

சம்மத உடன்ப க்ைக அவசியம்.
பாடசாைலயின் கணினி உபகரணங்கள், இைணயதள ெதாடர்
ெபா ப்பான ஆசிாியர் அ

அத்ேதா

மின்னஞ்சல் ேபான்றைவ,

அவசியம் என கணிப்பி ம் பட்சத்தில், கற்பித்தல் விடயத்தில் மட் ேம

உபேயாகிக்கப்பட ேவண் ம்.
பாடசாைலயின் கணினி உபகரணங்கைள எவ்வா மாணவர்கள் உபேயாகிப்ப என்ப விடயமாக
பாடசாைலக்கும் மாணவர்க க்கும் இைடேய ஓர் பாவைன ஒப்பந்தத்ைத ம் இைணயதள பாவைன
நன்னடத்ைத ெநறி ைறகைள ம் ஒவ்ெவா பாடசாைலக்கும் உாித்தான இயக்குநர் கு தீர்மானிக்க
ேவண் ம். பாடசாைலயின் கணினிக

க்கான பாவைனயாளர் ெபயர் மற் ம் கட ச்ெசால் என்பன

தனிநபர் உடைம என்பதால் இவற்ைற இரகசியம் ேபணிக்காக்க ேவண் ம். பிற நபர்களின்
கட ச்ெசால்ைல உபேயாகித்தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ள .
§ 8. பாடசாைல வராைம
பாடசாைல வராைமயின் ேபா

அேத தினம் ெபற்ேறார் பாடசாைலக்கு தகவல் வழங்க ேவண் ம்.

பாதிப்

ம் பட்சத்தில், மாணவாின் கல்வி பயி

ஏற்பாடா

என்

க

வாரங்கள் வைர நகர சைப வி
ன்னேர ெபற்ேறார் இ
வி

ைறயின் ேபா

ைற வழங்கலாம். இவ்வாறான வி

ம் கடைமயில் இ ந்

இரண்

ைறக்கு தகுந்த காலத்திற்கு

விடயமாக விண்ணப்பிக்க ேவண் ம். இவ்வைகயான அ

மதி டனான

அவசியமான கல்வி ட்டல் வழங்குவைத ெபற்ேறார் கவனத்தில் ெகாள்ள

ேவண் ம். ேபாதனாச் சட்டம் § 2 - 11யின் பிரகாரம், ேநார்ேவ நாட் ன் கிறிஸ் வ மதத்ைதவிட ேவ
மதத்ைத சார்ந்த மாணவர்கள் அவர்கள
விண்ணப்பத்தின் அ ப்பைடயில் வி

மத சார்பான ெப நாட்கைள ஒட்

பாடசாைலயில் இ ந்

ைற ெப வதற்கு உாிைமைய ெகாண் ள்ளனர்.

அத்தியாயம் III. எதிர்நடவ க்ைககள்
§ 9. எதிர்நடவ க்ைககள் பற்றி ெபா வாக
ஒ க்க விதி ைறகைள மீ வதால் எதிர் விைள கள் ஏற்படலாம் மாணவாின் நடப்
பாடசாைல வழங்கும் எதிர் நடவ க்ைகக்கும் இைடயில் ஓர் தகுந்த ஒ ைமப்பா

விதத்திற்கும்

இ க்க ேவண் ம்.

சம்பவம் எவ்வள பார ரமான மற் ம் எவ்வள காலத்திற்கு ஒ தடைவ ம த க்கிற என்பைத
பாடசாைல எவ்வா
கணிப்பி கிற
என்பைத ஒவ்ெவா
சந்தர்ப்பங்களி ம் அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்

எதிர்நடவ க்ைகைய நிர்ணயித் க்ெகாள்ள ேவண் ம். உடல் ாீதியான கண்டனேமா

இல்ைலேயல் ஏைனய இழி ப த் ம் ெசயற்பா கைளேயா உபேயாகிக்கப்படக் கூடா . ஒ
மாணவர்களில் சில மாணவர்கள் இைழத்த தவ க்காக மாணவர்கள் அைனவைர ம் ஒட்
கண் ப்பதற்கு அ

மதி இல்ைல. வழங்கப்பட்ட எதிர் நடவ க்ைககைள ஏற்
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ெமாத்தமாக

பின்பற் வதற்கு
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மாணவர்கள்

கடைமப்பட் ள்ளார்கள்.

