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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

    

MMeeaann  ssccoorree  ((11..00))::  IInnccrreeaasseedd  eeffffeeccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  MMiinniissttrryy''ss  CCeenntteerr  iinn  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess..    

SSttrreennggtthhss::  
  TTeecchhnniiccaall  SSuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  ffoorr  sscchhoooollss  bbyy  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ggrraanntt  

  MMoottiivvaattiioonn,,  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  tteeaammwwoorrkk    

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  IInnssuuffffiicciieenntt  ooff  tthhee  ggrraanntt  pprroovviiddeedd    

  LLaacckk  ooff  ddooccuummeennttaattiioonn  ppeerrttaaiinnss  ttoo  aacchhiieevveedd  

aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ooff  ppllaannss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  

eeffffeeccttss  oonn  ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn    

  NNeemmoouurrss  nnuummbbeerr  ooff  pprroojjeeccttss  tthhaatt  aarree  ccaarrrriieedd  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddoonnoorrss  

  LLaacckk  ooff  ccoonncceerrnneedd  MMoonniittoorriinngg  ppeerrssoonnnneell  ffrroomm  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  llaacckk  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  

wwiitthh  sscchhooooll  nneettwwoorrkkss  aanndd  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  ssoommee  ooff  tthheessee  ddiirreeccttoorraatteess      

  DDiiffffiiccuullttyy  ooff  pprroocceedduurreess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ggrraannttss,,  

ddoonnaattiioonnss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttiieess    

  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  cchhaannggee  rreessiissttaannccee  ccuullttuurree  aanndd  llaacckk  ooff  

mmoottiivvaattiioonn  ttoo  wwoorrkk  iinn  pprrooggrraammss    

  LLaacckk  ooff  eeffffiicciieennccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss  iinn  sscchhooooll  

nneettwwoorrkkss  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

  UUnnssuuiittaabbllee  sscchhooooll  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffaacciilliittiieess  dduuee  ttoo  

llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  rreenntteedd  aanndd  ddoouubbllee--sshhiitt  sscchhoooollss    

  LLaacckk  ooff  ccllaarriittyy  iinn  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  iinnddiivviidduuaallss        

  MMiinniissttrryy''ss  ddeellaayy  iinn  ddeelliivveerriinngg  ggrraannttss  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  ooff  

tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn    

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  IInnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  tthhee  

nneeeeddyy  ddiirreeccttoorraatteess  

  RReedduuccee  ffiieelldd  ccoooorrddiinnaattoorrss''  wwoorrkk  llooaadd  ttoo  hheellpp  tthheemm  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss        

  PPoossttppoonnee  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  ttoo  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  aalloonngg  wwiitthh  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  

nneeww  mmeemmbbeerrss  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  

  DDiissppeerrssee  tthhee  aallllooccaatteedd  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  

ggrroouupp  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  oonn  ttiimmee        

  FFoollllooww  uupp  sscchhooooll  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ppeerriiooddiiccaallllyy  iinn  tthhee  

ffiieelldd  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aalloonngg  

wwiitthh  pprroovviiddiinngg  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  aawwaarreenneessss  

nneecceessssaarryy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

  FFaacciilliittaattee  pprroocceedduurreess  ooff  aacccceeppttiinngg  ddoonnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  

llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

  AAccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  nneettwwoorrkk  ccoouunncciillss  aanndd  

  

DDeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee  

bbyy  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.73.7    oouutt  

ooff  55..00  wwhhiicchh  iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo    

7474%%    tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  rraattee  

ffoorr  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

tthhee  ppllaannss  

  

  

GGiirrllss  aanndd  mmiixxeedd  

sscchhoooollss  ssccoorreedd  

hhiigghheerr  ssccoorree  

tthhaann  aavveerraaggee  iinn  

tteerrmmss  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

4.04.0  wwhhiicchh  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  

ddeeggrreeee  ooff  bbooyyss''  

sscchhoooollss  wwhhiicchh  

wwaass  3.53.5  

  

  

TThhee  aavveerraaggee  

ddeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  wwaass  

3.73.7  

  

  

  

  

  

GGeenneerraall  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee      

  ((SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss))  wwaass  

   ( (3.73.7))   

MMaarrkkaa  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  ((4.94.9))    

  

DDeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee  bbyy  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.93.9oouutt  ooff  

55..00  wwhhiicchh  iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  7878%%  

tthhee  ppeerrcceennttaaggee  

rraattee  ffoorr  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  

ppllaannss..      

      

  

  

GGiirrllss  aanndd  mmiixxeedd  

sscchhoooollss  ssccoorreedd  

hhiigghheerr  ssccoorree  tthhaann  

aavveerraaggee  iinn  tteerrmmss  

ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  4.04.0  wwhhiicchh  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  

ddeeggrreeee  ooff  bbooyyss''  

sscchhoooollss  wwhhiicchh  

wwaass  3.83.8  

  

  

  

TThhee  aavveerraaggee  

ddeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  wwaass  

3.53.5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGeenneerraall  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee      

((SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  

aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss))  

wwaass   ( (3.83.8))   

  

DDeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee  bbyy  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  4.04.0  

oouutt  ooff  55..00  

wwhhiicchh  iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  

8080%%  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

rraattee  ffoorr  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

tthhee  ppllaannss..      

  

GGiirrllss  aanndd  

mmiixxeedd  sscchhoooollss  

ssccoorreedd  hhiigghheerr  

ssccoorree  tthhaann  

aavveerraaggee  iinn  

tteerrmmss  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

4.34.3  wwhhiicchh  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  

tthhee  ddeeggrreeee  ooff  

bbooyyss''  sscchhoooollss  

wwhhiicchh  wwaass  3.73.7  

  

TThhee  aavveerraaggee  

ddeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  

wwaass  4.04.0  

  

  

  

  

  

GGeenneerraall  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee      

((SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss))  

wwaass     ( (4.04.0))   

MMaarrkkaa  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  hhiigghheesstt  

rraattee  aatt  ((4.74.7))   

DDeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee  bbyy  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaammss  iiss  

3.93.9  oouutt  ooff  

55..00  wwhhiicchh  

iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  

ttoo  7788%%  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

rraattee  ffoorr  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  

ooff  tthhee  

ppllaannss..      

GGiirrllss  aanndd  

mmiixxeedd  

sscchhoooollss  

ssccoorreedd  

hhiigghheerr  

ssccoorree  tthhaann  

aavveerraaggee  iinn  

tteerrmmss  ooff  

tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  

ooff  44.1.1  

wwhhiicchh  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  

tthhee  ddeeggrreeee  

ooff  bbooyyss''  

sscchhoooollss  

wwhhiicchh  wwaass  

33.8.8  

TThhee  

aavveerraaggee  

ddeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  

bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  

wwaass  4.54.5  

GGeenneerraall  

aapppplliiccaattiioo

nn  rraattee  

((SScchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaamm  

aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss

))  wwaass   ( (4.04.0))   

DDeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee  bbyy  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  33..22  

oouutt  ooff  55..00  

wwhhiicchh  iiss  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  

6644%%  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

rraattee  ffoorr  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

tthhee  ppllaannss..  

  

  

GGiirrllss  aanndd  

mmiixxeedd  sscchhoooollss  

ssccoorreedd  hhiigghheerr  

ssccoorree  tthhaann  

aavveerraaggee  iinn  

tteerrmmss  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  

33..55  wwhhiicchh  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  

ddeeggrreeee  ooff  

bbooyyss''  sscchhoooollss  

wwhhiicchh  wwaass  22..88  

  

TThhee  aavveerraaggee  

ddeeggrreeee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  

wwaass  33..00  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGeenneerraall  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee  

  ((SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss))  

wwaass  ((33..22))..  

GGiizzaa  

  SScchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

mmeemmbbeerrss::  AAnn  

aavveerraaggee  ssccoorree  

ooff  44..33  ooff  55..00  

wwhhiicchh  eeqquuaallss  

8866%%  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ooff  ppllaann..    

GGiirrllss//mmiixxeedd  

sscchhoooollss  ssccoorreedd  

hhiigghheerr  ((44..7755))  

tthhaann  bbooyyss  

sscchhoooollss  ((33..6622))..    

SSuuppeerrvviissoorrss::    

aavveerraaggee  ssccoorree  

ooff    ((33..55))  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  

llooww  iinn  AAll--

QQaasseerr  ((11..00))  

  

  

DDeeggrreeee  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee  

bbyy  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  44..1144  oouutt  

ooff  55..00,,  eeqquuiivvaalleenntt  

ttoo  8833%%  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  rraattee  

ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  tthhee  ppllaannss..  

