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हे वाताप  शाळा यव थापन स मती सद यांसाठ  
आ ण श णात रस असणा यांसाठ  

 
================================= 

पालकसभा   
 
गे या म ह यात आ ह  आम या ‘ शकू आनंदे’ 
वगातील  मुलां या पालकांची सभा घेतल . चीचपानी, 
चंदनपूर आ ण चपी या गावांमधील सभेला गावातील 
सव पालक हजर होत.े चीचपानी येथे तर आई आ ण 
वडील दोघांची उपि थती होती. यां यासोबत मुलां या 
शै णक गती वषयी चांगल  चचा करता आल . 
वगाला नय मत येत असलेल  मुलं आ ण वगाला 
अ नय मत असलेल  मुलं यां यातील शै णक 
गतीम ये तफावत कशी आल , या वषयी पालकांना  

मा हती दल . पालकांना ते पटल.े बैठक त पालक 
एकमेकांशी एकमेकां या मुलां वषयी चचा करायला 
लागले, ते य फार छान होते. यानंतर दुस याच 
दवसापासून पालक मुलांना ‘ शकू आनंदे’ वगाला 
वेळेवर नय मत पाठवायला लागले. आम या 
कायक याला वगा या सु वातीला मुलां या घर  
बोलवायला जावं लागत अस.े पालकसभेनंतर मा  ह  
मेहनत फार कमी झाल . या पालकसभा यश वी 
हो याचे कारण क  पालकां या सोयी या वेळेत आ ह  
सभा घेत या, हणजे सायंकाळी ६.३० ते ७.३०.  

श ण ह क काय यातील कलम २४ (इ) हणते क , 
पालकां या नय मत सभा घेऊन, यां या मुलां या 
श णा वषयी, गती वषयी मा हती देणे हे श कांचे 
कत य आहे. परंत,ु पालकसभा होताना कुठेह  दसत 
नाह त. श क हणतात, पालक सभांना येत नाह त, 
आ ण पालक हणतात, आम या वेळेत सभा घेतल  
जात नाह .  

मुलांचे श ण चांगले हो यासाठ  श कांची भू मका 
मह वाची असतेच, पण पालकांचा सहभागह  मह वाचा  
 

   
             बडे (कोरकू) = उठा (मराठ ) 

=        ================================== 

असतो. मलू शाळेत नय मत येत असेल तर उपयोग 
होतो. नाह तर अ नय मत, शाळाबा य जर मलू असेल 
तर मुले शकवलेले वसरतात आ ण खूप मागे 
येतात. मुलांनी शाळेत नय मत यायचे असेल तर 
पालकांशी बोलणे गरजेचे आहे. आप या मुलांची 
गती जाणून घेणे हा पालकांचा अ धकारह  आहे.  

पालकां या सोयी या वेळेत सभा घे याचा आ हाला 
तर  फार छान अनुभव आहे. पालकसभा नय मत 
हायला ह यात हे श ण ह क काय याचे हणणे 
आ हालाह  मा य आहे. 

 
चंदनपुर येथील पालकसभा 

 

 
चीचपानी येथील पालकसभा 

 
उ नती सं थे वारा का शत - 

 



आ ह  केले या सूचना कंवा स ला इं जी 
मा यमा या शाळेत ऐकला जातो 

मलू कसं आ ण काय शकतं, याला काय अडचण 
येत,े हे मी पालकसभेत सांगत होतो. शाळेत जाणे, 
शाळेतील पालकसभांना जाण,े काह  सूचना, मदत 
श कांना करणे, हे करायला हवे व मुलां या 
श णात याचा सकारा मक प रमाण दसून येईल 
असे सांगत होतो. ते हा एक पालक हणाले, “आ ह  
गावातील िज. प. शाळेत जातो, पण शाळेत श क 
वेळेवर येत नाह त. जे हा असतात, ते हा शाळेत 
गेलो क  श कांना वाटत,े क  आ ह  यांना ास 
यायला आलोत. यां याशी काह  बोलाव,े तर  ते 

कानाडोळा करतात, मग कसं करावं? पण इं जी 
मा यमा या शाळेत मा  शाळेत गेलो, तर सव 
श क वेळेवर हजर असतात, मुलां या 
अ यासा वषयी काह  सां गतले क  ते ऐकून घेतात, 
आ ण तसं काम सु ा करतात. यामुळे गावाची 
शाळा आ ण इं जी शाळा यांमधील फरक हा असा 
आहे, यामुळेसु ा पालक िज. प. शाळांम ये मुलं 
टाकत नाह त.”  

