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1. సంగరెడిు జిల్ల యంద్యౌ సమసత య్జమ్నయయల పరిద్ిలోతు తృరథమిక, తృరథమికోననత్ మరియు ఉననత్
తృఠశలలకు చంద్ిన పరధయనోతృద్యయయులు పరభుత్వ ఉత్రడవలు సంద్రభము
1లో తయౌిన పరకరముగ
2020-21 విద్యయ సంవత్సరమునకు సంబంధించిన విద్యయ ద్ైనంద్ితు విడుద్ల చేయబడినద్ి. కవున అతున
య్జమ్నయయల పరిధిలోతు పరద్యనోతృధయయయులంద్రూ విద్యయ ద్ైనంద్ితుతు (అకడమిక్ కయల ండర్)
అనఽసరించి తృఠశలలనఽ తురవహంచఽటకెై ఆద్ేశంచనైనద్ి.
2. 2020 – 21 పద్వ త్రగ్తి పరీక్షల విధయనములో చయల్ మ్రడిలు జరిగినంద్ఽన, జరిగిన మ్రడిలకు
అనఽగ్ుణంగ పద్వ త్రగ్తికి మే
2021 ముద్టి వరములో ఼ర ైనల్ పరీక్షలు తురవహంచఽటకు
తీరాణించనైనద్ి.
3. గ్త్ సంవత్సరము మ్ద్ిరిగ అతు య్జమ్నయయలలోతు 9వ మరియు 10వ త్రగ్తి విద్యయరడథలకు మ్త్రమే
DCEB ప఼జు జమ చేయుటకు తురణ యంచనైనద్ి. (ఆటల రడసఽము లేకుండయ)
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రూపంలో DEO సంగరెడిు Website www.deosangareddy.com లో తృ ంద్ఽపరచబడినద్ి.
ఇందతల్ోతు అంశాల్ు:
1. ప఼జు వివరములు
4. పద్వ త్రగ్తి పరీక్షా విధయనము
2. విద్యయద్ైనంద్ితు (అకడమిక్ కయల ండర్)
5. పద్వ త్రగ్తి ఼ర పైనల్ & పబ్లలక్ పరీక్షల సమయసరిణీ
3. ఆకిివిటీ / తృరజెక్ి బేస్డు సలబస్డ.
6. పద్వ త్రగ్తి మ్ద్ిరి పరశన పతయరలు.
కవున పరధయనోతృద్యయయులంద్రూ విధిగ ై విషయములతునంటితూ తృటించవల యునఽ.
Sd/-(రాజేష్ నయంపల్లా )
జిల్ల విద్యయధికరి & చైరాన్,
జత్:
డి.స.ఇ.బ్ల, సంగరెడ.ిు
1.
2.
3.
4.
5.

DCEB Fee Remittance
Academic Calendar
List of Holidays 2020 - 21
Syllabus
Model Papers

ద్ీతు పరతి:
మండల విద్యయధికరడలకు, ఉమాడి పరీక్షల బో రడు సభుయలంద్రకు, సమసత య్జమ్నయయల తృఠశలల పరధయనోతృద్యయయుల గరలకు
(తృరథమిక, తృరథమికోననత్ మరియు ఉననత్ తృఠశలల)
సహాయ పరీక్షల కమీషనర్, సంగరెడు ి గరికి.
@Hussain
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డి.సి.ఇ.బి పరీక్ష రడసతము వివరముల్ు
గడువు తేద్ి: 31.03.2021
కరమ
సంఖ్య

1

2

తృఠశల య్జమ్నయం
పరభుత్వ తృఠశలలు
(అతున య్జమ్నయయలు)
వ
ై ేటు తృఠశలలు

ఆలసయ రడసఽముతో తురీణత్ గ్డువు తేద్ి

IX & X Classes

(తృఠశల ఒకకంటికి)

పరీక్ష ప఼జు

01.04.2021 నతండి 10.04.2021 వరకు

రూ.50/-

రూ.100/-

రూ.50/-

రూ.100/-

ైన తలుపబడిన పరీక్ష రడసఽములనఽ జిల్ల యంద్యౌ అతున య్జమ్నయయల (ఆశరమ తృఠశలలు, అతున

పరభుత్వ, జిల్ల పరిషత్, మోడల్ సాకల్స, కె.జి.బ్ల.వి, పరభుత్వ ఆమోద్ిత్ తృఠశలలు)

9 వ మరియు 10 వ

త్రగ్త్ులకు పరీక్షా రడసఽమునఽ చయౌల ంచవల నఽ మరియు DCEB ప఼జునఽ COVID-19 పరిసథ త్
 ుల ద్ిష్టిా 2020 – 21
విద్యయ సంవత్సరతుకి మ్త్రమే 9 వ మరియు 10 వ త్రగ్త్ులకు 50/- రూతృయలకు త్గిగంచబడినద్ి.
ఈ సంవత్సరము ప఼జులనఽ మరియు గ్త్ సంవత్సరము బకయలేమెైనయ ఉననటల యతే ,