    

BBooyyss  sscchhoooollss  

ssccoorreedd  aa  hhiigghheerr  

ddeeggrreeee  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee  

wwhheerree  tthhee  aavveerraaggee  

rreeaacchheedd  ttoo  44..2299  

wwhhiicchh  iiss  tthhee  

hhiigghheerr  tthhaann  ggrraaddee  

aattttaaiinneedd  bbyy  ggiirrllss  

sscchhoooollss  aanndd  

mmiixxeedd  sscchhoooollss,,  

wwhhiicchh  wweerree  44..0000  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ppllaannss  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ssuuppeerrvviissoorrss  wwaass  

33..4433  aanndd  wwaass  aanndd  

tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee  

wwaass  iinn    

DDiirreeccttoorraattee  ooff  

EEdduuccaattiioonn  iinn  tthhee  

NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  

BBaaddiiaa,,  rreeaacchhiinngg  ttoo  

11..00  

  

AAllll  sscchhoooollss  iinn  

JJoorrddaann  

iimmpplleemmeenntt  

tthheeiirr  

IImmpprroovveemmeenntt    

PPllaannss  aass  ppeerr  

sscchheedduullee  ttoo  aa  

hhiigghh  ddeeggrreeee  

((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

  

NN//AA  PPeerrcceennttaaggee  ooff  

aaccttiivviittiieess  

iimmpplleemmeenntteedd  aass  

ppeerr  ppllaann  

  

11..11  QQuuaalliittaattiivveellyy::  

DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  

sscchhoooollss    aarree  

iimmpplleemmeennttiinngg  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss    
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

eedduuccaattee  ppaarreennttss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aabboouutt  tthhee  pprrooggrraamm          

  aanndd  eennaacctt  tthheeiirr  rroollee  iinn  tthhiiss  pprrooggrraamm    

  IInntteeggrraattiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  wwhhiicchh  hhaavvee  ccoommmmoonn  ggooaallss  

bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy    

  EEdduuccaattee  ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  bboouutt  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  

aanndd  DDiirreeccttoorraattee  

ooff  SSoouutthheerrnn  

BBaaddiiaa  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  tthhee  rraattee  

aatt ((4.94.9))   

  

  

  

  

PPeettrraa  aanndd  SSaalltt  

DDiirreeccttoorraatteess  

ssccoorreedd  hhiigghheesstt  

rraattee  aatt  ((4.44.4))    aanndd  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  

SSoouutthheerrnn  BBaaddiiaa  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  tthhee  rraattee  aatt  

((3.03.0))    

  

aanndd  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  

SSoouutthheerrnn  

BBaaddiiaa  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  tthhee  rraattee  

aatt    ((2.72.7))   

  

  

MMaaddaabbaa  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  

hhiigghheesstt  

rraattee  aatt  

((4.94.9))   aanndd  

DDiirreeccttoorraattee  

ooff  

NNoorrtthheerrnn  

MMaazzaarr  &&  

BBaannii  OObbiieedd  

wwhhiicchh  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  tthhee  

rraattee  aatt  ((3.63.6  

))  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  hhiigghheesstt  

rraattee  aatt  ((44..33))  

aanndd  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  

NNoorrtthheerrnn  

BBaaddiiaa  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  tthhee  rraattee  

aatt  ((11..99))  

  

SSttrreennggtthhss::  
  CCoollllaabboorraattiioonn  aanndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  

  TTeecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  

  FFiinnaanncciiaall  ggrraanntt  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  SSDDDDPP  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  TThhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  pprrooggrraammss  wwiitthh  ccoommmmoonn  ggooaallss  

pprroovviiddeedd  bbyy  vvaarriioouuss  ddoonnoorrss  aanndd  pprreeooccccuuppaattiioonn  ooff  mmaannyy  

ssuuppeerrvviissoorrss  wwiitthh  ootthheerr  pprrooggrraammss  wwhhiillee  ootthheerrss  aarree  ffrreeeedd        

  LLaacckk  ooff  ccllaarriittyy  iinn  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  mmaannyy  

wwhhoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  mmaannyy  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  ppllaann  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  rreessiissttaannccee  ttoo  

cchhaannggee  ccuullttuurree  

  MMiinniissttrryy''ss  ddeellaayyiinngg  iinn  ddiissttrriibbuuttiinngg  ggrraannttss  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  

ffiirrsstt  ggrroouupp  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  iinnssuuffffiicciieenntt  

ffiinnaanncciiaall  ggrraanntt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt  

  TThhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  aaccttiivvee  rroollee  ooff  tthhee  ccoouunncciillss    ooff  

eedduuccaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  

  GGeeooggrraapphhiiccaall  ssppaacciinngg  ooff  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  mmeeaannss  ooff  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssoommeettiimmeess  iinn  ssoommee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  

  TThhee  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppppoorrtteerrss  aanndd  iinnssttaabbiilliittyy  eedduuccaattiioonnaall  lleeaaddeerrss  

  TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  ppllaannss  iinn  sseeccttiioonnss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  uuppoonn  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  

wwhhiicchh  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iinntteeggrraattee  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  

  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprriioorr  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  mmiinniissttrryy  ffoorr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  lleeaaddiinngg  ttoo  iimmppeeddee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ppllaann,,  aanndd  

tthhee  mmiinniissttrryy''ss  llaacckk  ooff  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhooppss  tthhaatt  aarree  ttoo  aaddddrreessss  iitt  ffoorr  aapppprroovvaall  

  CCoommpplliiccaatteedd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  

ggrraannttss  aanndd  ddoonnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

  LLaacckk  ooff  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  eenntthhuussiiaassmm  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorrss  ooff  

DDeeggrreeee  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

rraattee  bbyy  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.63.6  

  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

ddeeggrreeee  aammoonngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  bbeettwweeeenn  

llooww  iinn  NNoorrtthh  ––  

EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa  &&  

aatt  ((2.02.0))   aanndd  hhiigghh  

iinn  MMaaddaabbaa,,  BBaannii  

OObbeeiidd,,  RRuussiiaaffaa  

&&  PPeettrraa  aatt    ((5.05.0))   

  

  

  

  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

rraattee  bbyy  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.53.5  

  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  

ddeeggrreeee  aammoonngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  bbeettwweeeenn  

llooww  iinn  TTaaffeellaa,,  

TTaaiibbaa,,  AAjjlluunn  &&  

QQwwaaiissmmaa  aatt  ((3.03.0))   

aanndd  hhiigghh  iinn  PPeettrraa  

aatt    ((5.05.0))   

  

  

  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  rraattee  bbyy  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.83.8  

  

IImmpplleemmeennttaattiioo

nn  ddeeggrreeee  

aammoonngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

iinn  MMaarrkkaa  &&  

SSoouutthh  BBaaddiiaa  aatt  

((3.03.0))   aanndd  hhiigghh  

iinn  RRuussaaiiffaa  aanndd  

EEiinn  AAllbbaasshhaa  aatt  

( ( 5.05.0))   

  

  

  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  

iimmpplleemmeenntt

aattiioonn  rraattee  

bbyy  

DDiirreeccttoorraatt

ee  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaammss  iiss  

4.34.3  

  

  

  

  

IImmpplleemmeenntt

aattiioonn  

ddeeggrreeee  

aammoonngg  

ddiirreeccttoorraattee

ss  rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  

llooww  iinn  

NNoorrtthh  

MMaazzaarr    

((3.03.0))   aanndd  

hhiigghh  iinn  

MMaaddaabbaa  aatt    

((5.05.0))   

  

  

  

DDeeggrreeee  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  rraattee  bbyy  

DDiirreeccttoorraattee  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.13.1  

  

IImmpplleemmeennttaattiioo

nn  ddeeggrreeee  iinn  tthhee  

77  ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

iinn  NNoorrtthh--  

EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa    

aanndd  GGiizzaa  aatt  

((2.02.0))   aanndd  hhiigghh  

iinn  SSoouutthh  

GGhhoouurr  aatt  ((4.04.0))   

  

  DDeeggrreeee  

aapppplliiccaattiioonn  

rraattee  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess''  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  4.564.56  

aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ddeeggrreeeess  

aammoonngg  tthhee  99  

ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

aatt    ((4.04.0)) aanndd  

hhiigghh  aatt    ((5.05.0))     