पालकांब ल श कांचा नकारा मक ट कोन आहे 
हेच जणू पालक सांगत आहेत..  
 

मुलांच शकणं पाहतांना 
‘ शकू आनंदे’ वगात पालक येऊन बसतात, कायकता 
काय आ ण कसं शकवतो हे पाहतात. हे य फार 
कमी ठकाणी पाह यास मळतं, नाह  का? हा 
अनुभव आम यासाठ  फार मह वाचा आहे.  
पालकसभेला याचा फायदा होतो, सभेत पालकच 
एकमेकांशी वगातील अनुभवां वषयी बोलतात, 

अ नय मत मुले, येत असलले  मुले यांना  
कायक याला शकवतांना  येणा या अडचणी या वषयी 
बोलले जाते. मुलांनासु ा पालक येतात, सभांना 
जातात हे कळते. याने यानंासु ा चांगल ंवाटत.ं     

 
 मु या यापकांना खूप कामं असतात... 

मी एका शाळेवर कामा न म त गेलो होतो, शाळेत 
मु या यापक मुलांना बोलवायला गावात गेले होत.े 

सकाळची शाळा होती, सहा यक श क यां या 
वगातील मुलांना शकवत होत.े मी कायालयात 
बसलो तसे मु या यापक आल,े आ ण मी ये याचे 
कारण सां गतले. यावर ते हणाले, “आ हांला 
शाळेची इतक  कामे असतात, क  बस वचा  नका. 
शासनाने लेखी कामासाठ  एका ल पकाची यव था 
केल , तर खूप बरे होईल.”  

मी यांना वचारल,े “शाळेचा पट कती?” ते 
हणाल,े “२५ या आत. आ ण श क दोन.” मी 
वचारल,े “तु ह  लेखी काम कधी करता?” ते 
हणाल,े “जसा वेळ मळतो तस लेखीकाम करतो” 

“आ ण शकवता कधी?” तर हणाल,े “जसा वेळ 
मळतो, तसं शकवतो. हणजे ना लेखी कामाची 
वेळ ना शकवायची वेळ, कधी कधी तर न 
शकवताच दवस जातो.” हे ऐकून मला राहवले 
नाह . मी यांना हटल,े “सर मुलांचे श ण 
हो याला तु ह  थम ाधा य यायला हवे ना? 
कायदा आ ण सव यव था हेच सांगते ना? तर  
व र ठांचा ास असेलच तर शाळा यव थापन 
स मतीला या वषयी सांगून, व र ठांना कळवावे क  
आ ह  शकव या या वेळेत हणजे सकाळी ११ ते 
सायंकाळी ४ वाजपेयत इतर कुठलेह  काम करणार 
नाह . मग आपण का लेखी कामाला जा त मह व 
देतो?” यावर ते हणाले क  “व र ठांकडून कधी 
कधी त काळ मा हती माग वल  जाते, यावर ती 
देणे आ हांला भाग असत.े” अशी मा हती कती 
वेळेस माग वल  जात?े तर ह  असे होत असेल, तर 
यासाठ  वेगळा वेळ आहे. RtE नुसार दवसातून 
कमान ४ तास तर  मुलानंा शकव यासाठ  वापरले 
पा हजेत. आ ण श काचे कामाचे तास आठव याच े
४५ असले पा हजेत. मग तु ह  सांगा, मुलां या 
शकव या या वेळेत आपल  लेखी कामे करतो, मग 
शकव याचे झाले नाह  तर  चालत,े कारण आपण 
व र ठांना जबाबदार असतो, पालकांना कंवा मुलांना 
नाह , असेच ना?  मुलानंा काह  येवो कंवा न येवो 
याने काह  फरक पडत नाह . व र ठ मा  
रागवायला नकोत.”        (श दांकन – शरद सूयवंशी) 
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