Secretary, DCEB Medak” ేరడ మీద్ డిపాజిట్ రూపంల్ో

“The

“సటేట్ బ్ాంక్ ఆఫ్ ఇండియల, సంగారెడిు,

అక ంట్ నంబరడ 62012131133” యంద్ఽ చయౌల ంపు చేస విద్యయరడథల యొకక నమోద్ఽ వివరములతో కూడిన
సంఖ్యనఽ త్రగ్తి వరీగ, మీడియం వరీగ

Figure Statement ద్యవర తురీణత్ గ్డువు తేద్ిలోగ డి.స.ఇ.బ్ల,

సంగరెడిు కరయలయము నంద్ఽ అంద్జేయగ్లరడ. పరీక్ష ప఼జు చయౌల ంచతు తృఠశలలకు పరశన పత్రములు

పంంచబడవు మరియు పరశన పత్రములు త్కుకవగ వచిచనయ లేక రకునయన డి .స.ఇ.బ్ల బాద్యత్ వహంచద్ఽ. అటిి
తృఠశలల పరధయనోతృద్యయయులే పూరిత బాద్యత్ వహంచవలస ఉంటుంద్ి.

చకుకలు, డి.డి ల రూపంలో పరీక్షా రడసఽమునఽ చయౌల ంపు చేయరద్ఽ. అతునయజామ్నయయల

పరిధిలో గ్ల పరభుత్వ మరియు పరభుత్వ అనఽమతితో తురవహంచబడుచఽననటిి వ
ై ేట్ తృఠశలలు అకడమిక్
కయల ండర్ ననఽసరించి మూల్యంకనము తురవహంచయయౌ. విద్యయ ద్ైనంద్ితు అనఽసరించకుండయ, సవంత్ంగ

మూల్యంకనములు, ముంద్ఽగ పరీక్షలు తురవహంచే వ
ై ేట్ తృఠశలల గ్ురితంపు (“రికగినషన్”) రద్ఽద చేయబడి, అటిి
తృఠశలలనఽ పరభుత్వ అనఽమతి లేతు తృఠశలల కిరంద్ చేరచబడునఽ. అతున య్జమ్నయయల పరభుత్వ మరియు

వ
ై ేట్ తృఠశలల నలవరీ పతు ద్ినములు, మూల్యంకన వివరములు, సలవులు, తృఠశల తురవహణ సమయం
త్ద్ిత్రములతున ైన ేరకకనన సంద్రభము (1) పరకరం కొనసగించయయౌ.
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ANNEXURE
ACADEMIC CALENDAR 2020 – 21 FOR CLASSES 9th & 10th
1. INTRODUCTION:
The prevailing situations of COVID-19 has redefined the way of learning in the academic
year 2020-21 from face-to-face mode to remote learning through TV, computers, mobile phones
etc. The schools in the state of Telangana normally reopen every year on 12th of June but for the
academic year 2020-21 schools have not reopened physically for the students.
SCERT has developed Alternative Academic Calendar for 16 weeks for Primary, Upper
Primary and Secondary levels based on the Alternative Academic Calendar developed by NCERT
and Worksheets for classes 2 to 10 in all subjects for 16 weeks were developed and hosted on
SCERT website vide Govt.MemoNo.3552/SE-Prog.II/A1/2020. Dated: 24.08.2020
DSE has issued detailed guidelines on online / offline instructions, roles and responsibilities of
various stakeholders vide proceedings Rc.No.1OO/Gen l/2020, Dated:01.09.2020 through
Doordarshan and TSAT and other digital platforms. The present Digital classes being conducted
Through Doordarshan and TSAT and other digital platforms shall continue and a blended form of
learning through both online and offline platforms, shall be made available to students up to
April 202 1.
The Government has issued guidelines for reopening of schools for the year 2020-2I for
dasses 6th to 10th from 1st February2021.

2. SCHEDULE OF ACTIVITIES:
Date of re-opening of
schools for classes 9th & 10th
The Last working Day
Summer Vacation

Syllabus Distribution

:

01.02.2021

:
:

26.05.2021
27.05.2021 to 13.06.2021

*

Project work, assignments upto 30% of the syllabus has
already been communicated and it shall be completed at
home under the guidance of teachers and parents. This
will not be the part of internal assessments and year end
Summative Assessment / Board Examination.

*

The remaining upto 70% syllabus shall b taught in
schools by the teachers and also online.