DDeeggrreeee  

aapppplliiccaattiioonn  rraattee  

bbyy  ddiirreeccttoorraatteess''  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  iiss  3.433.43  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ddeeggrreeeess  aammoonngg  

tthhee  77  ddiirreeccttoorraatteess  

rraannggeedd  bbeettwweeeenn  

llooww  aatt  ( ( 1.01.0)) aanndd  

hhiigghh  aatt    ((5.05.0))     

AAllll  FFiieelldd  

ddiirreeccttoorraatteess  

iimmpplleemmeenntt  

tthheeiirr  

IImmpprroovveemmeenntt  

PPllaannss  ppeerr  

sscchheedduullee  ttoo  aa  

hhiigghh  ddeeggrreeee  

((44..00//55..00))  ssccoorree  

aass  ppeerr  tthhee  

rruubbrriiccss  

  

NN//AA    PPeerrcceennttaaggee  ooff  

pprroocceedduurreess//aaccttiivv

iittiieess  

iimmpplleemmeenntteedd  aass  

ppeerr  ppllaann  

  

11..22  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraatteess  aarree  

iimmpplleemmeennttiinngg  

tthheeiirr  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss    
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

ssoommee  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn    

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  MMiinniissttrryy''ss  cceenntteerr  nneeeeddss  ttoo  ffoollllooww  uupp  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss  ppeerriiooddiiccaallllyy  aa  lloonngg  wwiitthh  

eennaaccttiinngg  mmaannaaggeerrss''  rroolleess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  aallll  aacchhiieevveemmeennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

ttiimmeettaabbllee  iinncclluuddeedd  tthhee  ppllaann  aanndd  sseenndd  ccoommpplleettiioonn  ppeerriiooddiicc  

rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  

  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  pprrooggrraammss  pprroovviiddeedd  bbyy  vvaarriioouuss  ddoonnoorrss  

aanndd  cchhaannnneelleedd  tthheemm  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

  CCllaarriiffiiccaattiioonn  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhoossee  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  bbuuiillddiinngg  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  ddiissbbuurrssee  tthhee  aallllooccaatteedd  ffiinnaanncciiaall  ggrraannttss  

aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  aanndd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppllaann  iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss    

  TTaakkiinngg  mmeeaassuurreess  aanndd  pprroocceedduurreess  ttoo  iinnssuurree  tthhee  aaccttiivvaattiioonn  

tthhee  rroolleess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss  

  IInnccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppppoorrtteerr  iinn  tthhee  nneeeeddyy  ddiirreeccttoorraatteess    

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  ppaayy  mmoorree  aatttteennttiioonn  ttoo  pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  

aavvooiidd  ddeellaayyiinngg  iittss  aapppprroovvaall  ttoo  tthheessee  pprrooggrraammss    

  FFaacciilliittaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  ddiivviissiioonnss  aanndd  tthhee  

iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthheeiirr  ppllaannss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  ooff  eedduuccaattiioonn        

  

SSttrreennggtthhss::  
  MMoosstt  ooff  tthhee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aarree  aapppplliieedd  ttoo  

ccoouunncciillss    

  OOnn  aavveerraaggee  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  iinn  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

  SSoommee  ddeecciissiioonn  wweerree  ttaakkeenn  aanndd  ssoommee  wweerree  iimmpplleemmeenntteedd  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  mmaannyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoouunncciillss  aarree  aammbbiigguuoouuss  

  DDeecciissiioonnss  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ttaakkeenn  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ddiiddnn''tt  ffiitt  

tthhee  rroolleess  ooff  tthhee  ccoouunncciill  

  LLaacckk  ooff  bbaallaannccee  iinn  tteerrmmss  ggeennddeerr  iinn  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunncciillss      

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  EEdduuccaattee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss    ooff  sscchhooooll  

nneettwwoorrkkss  oonn  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmoottiivvaattee  tthhee  ccoouunncciillss  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  

tthhaatt  hheellpp  sscchhoooollss  ooppeerraattee  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  aanndd  wwoorrkk  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthheeiirr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

  EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  rreeaacchheedd  ttoo  

2.92.9  

  

TThhee  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkkss  iinn  

NNoorrtthh--WWeesstteerrnn  

BBaaddiiaa  &&  MMaaffrraaqq  

ssccoorreedd,,  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  aatt    

1.01.0  aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wweerree  

ssccoorreedd  bbyy  

MMaaddaabbaa  aatt  4.64.6..  

RReeggaarrddiinngg  

ssttaannddaarrddss  ooff  

ccoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

ssttaannddaarrddss    

ssccoorreedd  tthhee  

EEffffeeccttiivveenneessss  rraattee  

rreeaacchheedd  ttoo  3.43.4..  

  

TThhee  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhoooollss  nneettwwoorrkkss  

iinn  AAll--TTaaiibbaa  

ssccoorreedd,,  tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt    2.72.7  aanndd  

tthhee  hhiigghheesstt  wweerree  

ssccoorreedd  bbyy  PPeettrraa  aatt  

4.14.1..  RReeggaarrddiinngg  

ssttaannddaarrddss  ooff    

ccoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

ssttaannddaarrddss  ssccoorreedd  

tthhee  hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.94.9  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  tthhoossee  wwhhoo  

iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss  aatt    2.42.4  

EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  rreeaacchheedd  ttoo  

3.03.0..  

  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkkss  iinn  

MMaarrkkaa  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt    2.22.2  

aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wweerree  

ssccoorreedd  bbyy  AAll--

QQaasseerr  aatt  33.6.6..  

RReeggaarrddiinngg  

ssttaannddaarrddss  ooff  

ccoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

ssttaannddaarrddss  

ssccoorreedd  tthhee  

EEffffeeccttiivveennee

ssss  rraattee  

rreeaacchheedd  ttoo  

3.43.4..  

  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  

ffoorr  sscchhoooollss  

nneettwwoorrkkss  

iinn  NNoorrtthh  

MMaazzaarr  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt    

2.12.1  aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  

wweerree  

ssccoorreedd  bbyy  

MMaaddaabbaa  aatt  

44.6.6..  

RReeggaarrddiinngg  

EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  rreeaacchheedd  ttoo  

2.2.11..  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ffoorr  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkkss  iinn  

NNoorrtthh--WWeesstteerrnn  

BBaaddiiaa,,  &&  

MMaaffrraaqq  ddiissttrriicctt  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  11..00  aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wweerree  

ssccoorreedd  bbyy  AAll--

MMoowwqqaarr  aatt  

3.53.5..  RReeggaarrddiinngg  

ssttaannddaarrddss  ooff  

ccoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

ssttaannddaarrddss    

  EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  rreeaacchheedd  ttoo  

33..8899..  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  iinn  

RRaammtthhaa  

ddiissttrriicctt  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  22..77  

aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

tthhoossee  iinn  

AAmmmmaann//44  aatt  

44..88  

  

RReeggaarrddiinngg  

ccrriitteerriiaa,,  

mmeemmbbeerrsshhiipp  

mmaattcchhiinngg  

ssttaannddaarrddss  iinn  

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  

EEffffeeccttiivveenneessss  

ddeeggrreeee  rreeaacchheedd  ttoo  

22..9900..  TThhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  iinn  NNoorrtthh--

EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa  

ssccoorreedd  ttoo  lloosstt  

ddeeggrreeee  aatt  1.61.6  bbuutt  

tthhee  ccoouunncciillss  ooff  

SSoouutthh  GGhhoouurr  

ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  44..66  

RReeggaarrddiinngg  

ssttaannddaarrddss  ooff  

ccoouunncciill  ffoorrmmaattiioonn  

ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aanndd  tthheeyy  

ssccoorreedd  44..00..    