இவர்கள்

இைத

பின்பற்றாவி ல்

ேமலதிகமாக

எதிர்நடவ க்ைககள் விதிக்கப்படலாம்.
ஓர் மாணவன் தனக்கு அல்ல

ஏைனேயா க்கு காயத்ைத ஏற்ப த் வார் என்ற ஓர் அவசர கால

சூழ்நிைலயில், இந்த மாணவைன த த்
இவர

கு வில் இ ந்

நி த் வ

அவசியம். ேதைவ ஏற்ப ன் இம்மாணவைன

அகற்றி கண்காணிப் டன் ஒ

பிரத்திேயாக அைறயில் கு கிய காலத்திற்கு

இடப்படலாம். இவ்வாறான ஓர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பட்சத்தில் இைத அதிப க்கும்
ெபற்ேறா க்கும் உடன யாக அறிவிக்க ேவண் ம். இவ்வாறான நடவ க்ைகைய பாடசாைல
மாணவாின் பதி க்ேகாப்பில் ஆவணப்ப த்தி கல்வி இலாகா அதிபதிக்கும் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.

எதிர்நடவ க்ைககள்
 ஆசிாியேரா அல்ல

பாடசாைலயின்

ஏைனய

ஊழியர்கேளா

மாணவ க்கு

அறி

த்தல்

வழங்கலாம்.
 எ த்

லமான அறிவிப்ைப மாணவ

டன் அவர

 மாணவைன தன் தவ கைள ெதாைலேபசி

லம்

ட் ற்கு அ

ப்பப்படலாம்.

ட் ற்கு ெதாிவிக்க ெசய்யலாம்.

 மாணவன் தான் ெசய்த தவ கைள பாடசாைலயின் நி வாகத் டன்/ வகுப்
ச

கப்பழக்க ஆசிாிய டன்/ மற்ற அ

அத்ேதா

வலர்க

ஆசிாிய டன்/

டன்/ பாடசாைலயில் உள்ள ெபாியவர்க

/ சம்பவத்தில் ஈ பட்ட தரப்பின டன் உைரயாட

க்கு உட்ப மா

டன்

மாணவன்

பணிக்கப்படலாம்.
 பாடசாைல ம்,

மாணவ

ம்

இ தரப்பின க்கும்

கடைமகைள

ெகாண்ட

ஓர்

ஒப்பந்தத்ைத

உ வாக்கலாம்.
 மாணவன் எ த் வந்த ஒ ெபா ைள அன்ைறய தினம்
வ ம் அவாிடமி ந் பறி தல் ெசய்
அவ் பகரனத்ைத அன்ேற மாணவாின் பா காவலாிடேமா அல்ல
காவல்
ைறயிடேமா
ஒப்பைடக்கலாம்.
 மாணவாின் இைடேவைள தனிப்பட்ட
 மாணவைன ேவ

ைறயில் கட் ப்ப த்தப்படலாம்.

வகுப்பிேலா அல்ல

சுய வகுப்பிற்கு ெவளியில் ேவ

நடவ க்ைககளிேலா

இடலாம்.
 மாணவர் தவற விட்ட பாட ேநரங்கைள மீளப்ெப வதற்கும் மற் ம் ஏைனய மாணவர் நலன்
க தி ம், பாடசாைல ஆரம்பத்திற்கு
ச

ன்ன ம் படசாைல ேநரத்திற்கு பின்ன ம் பாடசாைலயில்

கம் அளிக்க ேவண் ம் என பணிக்கப் படலாம்.

 அதிபர் பலனளிக்கும் என க

ம் பட்சத்தில் ஏைனய நல்வசதி ஏற்பா கள் நி த்தப்படலாம்.

