
 
 

कला     

सिर्जनात्मक रूपमा िोच्छ र िामग्री दक्ष तररकाले प्रयोग गछज +    

ननमाजण (डिर्ाइन) अवधारणाहरू र शब्दावली बुझ्छ +    

कला िीपहरू िुधार गनजका लागग उपयुक्त रूपमा िहभागी हुन्य़ +    

आदरपूणज व्यवहार प्रदसशजत गछज +    

 

सङ्गीत     

िाधारण धुनहरू गाउँछ     

लयबद्ध ढाँचाहरू दोहोऱ्याउँछ     

प्रदशजनहरूमा उपयुक्त रूपमा िहभागी हुन्छ     

आदरपूणज व्यवहार प्रदसशजत गछज     

 

शारीररक शशक्षा तथा स्वास््य     

शारीररक तन्तुरूस्ती एिेिमेन्टमा भाग सलन्छ     

गैर-गनतमान िीपहरू प्रदसशजत गछज  (बटाने, घुम्ने, रक गने, गँुिुल्ककने, िन्तुलन 

बनाउने) 
    

गनतमान िीपहरू प्रदसशजत गछज  (हहँड्ने, दौडिने, ल्स्कप गने, उफ्रिने, एक खुट्टाले 

उफ्रिने, नछटो दौडिने  
    

िहयोगगता र िमूहकायज प्रदसशजत गछज     

     

 

ग्रेडिङ स्केल काययसम्पादन सूचकहरू 

४ - गे्रि तह अपेक्षाहरू नाघ्ने ++ ले कायजिम्पादन उद्देश्य नाघ्ने 
३ - गे्रि तह अपेक्षाहरू पूरा गने + कायजिम्पादन उद्देश्य पूरा गन े

२ - गे्रि तहका अपेक्षाहरू पूरा गनज प्रगनत गदै ^ कायजिम्पादन पूरा गनज प्रगनत गदै 

१ - गे्रि तह अपेक्षा भन्दा तल - कायज िम्पादन उद्देश्य पूरा नगन े

एन/ए वतजमान ग्रेडिङ चक्रका लागग िीप लागू नहुन े
 

िम्बल्न्धत कला Q1  Q2  Q3  Q4 
 
 

िेन्ट लुइि पल्ब्लक 

स्कूकि ररपोटज 
कािजफ्रकन्िरगाटजन 

पहहलो त्रमैासिक 

ववद्यार्थी:  

ववद्यार्थी आइडि:  

स्कुलः  

सशक्षक:  
 

 

 

उपस्स्थतत Q1 Q2 Q3 Q4 

उपल्स्र्थत हदन 
    

अनपुल्स्र्थत हदन 
    

हढला भएका हदन 
    

नछट्टै छुट्टी     

 

सुपररन्टेन्िेन्टको सन्देश 

 

आफ्नो बच्चाको सशक्षामा िाझेदार हुनभुएकामा तपाईँलाई धन्यवाद! तपाईँको बच्चाको वतजमान र भववष्यको 
शैक्षक्षक िफलताका लागग तपाईँको फ्रक्रयाशील िहभागगता महत्त्वपणूज छ। 

 

यि दस्तावेर्ले तपाईँलाई आफ्नो बच्चा, बच्चाको सशक्षक र स्कूलिँग काम गदाज तपाईँलाई िूचीत र िहयोग 

गनज र्ानकारीहरू प्रदान गदजछ। यहद तपाईँिँग आफ्नो बच्चाको गे्रिहरूबारे कुन ैप्रश्नहरू वा चािोहरू भए कृपया आफ्नो 
बच्चाको सशक्षक र/वा वप्रिल्न्िपलिँग िम्पकज  गनुजहोि।् 

 

 

िा. केल्कभन एड्याम्ि, िुपररन्टेन्िने्ट 

िेन्ट लुइि पल्ब्लक स्कूकि 
 

 

हस्ताक्षरहरू: 

वप्रल्न्िपल  _ सशक्षक_   

 

नोट: यहद गचनो लगाइयो भने तपाईँको बच्चाले िङ्केत गररएका कायजक्रमहरूबाट अनतररक्त ररपोटजहरू प्राप्त गनेछ। गगफ्टेि 