  

  

AAllll  SScchhooooll  

CClluusstteerrss’’  

EEdduuccaattiioonn  

CCoouunncciillss  aarree  

ooppeerraattiioonnaall  ttoo  

aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  

((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

NN//AA    CCoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

  MMeemmbbeerrss  

kknnooww  tthheeiirr  

rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  

  TThhrreeee  

mmeeeettiinngg  aarree  

hheelldd  dduurriinngg  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr  aatt  lleeaasstt    

  TThheeyy  ttaakkee  

ddeecciissiioonnss  

  TThheeyy  

iimmpplleemmeenntt  

tthheemm  

  

11..33  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh    

eedduuccaattiioonn  

ccoouunncciillss  aatt  

sscchhooooll  cclluusstteerr  

lleevveell  aarree  

ooppeerraattiioonnaall    
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  rreessttrruuccttuurree  

iinneeffffeeccttiivvee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss    ooff  tthhee  sscchhooooll  nneettwwoorrkkss,,  

ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  eeffffiicciieennccyy  aanndd  tthhee  

ddeessiirree  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  nnoott  ttoo  aappppooiinntt  tthheemm  bbaasseedd  oonn  

tthheeiirr  ccaarreeeerr  oorr  ssoocciiaall  ppoossiittiioonnss  aalloonngg  wwiitthh  ccrreeaattiinngg  aa  

bbaallaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeennddeerr  

  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.04.0  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  tthhoossee  

wwhhoo  iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss  aatt    2.22.2  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.34.3aanndd  tthhee  

lloowweesstt  tthhoossee  

wwhhoo  

iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss  aatt    

2.12.1  

ssttaannddaarrddss  

ooff  ccoouunncciillss  

ffoorrmmaattiioonn  

ssttaannddaarrddss  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

4.04.0  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  

tthhoossee  wwhhoo  

iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss  

aatt    4.04.0  

  

  wwhhiillee  

kknnoowwiinngg  

rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiill

iittiieess  wwaass    

  2.92.9    

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  3.13.1  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  tthhoossee  

wwhhoo  

iimmpplleemmeenntt  

ddeecciissiioonnss  aatt    

1.71.7  

  

  

ooff  tthhee  ccoouunncciillss  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeeess  

tthhrroouugghh  

hhoollddiinngg  tthhrreeee  

mmeeeettiinnggss  iinn  

tthhee  sscchhoollaassttiicc  

yyeeaarr      

SSttrreennggtthhss::  
  MMoosstt  ooff  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  aarree  aapppplliieedd  ttoo  

ccoouunncciillss    

  OOnn  aavveerraaggee  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  iinn  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

  SSoommee  ddeecciissiioonn  wweerree  ttaakkeenn  aanndd  ssoommee  iimmpplleemmeenntteedd  

WWeeaakknneesssseess::  
  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  mmaannyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoouunncciillss  aarree  aammbbiigguuoouuss  

  DDeecciissiioonnss  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ttaakkeenn  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ddiiddnn''tt  ffiitt  

tthhee  rroolleess  ooff  tthhee  ccoouunncciill  

  FFaaiilluurree  ttoo  ttaakkee  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonnss  ttoo  sseerrvvee  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  hhoolldd  

aawwaarreenneessss  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  ccoouunncciillss    ooff  

eedduuccaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ttoo  ffaammiilliiaarriizzee  

tthheemm  wwiitthh  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  rreessttrruuccttuurree  ccoouunncciillss    

ooff  eedduuccaattiioonn  ttoo  ccrreeaattee  aa  bbaallaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ggeennddeerr  

  TThhee  nneecceessssiittyy  ooff  aaccttiivvaattiinngg  tthhee  rroolleess  ooff  tthhee  ccoouunncciillss    iinn  

oorrddeerr  ttoo  ttaakkee  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonnss  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  iinn  

tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  

  

EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  ccoouunncciillss  

ooff  ddiirreeccttoorraatteess  

wwaass    3.03.0  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  

tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  3.13.1    

ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  ccoouunncciillss  

GGeenneerraall  

AAvveerraaggee  wwaass      

((3.03.0))   

PPeettrraa  ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((22..44))  wwhhiillee  

AAjjlluunn  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  aatt  

((4.24.2.).)   

          

EEffffeeccttiivveenneessss  rraattee  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  ccoouunncciillss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  wwaass    

3.33.3  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  3.73.7    ffoorr  

mmeemmbbeerrss  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  ccoouunncciillss  

  

  

  

GGeenneerraall  AAvveerraaggee  

wwaass      ((3.53.5))   

PPeettrraa    ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  aatt    

((4.14.1))   wwhhiillee  AAjjlluunn  

DDiirreeccttoorraattee  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((22..33))  

    

EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

wwaass    3.23.2  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  2.62.6  

ffoorr  mmeemmbbeerrss  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  

  

GGeenneerraall  

AAvveerraaggee  wwaass      

((2.92.9))   

RRuussssaaiiffaahh    

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((3.73.7))   wwhhiillee  

MMaarrkkaa  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  

  ((2.22.2))    

EEffffeeccttiivveennee

ssss  rraattee  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  ooff  

ddiirreeccttoorraattee

ss  wwaass    33.6.6  

aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee

ss  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaammss  

aanndd  3.83.8    ffoorr  

mmeemmbbeerrss  

ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  

  

GGeenneerraall  

AAvveerraaggee  

wwaass      ((3.73.7))   

MMaaddaabbaa  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

((4.24.2))   wwhhiillee  

MMoowwaaqqrr  

DDiirreeccttoorraattee  

EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  ooff  

eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

wwaass    2.62.6  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  

tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  22..22  

ffoorr  mmeemmbbeerrss  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  

rreeffoorrmm  

ccoouunncciillss  

  

GGeenneerraall  

AAvveerraaggee  wwaass      

((2.42.4))   

SSoouutthh  GGhhoouurr  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((33..55))  wwhhiillee  

MMoowwaaqqrr  

DDiirreeccttoorraattee  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  

  ((1.51.5))   

  EEffffeeccttiivveenneessss  

rraattee  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  bbyy  

tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  

wwaass  lloowweerr  

tthhaann  tthhee  

ddeeggrreeee  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  wwhhiicchh  

wwaass  44..2288  

mmeemmbbeerrss  aanndd  

33..55  ffoorr  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

mmeemmbbeerrss    

  

EEffffeeccttiivveenneessss  rraattee  

ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  wwaass  33..11  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

eessttiimmaattiioonnss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  aanndd  22..99  ffoorr  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

RReeffoorrmm  CCoouunncciill  

  

AAllll  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraatteess’’  

EEdduuccaattiioonn  

DDeevveellooppmmeenntt  

CCoouunncciillss  aarree  

ooppeerraattiioonnaall  ttoo  

aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  

((44..00//55..00))  ssccoorree  

aass  ppeerr  tthhee  

rruubbrriiccss  

NN//AA    

11..  MMeemmbbeerrsshhiipp  

22..  RRoolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  

33..  MMeeeettiinnggss  hheelldd  

44..  DDeecciissiioonn  

mmaaddee  

55..  DDeecciissiioonn  

iimmpplleemmeenntteedd  

11..44  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  

EEdduuccaattiioonn  

DDeevveellooppmmeenntt  

CCoouunncciillss  aatt  tthhee  

lleevveell  ooff  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraatteess  aarree  

ooppeerraattiioonnaall  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

  ((3.13.1))   

SSttrreennggtthhss::  
  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  pprroovviiddee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  

sscchhoooollss  tthhrroouugghh  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss  ffoorr  

tteeaacchheerrss  aanndd  pprriinncciippaallss  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  pprroovviiddee  eeqquuiippmmeenntt,,  ssuupppplliieess  

aanndd  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  tthhaatt  sscchhoooollss  nneeeedd  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  TThhee  wweeaakknneessss  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  

pprroovviiddiinngg  aapppprroopprriiaattee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  sscchhoooollss..  

  LLaacckk  ooff  jjuussttiiccee  iinn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  sseerrvviicceess  aammoonngg  

sscchhoooollss  aanndd  tthhee  llaacckk  ooff  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  iinn  bbooyyss''  sscchhoooollss  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ggiirrllss''  sscchhoooollss  

  LLaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  ooffffeerreedd  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  ttoo  

mmoottiivvaattee  aanndd  ssttiimmuullaattee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  

  RReeppeettiittiivvee  ttrraannssffeerrss  aammoonngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  tteeaacchhiinngg  

ssttaaffff  dduurriinngg  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  aanndd  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  cchhaannggee  

ooff  ssuuppppoorrttiivvee  eedduuccaattoorrss  ooff  nneettwwoorrkkss  wwiitthh  aa  cclleeaarr  wweeaakknneessss  

iinn  tthhee  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  rroolleess  

  LLaacckk  ooff  ffoollllooww--uupp  aanndd  gguuiiddaannccee  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  ppeerrttaaiinn  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  llaacckk  ooff  pprroovviiddiinngg  

ccoonnttiinnuuoouuss  ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  sscchhoooollss  iinn  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  lleevveell  ooff  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  sscchhoooollss  aanndd  ttoo  

iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  ttoo  tthheemm  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  hhoolldd  ppeerriiooddiicc  

wwoorrkksshhooppss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  ccoooorrddiinnaattoorrss  ooff  aarreeaass  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss  ttoo  eedduuccaattee  eevveerryyoonnee  oonn  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