 மாணவைன ஓர் கு கிய காலம் வைர அவர
வகுப்பில் இ ந்
பிாித்
ேவ
ஓர் இடத்தில்
கண்கானிப் டன் அவசியம் ஏற்ப ன் கற்பித்த டன் ைவத்தி க்கும் தீர்மானத்ைத அதிபர்
வகுக்கலாம்.
 மாணவன் சுயமாகேவ தனக்ேகா அல்ல
சுத்திகாித் , ஒ ங்கைமத்


நஷ்டயீட்

ஏைனேயா க்ேகா இைழத்த ேசதங்கைள சீர்தி த்தி,

விட ேவண் ம்.

சட்டம் §1 - 1, மற் ம் நஷ்டயீட்

சட்டம் §1 - 2 ஆகியவற்றின் பிரகாரம் மாணவாின்

பா காவலர்கள் Kr. 5 000 வைர ெபா ப்பாளிகளாக ெகாள்ளப்படலாம்.
 8 - 10 வகுப்பிற்கு உட்பட்ட மாணவர்களின் நன்னடத்ைத மற் ம் / அல்ல

ஒ க்கம்

ஆகியவற்றிற்கான தரங்கள் குைறக்கப்படலாம்.
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 ஓர் மாணவன் பாிட்ைச ேமாச
ெசய்யப்பட்
 ஒ

பற்றிய விதி ைறகைள மீறினால் பாிட்ைசயின் பதில்கள் இரத்

நன்னடத்ைதக்கான தரம் குைறக்கப்ப ம்.

மாணவர் அதிகப்ப யான வரவின்ைமையக் ெகாண்

மதிப்பீட்

ேதர் க

க்கு ச

கம் அளிக்கா

ந்தால் அத்ேதா

தகுந்த தரத்ைத மதிப்பி வதற்கான அ ப்பைட குன் வேதா
மதிப்பீ கள் அல்ல

கணிப்பீட்

குறிக்கப்பட்ட

விட்டால், இதன் விைளவாக குறிப்பிட்ட பாடத்தில்

மதிப்பீ க

ேம

ம் தவைனக் கால சித்தி

க்கான காரணங்கள் இல்ல

 ஒ ங்கு நைட ைற மீறப்ப ம் பட்சத்தில் இைத நகர சைப காவல்

ேபாய்விடலாம்.

ைறக்கு காாிடலாம்.

ெவளிேயற் தல்
 1 - 7ஆம் வகுப் வைர ப க்கும் மாணவர்கள், பார
தவ கைள ெசய்

ராகேவா பாடத்தில் இ ந்
பாடத்தில்

இ ந்

பா காவலர்க

ரமான அல்ல

ம த ப் ெகாண்ட

வந்தால் இவர்கைள குறிப்பிட்ட பாடேநரத்திேலா அல்ல
ெவளிேயற்றலாம். அன்ைறய

ெவளிேயற் வதாயின்

இைத

ைறயில்

அன்ைறய தினம்

தினம் மாணவர் ஒ வைர

நடத் வதற்கு

ன்னர்

இவ்விடயம்

க்கு ெதாிவிக்கப்பட ேவண் ம்.

 8 - 10 ஆம் வகுப்

வைர ப க்கும் மாணவர்கள் பார

ரமான அல்ல

ம த ப்

ெகாண்ட

ைறயில் விதி ைறகைள மீறினால் இவர்கைள 3 நாள் வைர ெவளிேயற்றம் ெசய்யலாம்.
மாணவாின் ஆசிாிய டன் கலந் ைரயா ய பின்னர் அதிபேர இவ்வைகயான ெவளிேயற்றைல
தீர்மானித் க்ெகாள்

கிறார். இவ்வைகயான ஒ

உதவி ஏற்பா கள் அல்ல
சம்பந்தப்பட்ட
வழங்கப்பட்

தீர்மானம் வகுக்கப்ப வதற்கு

எதிர் நடவ க்ைககள் ஆராயப்பட்

மாணவர்

வாய்

லமாக

க்க ேவண் ம். பா காவலர்க

தன

க த்ைத

ன்னர் ேவ

க்க ேவண் ம். அத்ேதா ,

ெவளிக்காட் வதற்கு

வாய்ப்

க்கு அறிவிக்க ேவண் ம்.