सशक्षा  ववशेष सशक्षा  अन्य भाषाहरू बोकनेहरूका लागग अङ्गे्रर्ी 



गणितका सीपहरू     

एक स्र्थान र दि स्र्थानबाट १०० िम्म गन्ने     

० देखख २० िम्म ववसभन्न वस्तुहरू पढ्ने, लेख्न ेर प्रस्तुत गन े     

वस्तुहरू गन्ने र प्रत्येक वस्तुलाई १ िङ््याले मात्र र्ोिी बनाउने (१-१)     

"कनत वटा" प्रस्तुत गनजका लागग कुनै िङ््या प्रयोग गनज िफ्रकन ेकुरा प्रस्तुत गन े     

वस्तुहरूका दईु वा बढी िमूहहरू तुलना गने(बराबर, भन्दा बढी, भन्दा कम)     

१० सभत्र र्ोि र घटाउ प्रस्तुत गने     

आकारहरूका ववशेषताहरू पहहचान गने र व्या्या गन े     

िमय र मापनको अवधारणाको बोध प्रस्तुत गन े     

पेनी, ननकल, िाइम र क्वाटजर पहहचान गन े     

 

ववज्ञान सीपहरू     

वस्तुका गुणहरूको अवलोकन गने (नाप, आकार, रङ, वपण्ि)     

कुनै वस्तुको चाल पररवतजन गने तररका व्या्या गने (हढलो, नछटो, रोक्ने)     

र्ीववत वस्तुहरू (माननि, वनस्पनत र र्नावरहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू)     

भू ववज्ञान (मेरो पगृर्थवी)     

स्र्थानीय मौिम अवस्र्थाहरूको अवलोकनको प्रयोग र ववकसित गन े     

 

लेखाइ तथा भाषा सीपहरू     

ठूला र िाना अक्षर र आवार्हरूको नाम भन्ने र स्पष्ट लेख्न े     

वाक्यको पहहलो अक्षरलाई ठूलो अक्षरमा लेख्न,े ररक्त स्र्थान र ववराम-गचन्ह प्रयोग 

गने 
    

िुरुको, अन्त्यको र मध्य आवार्हरूिँग ककपनाचतुर हहज्र्े प्रयोग गने     

उद्देश्यपूणज पाठ तयार गनजका लागग गचत्रहरूिहहतको मौखखक/सलखखत भाषाको प्रयोग 

गने 
    

अपेक्षाहरू अनुिार फ्रक्रयाशील श्रवण प्रदसशजत गने     

आधार, गचत्र वा अन्य दृश्यवस्तु प्रयोग गरेर व्यल्क्तगत अनुभव व्या्या गन े     

अपेक्षाहरू अनुिार बोकदा पालोमा बोकने     

पूणज वाक्यहरूमा बोकने     

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

पढाइ बोध सीपहरू 
    

गे्रि तह शकै्षखणक पढाइ अपेक्षाहरू परूा गने 
    

गाता, शीषजक र गचत्रमा आधाररत रहेर पाठको आकलन गने 
    

िस्वर वाचन वा वप्रय कर्थाबाट प्रमुख ववचारहरू वा महत्त्वपणूज तथ्यहरू पनुकज र्थन गने 
    

कुन ैपनन कर्थाको िुरु, मध्य र अन्त्य पहहचान गने (अनकु्रमण) 
    

िम्बन्धहरू बनाउने(पाठदेखख आफू, पाठदेखख पाठ, आ्यान वव. गैर-आ्यान) 
    

कुन ैपनन कर्थाका तत्त्वहरू पहहचान गने (ववन्याि, चररत्र र प्रमखु घटनाहरू) 
    

िब ैठूला (अप्पर केि) र िाना(लोअर केि) अक्षरहरू र आवार्हरू पहहचान गने 
    

बोलेका शब्दहरूलाई २ वा ३ फोननममा छुट्याउने 
    

सिसभसि शब्दहरू डिकोि गनजका लागग अक्षरका आवार्हरू समिाउने 
    

गे्रि उपयकु्त उच्च आववृि शब्दहरूको पहहचान गने 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

हटप्पणीहरू 

 

सामास्िक शशक्षा सीपहरू 
    

नागररकशास्त्र र िरकार (ननष्ठाको प्रनतज्ञा, नागररकता, गचन्हहरू) 
    

इनतहाि (भतू र वतजमान, िाांस्कृनतक िचतेना तुलना गने) 
    

भूगोल (स्र्थानहरूका लागग ल्स्र्थतीय शब्दहरूको प्रयोग) 
    

अर्थजशास्त्र (आवश्यकता वव. चाहना)     

 