  AAddooppttiioonn  aanndd  iinnssttaallll  nneettwwoorrkkss  ooff  sscchhoooollss  wwiitthhiinn  tthhee  

ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  aanndd  nnoott  ttoo  cchhaannggee  tthheemm  dduurriinngg  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt..  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  iinntteerreesstt  iinn  

bbooyyss''  sscchhoooollss  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthheemm  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  aaccttiivviittiieess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  

eeqquuaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  sseerrvviicceess  aammoonngg  tthhee  sscchhooooll  

  TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  nneeeedd  ttoo  aaccttiivvaattee  ppeerriiooddiicc  

ffoollllooww--uupp  ooff  sscchhoooollss;;  eessppeecciiaallllyy  bbooyy''ss  sscchhoooollss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

aacchhiieevvee  aaccttiivviittiieess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  

FFooccuuss  GGrroouuppss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

((3.33.3))   

((aacccceeppttaabbllee))..  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

QQwwaaiisseehh  aatt  

((4.54.5))   aanndd  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

JJeerraasshh  aatt    ((1.71.7))    

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((3.33.3))   aanndd  

ffeemmaalleess  ssccoorreedd    

((3.43.4))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

((3.23.2))   

((aacccceeppttaabbllee))..  

  FFooccuuss  GGrroouuppss  

SScchhooooll  pprriinncciippaallss  

aanndd  tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

((3.63.6))  ((aacccceeppttaabbllee))..  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ddeeggrreeee  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

QQwwaaiisseehh  aatt  ((4.54.5))   

aanndd  lleeaasstt  ddeeggrreeee  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

TTaaffeellaa  aatt    ((2.82.8))    

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((3.63.6))   aanndd  ffeemmaalleess  

ssccoorreedd    ((3.53.5))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

SScchhooooll  pprriinncciippaallss  

aanndd  tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  3.33.3  

((aacccceeppttaabbllee))..  TThhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

FFooccuuss  

GGrroouuppss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

((3.53.5))  

((aacccceeppttaabbllee))..  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  AAll--

QQuuaassaarr  aatt  

((4.04.0))   aanndd  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

SSoouutthh  BBaaddiiaa  

aatt    ((2.72.7))   

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((3.43.4))   aanndd  

ffeemmaalleess  

ssccoorreedd  ((3.63.6))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirr

ee  AAnnaallyyssiiss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

3.43.4  

((aacccceeppttaabbllee))..  

FFooccuuss  

GGrroouuppss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  

aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatt

eedd  ddeeggrreeee  

ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

aatt  3.43.4  

((aacccceeppttaabbllee

))..  TThhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  

MMaaddaabbaa  aatt  

((4.04.0))    aanndd  

lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

NNoorrtthh  

MMaazzaarr  aatt  

((2.82.8))   

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  

ssccoorreedd      

((3.13.1))    aanndd  

ffeemmaalleess  

ssccoorreedd  

((3.83.8))   

  

  

QQuueessttiioonnnn

aaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  

aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatt

eedd  ddeeggrreeee  

ooff  

FFooccuuss  GGrroouuppss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

33..00  

((aacccceeppttaabbllee))..  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

NNoorrtthh  GGhhoouurr  

aatt  ((4.04.0))   aanndd  

lleeaasstt  ddeeggrreeee  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

JJeerraasshh  aatt    ((1.71.7))   

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((2.92.9))   aanndd  

ffeemmaalleess  ssccoorreedd  

((3.03.0))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirr

ee  AAnnaallyyssiiss  

SScchhooooll  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  aatt  

33..00  

((aacccceeppttaabbllee))..  

  SScchhooooll  

pprriinncciipplleess  iinn  

aallll  ddiirreeccttoorraatteess  

ddeemmoonnssttrraatteedd  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  aatt  44..00  

eexxcceepptt  ffoorr  

SSoouutthh  MMaazzaarr  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

33..00  ((mmaarrggiinnaall))  

  

AAllll  ddiissttrriiccttss  ssccoorree  

3.433.43    oonn  tthhiiss  

iinnddiiccaattoorr,,  

““aacccceeppttaabbllee””    

wwiitthh  tthhee  

eexxcceeppttiioonn  ooff  

MMaaffrraaqq  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  1.01.0  

““mmaarrggiinnaall””  

HHiigghh  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwiitthh  tthhee  

ssuuppppoorrtt  tthheeyy  

rreecceeiivvee  ffrroomm  

tthhee  ffiieelldd  

ddiirreeccttoorraattee  

((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

NN//AA  SSuuppppoorrtteedd  

pprroovviiddeedd  bbaasseedd  

oonn  tthhee  nneeeeddss  ooff  

sscchhooooll  ((sseeee  

qquueessttiioonnnnaaiirree  

iitteemm  11..55))  

11..55  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  

ssttaaffff    wwiitthh  

ssuuppppoorrtt  ffrroomm  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee  

IImmpprroovveemmeenntt  

PPllaannss  

  

  



MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SScchhooooll  &&  DDiirreeccttoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSDDDDPP))  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  &&  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TThhee  SSeeccoonndd  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  RReeppoorrtt  ––  22001133        
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

ffaacciilliittaattiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceedduurreess  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ppllaann  

  SSttoopp  ttrraannssffeerrrriinngg  aammoonngg  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaacchheerrss  dduurriinngg  tthhee  

sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  SSaalltt  

aatt    ((3.83.8))  aanndd  

lleeaasstt  ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

MMwwaaqqaarr  aatt  

((2.42.4))  

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd      

((3.13.1))   aanndd  

ffeemmaalleess  ssccoorreedd  

((3.33.3))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  1133  

––  ““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviissee  ss  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  kkeeeepp  

rreeccoorrddss  ooff  tthheeiirr  

rreessuullttss””  aatt    ((3.73.7))   

  

TThhee  lleeaasstt  ddeeggrreeee  

ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  1100  

““tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

hheellpp  sscchhoooollss  

wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  

ssttuuddeenntt  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss  

““llooww--aacchhiieevveerrss  

aanndd  ggiifftteedd  

ssttuuddeennttss  

ssccoorreedd  bbyy  SSaalltt  aatt    

((3.83.8   aanndd  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  QQwwaaiissmmeehh  aatt  

((2.72.7))   ((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd  (( 3.23.2))   

aanndd  ffeemmaalleess  

ssccoorreedd  ((3.43.4)) ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  11  

““TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

iinnffoorrmmss  sscchhoooollss  

aabboouutt  cchhaannggeess  iinn  

ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  

eedduuccaattiioonnaall  

mmaatteerriiaallss  tthhaatt  aarree  

eexxppeerriimmeenntteedd  bbyy  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  

CCuurrrriiccuullaa  aanndd  

SScchhooooll  

TTeexxttbbooookkss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  1133  

““TThhee  ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviissee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  kkeeeepp  

rreeccoorrddss  ooff  tthheeiirr  

rreessuullttss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  2266  

““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee’’ss  ssttaaffff  

ccaarrrryy  oouutt  ffiieelldd  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

AAll--QQaasseerr  aatt    

((3.63.6))   aanndd  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

SSoouutthh  BBaaddiiaa  

aatt  ((3.03.0))   

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((3.23.2))   aanndd  

ffeemmaalleess  

ssccoorreedd  ((3.53.5)) ..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  1133  

––  ““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviissee  ss  

tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ooff  nnaattiioonnaall  

aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  

kkeeeepp  rreeccoorrddss  

ooff  tthheeiirr  

rreessuullttss””  aatt  4.04.0  

  

TThhee  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  1100  

““tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

hheellpp  sscchhoooollss  

wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  

ssaattiissffaaccttiioonn  

aatt  3.13.1  

((aacccceeppttaabbllee

))..  TThhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  

MMaaddaabbaa  aatt    

  ((3.43.4))   aanndd  

lleeaasstt  

ddeeggrreeee  

ssccoorreedd    bbyy  

SSoouutthh  

MMaazzaarr  

aatt ((2.82.8))    

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  

ssccoorreedd    

((2.92.9))   aanndd  

ffeemmaalleess  

ssccoorreedd  

((3.33.3))..   