 அதிகபட்சம் 2 மணி ேநரம் வைர ெவளிேயற் வ

என்ற தீர்மானம் நி வாக சட்டம் § 2இன்

பிரகாரம் ஓர் தனி நபர் விடயத் தீர்மானமாக கணிப்பிடப்பட மாட்டா . இதன் காரணத்தால்
இத்தீர்மானத்ைத ேமல்
மாணவைர

ைறயீ

ெவளிேயற் வ

ெசய்ய
என

யா . 2 மணி ேநரத்திற்கு ேமற்பட்ட காலத்திற்கு

வகுக்கப்ப ம்

கணிப்பிடப்ப ம். அதன் பிரகாரம், இைத ேமல்

ஓர்

ைறயீ

ெசய்

தனி

நபர்

விடய

ெகாள்ளலாம்.

 மாணவர் வன் ைற பாவிக்கும் பட்சத்தில் ெவளிேயற்றம் ெசய்வதற்கான நிபந்தைனகள்
ெசய்யப்பட்

ர்த்தி

ந்தால், ேபாதனாச் சட்டம் § 2 - 10இன் பிரகாரம் இவைர ெவளிேயற்றம் ெசய்யலாம்.

மாணவர்கைள ெவளிேயற்றம் ெசய்வதற்கு
பாடசாைலயின் கடைம. இ

ன்னர், ஏைனய எதிர் நடவ க்ைககைள ஆராய்வ

விடயமான தீர்மானம் ஓர் தனிநபர் விடயத் தீர்மானமாக அதிபரால்

எ க்கப்ப ம். இத்தனிநபர் விடயத் தீர்மானம் எ க்கப்ப வதற்கு
வாய்

வாக

ன்னர் சம்மந்தப்பட்ட மாணவன்

லமாக இவ்விடயம் பற்றி அதிப க்கு விளக்கம் அளிப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட ேவண் ம்.

மாணவர் / ெபற்ேறார் இ

விடயமாக மாவட்ட ஆ

நாிடம் ேமல்

ைறயீ

ெசய் ம் உாிைமைய

ெகாண் ள்ளனர்.
ேபாதனா சட்டம் § 8 - 1யின் பிரகாரம் ேவ
 ஏைனய மாணவர்களின் நலன் ேப

பாடசாைலக்கு மாற் வ

ம் ேநாக்குடன், விேசட சந்தர்பங்களில், ஓர் மாணவைன தன

அ காைமயில் உள்ள பாடசாைலயில் விட்
 மாணவைன ேவ
நடவ க்ைககள்

பாடசாைலக்கு மாற் வ
யற்சிக்கப்பட்

ேவ

ஒ

பாடசாைலக்கு மாற்றலாம்.

என்ற தீர்மானத்ைத எ ப்பதற்கு

ன்னர் ஏைனய

இ க்க ேவண் ம். அவசியம் ஏற்ப ன் நகர சைபக்கு ெவளியில்

உள்ள ஓர் பாடசாைலக்கு கூட மாணவைர இடமாற்றம் ெசய்யலாம். இ ந்த ேபா ம் இதனால்
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மாணவன் தன

இல்லத்தில் இ ந்

இடம் ெபயர ேவண் ய நிைலேயா அல்ல

நியாயமற்ற நீண்ட

ேநர பாடசாைல பயணேமா ஏற்படக் கூடா .
பாடசாைலயின் இைணயதள ெதாடர் மற் ம் கணினிகைள பாவிக்கும் விதி ைறகைள மீ பட்சம்.
 இைணயதள பாவைன பற்றிய பாடசாைலயின் விதி ைறகைள மீ ம் பட்சம், அத்ேதா
நபர்களின் பாவைனயாளர் ெபயர் / கட ச்ெசால் ஆகியவற்ைற

பிற

ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தால்

பாடசாைலயின் கணினிகைள பயன்ப த் ம் உாிைம குறிபிடப்பட்ட காலத்திற்கு பறிக்கப்ப ம்.
கணினி பாவைன பாடக் கற்பித்த

க்கு அத்தியாவசியம் எனில் இவ்ெவதிர் நடவ க்ைக ைகயாள

யா .
 விதி ைறகள் மீறப்ப ம் பட்சத்தில் நகர சைப இவ்விடயத்ைத காவல்

ைறயிடம் காாிடலாம்.