:

3. EXAMINATION SCHEDULE:
Assessments / Examinations
Formative Assessment (FA1)
Formative Assessment (FA2)
Summative Assessment (SA)
SSC Board Examinations

Schedule
By 15.03.2021
By 15.04.2021
07.05.2021 to 13.05.2021
17.05.2021 to 26.05.2021

 Every child who is willing to write the relevant exam shall be allowed to do so without
insisting on minimum attendance and no such child will be withheld from writing the
examinations on any grounds.
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4. SCIENCE EXHIBITION / SEMINAR (VIRTUAL MODE):
INSPIRE, JNNSMEE and Science Seminar will be conducted in virtual mode only. Following is the
tentative schedule for the science exhibitions and seminars to be held at various levels:
Event

District Level

Inspire

Completed

State Level
1 week of February

JNNSMEE

February / March

March / April

-

Science Seminar

February / March

March / April

-

st

National Level
February / March

5. MONTH-WISE NUMBER OF WORKING DAYS AND ACTIVITIES /PROGRAMMES:

Month

No. of working
days (including
2nd Saturday)

February
2021

24

March
2021

25

April 2021

21

May 2021

19

Activities Schedule
* Schools reopen for classes 9th and 10th on 01.02.2021
* Revision of lessons cond ucted through various digital
Platforms /remote learning.
* FAl: By 15.03.2021–classes 9th and 10th (34 working days)
* Students performance shall be recorded in the Registers and
Cumu lative Records by16.03.2021.
* FA2: By 15.04.2021–classes 9th and 10th (56 working days)
* Students performance shall be recorded in the Registers and
Cumu lative Records 16.04.2021.
* Revision and remedial teaching for classes 9th and 10th and
Preparation for final exams.
* S u m m a t i v e A ssessment for class 9th: 07.05.2021 to
13.05.2021
* Recording results in Cumulative Records for class 9th:
19.05.2021
* Declaration of results and parents meeting: 26.05.2021
* Last Working Da y for th e A cademic Year 2020-21:
26.05.2021
* SSC Exams: 17.05.2021 to 26.05.2021
* Su mmer vacation : 27.05.2021 to 13.06.2021

Mode of teaching

No. of working days

Virtual mode (onli ne) from 01.09.2021 to 30.01.2021

115

Face to face mode (offline and online) from 01.02.2021 to
26.05.2021

89

Total

204
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6. School Timings: Classes 6th to 10th : 09:30 AM to 04:45 PM. In case of Twin cities of
Hyderabad and Secunderabad the High Schools Timings will be 08:45 AM to 04:00 PM.

7. ATTENDANCE:

*

Attendance is not mandatory and shall depend entirely on written consent from the parent.
Students willing to study from home with the consent of the parent may be allowed to do
so.

8. CHILD HEALTH PLAN:

*
*
*
*

Regular health checkup of the students has to be organized.
The Head Master shall keep the phone numbers of the nearest Primary Health Centre I any
other reliable medical facility, which shall be contacted for medical aid / emergency.
There shall be isolation rooms for staff I students having symptoms of COVlD.
In case the child has symptoms of COVID, the parents shall be contacted and shall arrange
transport to send the child back to their residence with proper escort.

9. TIME TABLE FOR DIGITAL LESSONS TRANSMISSION FROM TSAT AND
DOORDARSHAN:
Digital lessons will be transmitted on all working days for classes 3rd to 10th

Note:The teacher has to discu ss the topic to be transmitted for 5minutes and prepare

children to view the programme. The lesson will be transmitted for 30 minutes. The
teachers have to cond uct discussions on the lesson transmitted for deeper
understanding.

10. SMC MEETINGS:
SMC and Parents meetings must be conducted before opening of the schools to create
awareness on COVID-19, immunity devel opm ent , mental heal1h & hygiene, physical
distancing, precautions to be taken after reopening of school and downloading of
Arogya Setu app.

11. IMPLEMENTATION OF CO-CURRICULAR ACTIVITIES:

*

Integration of co-curricular subjects like art and health activities may be included in the time
table so that the children do not feel tired and stressed, Metal Maths games, word
anthyakshari etc. and music and dance activities may be conducted in the classroom linking
with subject areas which keeps the children happy and stress-free besides being heallhy.

*

Some simple yoga exercises must be practiced in the classroom maintaining physical
distancing to make the students comfortable and to ensure mental well-being of the
children .
CHITRA RAMACHANDRAN
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT
పరతి పాఠశాల్ పరధయనోపాధయాయుడు పరశ్నపతయరల్ అక ంట్ రిజిష్ేర్ తురుహంచవల్ెనత. పరీక్షల్ అనంత్రం అట్టే పరశ్నపతయరల్

అక ంట్ ల్నత మరియు Consolidated Evaluation Result Sheet నత మండల్ విద్యాధికారికి అందజేయవల్ెనత. ిరతుిపుల్సి
ఆఫ్ వాల్యాయెష్న్ పరకారం జవాబు పతయరల్ మూల్లాంకనము చేయతు ల్ేద్య జిల్లా ఉమమ డి పరీక్షల్ బో రడు అధ్ురాంల్ో తురుహంచత
పరీక్షల్ు సకీమంగా జరడపతు పక్షంల్ో అట్టే పాఠశాల్ల్ ైన మరియు బ్ధ్తాల్గు వారిైన శాఖ్పరమైన చరాల్ు తీసతకొనబడునత.

@Hussain
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