  

TThhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  

1133  ––  ““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviissee  ss  

tthhee  

iimmpplleemmeenntt

aattiioonn  ooff  

nnaattiioonnaall  

aanndd  

iinntteerrnnaattiioonn

aall  eexxaammss  

aanndd  kkeeeepp  

rreeccoorrddss  ooff  

tthheeiirr  

rreessuullttss””  aatt    

3.63.6    

TThhee  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  

1100  ““tthhee  

ddiirreeccttoorraatt

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

NNoorrtthh  

EEaasstteerrnn  

BBaaddiiaa  aatt      

((3.43.4)) aanndd  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

MMwwaaqqaarr  aatt    

((2.42.4))   

((mmaarrggiinnaall))  

MMaalleess  ssccoorreedd    

((3.03.0))   aanndd  

ffeemmaalleess  ssccoorreedd  

((3.03.0))   

  

  

  

  

  

  

  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  33//  

iitteemm  DD  ““TThhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

pprroovviiddee  

sscchhoooollss  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  wwiitthh    

ssuuiittaabbllee  

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

aaccttiivviittiieess  iinn  

tthhee  ffiieellddss  ooff  

tteeaacchhiinngg--

lleeaarrnniinngg  

pprroocceessss  

rreellaatteedd  ttoo  

ssttuuddeennttss’’  

aacchhiieevveemmeenntt  

eevvaalluuaattiioonn””  

aanndd  

ppaarraaggrraapphh  55  

““tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

((HHuummaann  &&  

PPhhyyssiiccaall  

RReessoouurrcceess))  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

  ((2.62.6 ) )

  

vviissiittss  ttoo  ggiirrllss  

sscchhoooollss  ttoo  ffoollllooww  

uupp  tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  ffoorr  

tthhee  ddiirreeccttoorraattee’’ss  

ppllaannss..””  wwhhiicchh  

ssccoorreedd    3.3.88 wwhhiillee  

tthhee  lleeaasstt  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  33  

TThhee  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

pprroovviiddee  sscchhoooollss  

pprriinncciippaallss  aanndd  

tteeaacchheerrss  wwiitthh    

ssuuiittaabbllee  

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  

ffiieellddss  ooff  tteeaacchhiinngg--

lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  

rreellaatteedd  ttoo  

ssttuuddeennttss’’  

aacchhiieevveemmeenntt  

eevvaalluuaattiioonn””  iinn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss::    

EE))  TTeeaacchhiinngg  ooff  

ssttuuddeennttss  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss  ((llooww  

aacchhiieevveerrss  aanndd  

ggiifftteedd  ssttuuddeennttss))  

aanndd    

FF))  KKnnoowwlleeddggee  oonn  

PPeeddaaggooggyy  aanndd  

hheeaalltthh  aanndd  

ppssyycchhoollooggiiccaall  

eedduuccaattiioonn..  AAnndd  

ppaarraaggrraapphh  NNoo..  1111  

““tthhee  ddiirreeccttoorraattee  

hheellpp  sscchhoooollss  wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  

ssttuuddeenntt  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss  

((HHuummaann  &&  

PPhhyyssiiccaall  

RReessoouurrcceess))  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  2.62.6        

wwiitthh  ssttuuddeenntt  

wwiitthh  ssppeecciiaall  

nneeeeddss  ““llooww--

aacchhiieevveerrss  aanndd  

ggiifftteedd  

ssttuuddeennttss  

((HHuummaann  &&  

PPhhyyssiiccaall  

RReessoouurrcceess))  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

2.92.9  

  

  

ee  hheellpp  

sscchhoooollss  

wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  

wwiitthh  

ssttuuddeenntt  

wwiitthh  

ssppeecciiaall  

nneeeeddss  

““llooww--

aacchhiieevveerrss  

aanndd  ggiifftteedd  

ssttuuddeennttss  

((HHuummaann  

&&  

PPhhyyssiiccaall  

RReessoouurrcceess

))  wwhhiicchh  

ssccoorreedd  

2.42.4  

  

  

ffoollllooww  uupp  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ooff  

ccuurrrriiccuulluumm  bbyy  

tteeaacchheerrss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  1133  

““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee  

ssuuppeerrvviissee  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ooff  nnaattiioonnaall  

aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

eexxaammss  aanndd  

kkeeeepp  rreeccoorrddss  

ooff  tthheeiirr  

rreessuullttss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  2266  

““TThhee  

ddiirreeccttoorraattee’’ss  

ssttaaffff  ccaarrrryy  oouutt  

ffiieelldd  vviissiittss  ttoo  

ggiirrllss  sscchhoooollss  

ttoo  ffoollllooww  uupp  

tthhee  

aacchhiieevveemmeenntt  

ffoorr  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee’’ss  

ppllaannss..””    

TThhee  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  

rreeaacchheedd  ttoo      

3.43.4  wwhheerreeaass  

tthhee  lleeaasstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  oonn  

ppaarraaggrraapphh  1111  

““tthhee  

ddiirreeccttoorraattee  

hheellpp  sscchhoooollss  

wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  

wwiitthh  ssttuuddeenntt  

wwiitthh  ssppeecciiaall  

nneeeeddss  

((HHuummaann  &&  

PPhhyyssiiccaall  

RReessoouurrcceess))  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

2.32.3  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

SSttrreennggtthhss::  
  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss’’  nneeww  rroollee  wwhhiicchh  bbaasseedd  oonn  ooffffeerriinngg  

tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  ttoo  aannyy  oonnee  wwhhoo  wwaannttss  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm    

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aatt  tthhee  

MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  ttoo  tthhee  SSDDDDPP  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  PPoooorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ffoollllooww--uupp  bbyy  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEdduuccaattiioonn  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  

cceenntteerr  ttoo  SSDDDDPP  aanndd  ffaaiilluurree  ttoo  pprroovviiddee  ffeeeeddbbaacckk  oonn  rreeppoorrtt  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  

  LLaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  aatt  

MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  ttoo  aassssiisstt  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  

iimmpplleemmeennttiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ttoo  mmeeeett  

tthheeiirr  nneeeeddss  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  

  LLaacckk  ooff  aa  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ssuuppeerrvviissoorrss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  

pprrooggrraamm  aass  rreeqquuiirreedd  

  MMuullttiipplliicciittyy  ooff  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  wwiitthh  ssiimmiillaarr  ggooaallss,,  

wwhhiicchh  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  aanndd  llaacckk  ooff  

ccoooorrddiinnaattiioonn  aammoonngg  tthheemm..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  

ooff  iinnccoonnggrruueenntt    ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  

  LLaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  ooffffeerreedd  bbyy  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  ttoo  ssuuppppoorrtt  

eeffffoorrttss  eexxeerrtteedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  ttoo  ttrriiggggeerr  

tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  bbeeccaauussee  ooff  

lleeggiissllaattiioonn,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  llaawwss    

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  ddeevveelloopp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..  

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  aammeenndd  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ppeerrttaaiinn  ttoo  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ooffffeerreedd  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  

aanndd  sscchhoooollss  ssoo  tthhaatt  tthhee  vvaalluuee  ooff  ssuuppppoorrtt  mmeeeettss  tthheeiirr  aaccttuuaall  

nneeeeddss..  

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  oorrggaanniizzee  aanndd  hhoolldd  oonnggooiinngg  

wwoorrkksshhooppss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  aallll  tthhoossee  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm..  

  EEdduuccaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorrss  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  

pprroovviiddee  tthhee  rreeqquuiirreedd  ssuuppppoorrtt  ttoo  hheellpp  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  iimmpplleemmeenntt  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ttoo  

mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  

ooff  tthhee  sscchhoooollss..  

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  

ssuuppeerrvviissoorrss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  pprrooggrraamm  aass  rreeqquuiirreedd..  

  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess’’  eeffffoorrttss  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  tthhrroouugghh  tthhee  aammeennddmmeenntt  ooff  

lleeggiissllaattiioonn,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  llaawwss..  

  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  iinntteeggrraattee  ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammss  tthhaatt  hhaavvee  ssiimmiillaarr  oobbjjeeccttiivveess..  