அத்தியாயம் IV. விடயக்ைகயால்
தீர்மானங்கள் வகுக்கப்ப ம் பட்சம் கீ ள்ள விடயக் ைகயாள் க்கான விதி ைறகள் பின்பற்றப்பட
ேவண் ம்.
 விடயம் தகுந்த
உண் , ேம

ைறயில் விவாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத கண்காணிக்கும் கடைம பாடசாைலக்கு

ம் இ

எவ்வாறான விடயம் மற் ம் விடயத்தின் பாங்கு என்பவற்றின் அ ப்பைடயில்

எ க்கப்ப ம் அந்த
 விடயத்தில்

ஒ

, ஓர் தகுந்த
தீர்மானத்ைத

மாணவ க்கு அறிவித்

வகுப்பதற்கு

அத்ேதா

இ விடயமாக மாணவன் தன
விடயங்களில் பா காவலர்க

வா என்பைத ம் பாடசாைல ஆராய ேவண் ம்.
ன்னர்,

சந்தர்ப்பம்

இ ப்பின்

சம்மந்தப்பட்ட

இவ்விடயத்தில் உள்ள அர்த்த ள்ள தகவல்கைள

க த்ைத

ன்ைவத்

ன்ைவப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்க ேவண் ம். பார

டன் ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ம். அறி

ரமான

த்தல் சாதாரணமாக வாய்

லம் வழங்கப்படலாம். இ ந்த ேபா ம் விேசட அர்த்தம் ெகாண்ட தீர்மானங்கைள எ க்கும் ேபா
அதற்கான காரணத்ைத சாதாரணமாக எ த்

லமாக வழங்க ேவண் ம்.

 தீர்மானங்கள் எப்ேபா ம் காரணம் காட்டப்பட ேவண் ம். தீர்மானத்ைத பற்றி மாணவ க்கு
அறிவிக்கும் அேத பட்சத்தில் அதற்கான காரணத்ைத ம் வழங்க ேவண் ம். விேசட காரணங்களால்
இ

இயலா

ேபானால் இதற்கு விதிவிலக்கு அளிக்கலாம். காரணம் பற்றிய விளக்கம் வாய்

லமாக வழங்கப்படலாம். இ ந்த ேபா ம் விேசட அர்த்தம் ெகாண்ட தீர்மானங்கள் பற்றிய
காரணங்கைள வழங்குதல் எ த்

லமாக அைமய ேவண் ம்.

 கற்பித்தைல நைட ைற ப த் ம் ேநாக்கத் டன் நடத்தப்ப ம் தாக்கம் குன்றிய நடவ க்ைககள்
ஒ க்கத்திற்கான மற் ம் கற்பித்த க்கான ேமம்பாட்
நடவ க்ைககளாக கணிப்பிடப்பட
ேவண் ம். இவ்வைகயான ெசயற்பா க

க்கு தனிநபர் விடயத் தீர்மானம் என்ப

அவசியம்

இல்ைல.
 மாணவாின் உாிைமகைள, கடைமகைள கட் ப்ப த் ம் வைகயில் ஓர் தீர்மானம் அைம மாக
இ ந்தால் அவ்விடயத்தில் ஓர் தனிநபர் விடயத் தீர்மானம் வகுத் க்ெகாள்

தல் அவசியம்.

அத்தியாயம் V. அ ல்ப த் தல்
இந்த சுற்றறிக்ைக நகராட்சி மன்ற விடயம் 159/12 திகதி 19. 12. 2012 அன்
இச்சுற்றறிக்ைக 01. ஜனவாி 2013இல் இ ந்
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தீர்மானிக்கப்பட்ட .

அ ல்ப த்தப்ப ம்.
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