FFooccuuss  GGrroouuppss  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  

DDiirreeccttoorraattee’’  

DDeevveellooppmmeenntt  

TTeeaamm  wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    ((2.92.9))   

bbuutt  iitt  wwaass    ((2.52.5))    

ffoorr  ssuuppeerrvviissoorrss    

  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  

((2.72.7))   

aanndd  iitt  rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  iinn  

JJeerraasshh  aatt  ((1.01.0) )     

ttoo  hhiigghh  BBaannii  

OObbeeiidd  aatt  ((4.54.5))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass    

((2.52.5))   

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

tthhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraannggeedd  ffrroomm  llooww  

iinn    

MMaaffrraaqq  &&  

RRaammtthhaa  aatt    

((1.81.8))   ttoo  hhiigghh  iinn  

PPeettrraa  aatt  ((3.33.3))   

  

  

  

  

  

FFooccuuss  GGrroouuppss  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  

DDiirreeccttoorraattee’’  

DDeevveellooppmmeenntt  

TTeeaamm  wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    ((2.52.5))   

bbuutt  iitt  wwaass    ((3.33.3))    

ffoorr  ssuuppeerrvviissoorrss    

  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  ((2.92.9))   

aanndd  iitt  rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  iinn  

TTaayybbeehh  &&  

WWaasstteeyyeehh  aatt  ((22..00))  

ttoo  hhiigghh  PPeettrraa  &&  

SSaalltt  aatt  ((3.53.5))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  ddeeggrreeee  

wwaass    ((2.62.6))   

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  tthhee  

ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraannggeedd  ffrroomm  llooww  

iinn    

TTrraaffeellaa  aatt    ((2.02.0))   

ttoo  hhiigghh  iinn  PPeettrraa  aatt  

((3.33.3))   

  

  

  

  

  

  

  

FFooccuuss  

GGrroouuppss  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  

DDiirreeccttoorraattee’’  

DDeevveellooppmmeenntt  

TTeeaamm  wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    

((3.33.3))   bbuutt  iitt  

wwaass  ((2.32.3))    ffoorr  

ssuuppeerrvviissoorrss    

  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  

((2.82.8))   

aanndd  iitt  rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

iinn  SSoouutthh  

BBaaddiiaa  &&  

RRaammtthhaa  aatt  

((2.02.0) )     ttoo  hhiigghh  

RRuussaaiiffaa  &&  AAll--

QQaasseerr  aatt  ((3.53.5))   

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirr

ee  AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass    

((2.52.5))   

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

tthhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraannggeedd  ffrroomm  

llooww  iinn    

RRaammtthhaa  aatt    

((1.81.8))   ttoo  hhiigghh  

iinn  RRuussaaiiffaa  &&  

MMaarrkkaa  aatt  

((2.92.9))   

  

  

  

  

FFooccuuss  

GGrroouuppss  

TThhee  ddeeggrreeee  

ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  

DDiirreeccttoorraatt

ee’’  

DDeevveellooppmm

eenntt  TTeeaamm  

wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    

((4.04.0))   bbuutt  iitt  

wwaass    ((3.03.0))    

ffoorr  

ssuuppeerrvviissoorr

ss    

TThhee  

ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioo

nn  ddeeggrreeee  

wwaass  ((3.53.5))   

aanndd  iitt  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  

llooww  iinn  

NNoorrtthh  

MMaazzaarr  aatt  

((2.52.5) )     ttoo  

hhiigghh  BBaannii  

OObbiieedd  aatt  

((4.54.5))   

  

QQuueessttiioonnnn

aaiirree  

AAnnaallyyssiiss  

TThhee  

ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  

  ((2.92.9))   

TThhee  ddeeggrreeee  

ooff  tthhee  

ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraannggeedd  

ffrroomm  llooww  

iinn  MMaaddaabbaa  

aatt    ((2.62.6))   ttoo  

hhiigghh  iinn  

BBaannii  

OObbiieedd  aatt  

((3.13.1))   

FFooccuuss  GGrroouuppss  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

bbeettwweeeenn  

DDiirreeccttoorraattee’’  

DDeevveellooppmmeenntt  

TTeeaamm  wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    

((2.32.3))   bbuutt  iitt  

wwaass  ((1.61.6))   ffoorr  

ssuuppeerrvviissoorrss    

  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass    

((1.91.9))   aanndd  iitt  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

iinn  JJeeaarrsshh  aatt  

((1.01.0))   ttoo  hhiigghh  

SSoouutthh  GGhhoorr  aatt  

((3.03.0))   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QQuueessttiioonnnnaaiirr

ee  AAnnaallyyssiiss  

TThhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass    

((2.22.2))   

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

tthhee  ggeenneerraall  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraannggeedd  ffrroomm  

llooww  iinn  

MMaaffrraaqq  aatt    

((1.81.8))   ttoo  hhiigghh  iinn  

NNoorrtthh--

EEaasstteerrnn  

BBaaddiiaa  aatt  ((2.52.5))   

  

  

  

  

  TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

aammoonngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddiiffffeerreedd  aanndd  iitt  

rraannggeedd  

bbeettwweeeenn  llooww  

iinn  SSoouutthh  

MMaazzaarr  aatt  1.41.4  

ttoo  hhiigghh  iinn  

AAmmmmaann//44  

wwhhiillee  

ssaattiissffaaccttiioonn  

rraattee  wwaass  3.693.69  

aanndd  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ooppppoorrttuunniittiieess  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

ooff  ssaattiissffaaccttiioonn..      

  

  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

aammoonngg  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddiiffffeerreedd  aanndd  iitt  

rraannggeedd  bbeettwweeeenn  

llooww  iinn  MMaaffaarrqq  aatt  

11..00  ttoo  hhiigghh  iinn  

NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  

BBaaddiiaa  aatt  33..7755  

wwhhiillee  ssaattiissffaaccttiioonn  

rraattee  wwaass  22..0077  aanndd  

tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ooppppoorrttuunniittiieess  

ssccoorreedd  tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn..      

  

HHiigghh  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

AA  NN//    SSuuppppoorrtt  

pprroovviiddee  bbyy  

MMooEE  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

ooppttiimmaall  uussee  

aanndd  ccoonnttiinnuuee  

iinn  ddeevveellooppiinngg  

tthhee  ddaattaabbaassee  

oonn  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss  

  SSuuppppoorrtt  

pprroovviiddeedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  

MMooEE  cceenntteerr  ttoo  

hheellpp  

ddiirreeccttoorraatteess  

iimmpplleemmeenntt  

tthheeiirr  

pprrooffeessssiioonnaall  

ppllaann  ttoo  mmeeeett  

tthheeiirr  nneeeedd  aanndd  

tthhee  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss    

  FFeeeeddbbaacckk  

pprroovviiddeedd  bbyy  

MMooEE  cceenntteerr  

oonn  rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  

  SSuuppppoorrtt  

pprroovviiddee  bbyy  

MMooEE  cceenntteerr  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  

rroollee  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill..    

  SSuuppppoorrtt  

pprroovviiddee  bbyy  

MMooEE  cceenntteerr  ttoo  

hheellpp  

ddiirreeccttoorraattee  

iimmpplleemmeenntt  

rreegguullaattiioonnss  

wwhheenn  

ddiissbbuurrssiinngg  tthhee  

ggrraanntt  aanndd  

ccaarrrryy  oouutt  

ffiinnaanncciiaall  

aannaallyyssiiss  ooff  

tthhee  ggrraanntt  ttoo  

11..66  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  

ssttaaffff    wwiitthh  

ssuuppppoorrtt  ffrroomm  

MMooEE  cceenntteerr  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee  

IImmpprroovveemmeenntt  

PPllaannss  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  ccaarrrryy  oouutt  oonnggooiinngg  ffoollllooww--uupp  

aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  pprroovviiddee  ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhee  rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  wwhhiicchh  aarree  rreellaatteedd  ttoo  SSDDDDPP  aanndd  iinntteennssiiffyy  ffiieelldd  

vviissiittss  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  bbyy  tthhee  ssuuppeerrvviissoorrss  ooff  

tthhee  MMiinniissttrryy..  

  

  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  22    

““TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss    

pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  

ttoo  iimmpplleemmeenntt    

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  

sscchhoooollss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  66  

““TThhee  eeffffeecctt  ooff  

ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  

rreessuulltteedd  ffrroomm  

tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  SSDDDDPP  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  

yyoouurr  ddiirreeccttoorraattee    

ttoo  MMooEE  oonn  

ppoolliiccyy  

ddeevveellooppmmeenntt  oorr  

ttoo  rreeaacchh  aatt  nneeww  

ppoolliicciieess  oorr  

iinnssttrruuccttiioonnss””  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  2.52.5  

wwhheerreeaass  tthhee  

lloowweesstt  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  11  

““MMooEE  pprroovviiddeess  

SSuuppppoorrtt  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

ooppttiimmaall  uussee  aanndd  

ccoonnttiinnuuee  iinn  

ddeevveellooppiinngg  tthhee  

ddaattaabbaassee  oonn  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  

ooff  sscchhoooollss””  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  44  

““MMooEE  pprroovviiddeess  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  

ooff  tthhee  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  11    

““MMooEE  pprroovviiddeess  

SSuuppppoorrtt  ttoo  eennssuurree  

tthhee  ooppttiimmaall  uussee  

aanndd  ccoonnttiinnuuee  iinn  

ddeevveellooppiinngg  tthhee  

ddaattaabbaassee  oonn  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss””    wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo  2.72.7  

wwhheerreeaass;;  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  wwaass  

oonn  ppaarraaggrraapphh  

33““TThhee  MMiinniissttrryy  

pprroovviiddeess  ffeeeeddbbaacckk  

oonn  rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee””  aanndd    

ppaarraaggrraapphh  44  

““MMooEE  pprroovviiddeess  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  

ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  aatt  ((22..33))  

  

  

  

            

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  33  

““TThhee  MMiinniissttrryy  

pprroovviiddeess  

ffeeeeddbbaacckk  oonn  

rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  

yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee””  

aanndd  ppaarraaggrraapphh  

44  

““MMooEE  

pprroovviiddeess  

ssuuppppoorrtt  ttoo    

aaccttiivvaattee  tthhee  

rroollee  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill””,,  aanndd  

ppaarraaggrraapphh  66  

““TThhee  eeffffeecctt  ooff  

ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  

rreessuulltteedd  ffrroomm  

tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ooff  SSDDDDPP  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  

yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee    ttoo  

MMooEE  oonn  

ppoolliiccyy  

ddeevveellooppmmeenntt  

oorr  ttoo  rreeaacchh  aatt  

nneeww  ppoolliicciieess  

oorr  

iinnssttrruuccttiioonnss””  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

22..66    wwhheerreeaass  

tthhee  lloowweesstt  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ddeeggrreeee  wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  11  

““MMooEE  

pprroovviiddeess  

SSuuppppoorrtt  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

ooppttiimmaall  uussee  

aanndd  ccoonnttiinnuuee  

iinn  ddeevveellooppiinngg  

tthhee  ddaattaabbaassee  

TThhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  

22  ““““MMooEE  

pprroovviiddeess  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

ooppttiimmaall  

uussee  aanndd  

ccoonnttiinnuuee  

iinn  

ddeevveellooppiinngg  

tthhee  

ddaattaabbaassee  

oonn  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss””  

aanndd  

ppaarraaggrraapphh  

11  ““  

  

TThhee  

eedduuccaattiioonnaa

ll  

ssuuppeerrvviissoorr

ss    pprroovviiddee  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

iimmpplleemmeenntt    

pprrooffeessssiioonn

aall  

ddeevveellooppmmee

nntt  ppllaann  ttoo  

tthhee  nneeeeddss  

ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee

ss  ooff  

eedduuccaattiioonn  

aanndd  

sscchhoooollss””  

wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo    

3.03.0      

wwhheerreeaass;;  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

oonn  

ppaarraaggrraapphh  

44  ““MMooEE  

pprroovviiddeess  

TThhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh  22    

““TThhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorrss    

pprroovviiddee  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

iimmpplleemmeenntt    

pprrooffeessssiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaann  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  

sscchhoooollss””  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  2.22.2  

wwhheerreeaass;;  tthhee  

lleeaasstt  ddeeggrreeee  

wwaass  oonn  

ppaarraaggrraapphh    11  

““MMooEE  

pprroovviiddeess  

SSuuppppoorrtt  ttoo  

eennssuurree  tthhee  

ooppttiimmaall  uussee  

aanndd  ccoonnttiinnuuee  

iinn  ddeevveellooppiinngg  

tthhee  ddaattaabbaassee  

oonn  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss  

  AAnndd  

ppaarraaggrraapphh  44  

““MMooEE  

pprroovviiddeess  

ssuuppppoorrtt  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  

rroollee  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  aatt  

((22..00))  

  

  

  

  

ddeeffiinnee  aassppeeccttss  

ooff  iittss  

ddiissbbuurrsseemmeenntt  

aatt  sscchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess  

    TThhee  eeffffeecctt  ooff  

ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  

rreessuulltteedd  ffrroomm  

tthhee  

iimmpplleemmeennttaattii

oonn  ooff  SSDDDDPP  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  

ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  

MMooEE  oonn  

ppoolliiccyy  

ddeevveellooppmmeenntt  

oorr  ttoo  rreeaacchh  aatt  

nneeww  ppoolliicciieess  

oorr  

iinnssttrruuccttiioonnss      
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

EEdduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  aanndd    

ppaarraaggrraapphh  33  

““TThhee  MMiinniissttrryy  

pprroovviiddeess  

ffeeeeddbbaacckk  oonn  

rreeppoorrttss  

ssuubbmmiitttteedd  yyoouurr  

ddiirreeccttoorraattee””  

aatt  ((22..44))  

oonn  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  

sscchhoooollss””  aatt  

((2.32.3))                

SSuuppppoorrtt  bbyy  

ttoo  aaccttiivvaattee  

tthhee  rroollee  ooff  

tthhee  

EEdduuccaattiioonn

aall  ccoouunncciill””  

aatt  ((22..77))  

TThhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  wwaass  aapppprroovveedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  

hhaallff  ooff  tthhee  yyeeaarr  22001122,,  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaallss  wweerree  pprreeppaarreedd  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  aa  ppiilloott  ggrroouupp  ooff  ssttaaffff  aatt  MMiinniissttrryy’’ss  

cceenntteerr  iinncclluuddiinngg  bbootthh  tthhee  ssttaaffff  ooff  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  

ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  tthhee  ssttaaffff  ooff  

DDaavviissoonn  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  aatt  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  GGeenneerraall  

DDiivvaann  aanndd  tthhee  ssttaaffff  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  WWeebbssiittee  iinn  tthhee  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  tthhee  QQuueeeenn  RRaanniiaa  CCeenntteerr  ffoorr  

EEdduuccaattiioonn  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy..  TThhee  ttrraaiinniinngg  

mmaannuuaallss  wweerree  eexxppeerriimmeenntteedd  oonn  aa  ssaammppllee  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  

ddiirreeccttoorrss  aatt  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  aass  ppaarrtt  ooff  aa  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  

gguuiiddee  ooff  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt..  AAnn  aawwaarreenneessss  sseessssiioonn  oonn  

ssttrraatteeggyy  wwaass  hheelldd  ttoo  tthhee  hheeaaddss  ooff  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..  

          

  
  NNOOTT  IIMMPPLLEEMMEENNTTEEDD  YYEETT  HHiigghh  lleevveell  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn    ((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

NN//AA    11..77  QQuuaalliittaattiivveellyy  

DDeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  

SSDDDDPP  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  

SSttrraatteeggyy  iiss  

iimmpplleemmeenntteedd  

IItt  iiss  eeaarrllyy  ttoo  mmeeaassuurree  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr            

  
  NNOOTT  IIMMPPLLEEMMEENNTTEEDD  YYEETT  HHiigghh  lleevveell  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn    

((44..00//55..00))  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss  

  

  

  

  

  

  

  

  

NN//AA    11..88  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff    

MMooEE  ssttaaffff  wwiitthh  

iinntteerr--

ddeeppaarrttmmeennttaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

aatt  tthhee  CCeenntteerr,,  

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraatteess  aanndd  

SScchhoooollss,,  aanndd  

wwiitthh  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

wwiitthh  llooccaall  

ccoommmmuunniittyy  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  SSDDDDPP  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

IImmmmeeddiiaattee  OOuuttccoommee  11..11::  AA  wwhhoollee--sscchhooooll  nneeeeddss--bbaasseedd,,  ggeennddeerr  sseennssiittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  aapppprrooaacchh  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  MMooEE  CCeenntteerr,,  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess  aanndd  sscchhoooollss  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

GGRROOUUPP  OONNEE::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrroocceedduurreess  ((aaccttiivviittiieess))  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  pprroocceedduurreess  ((aaccttiivviittiieess))  

iinntteennddeedd  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppllaannss..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  PPrriioorriittiieess  wweerree  nnoott  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  

aass  sshhoowwnn  bbyy  sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  iinn  mmaannyy  ppllaannss..  

  RReessuullttss  wweerree  nnoott  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  sscchhooooll  iinn  

mmaannyy  ppllaannss  

  IInnddiiccaattoorrss  wweerree  nnoott  lliinnkkeedd  wwiitthh  ddeessiirreedd  rreessuullttss  ttoo  bbee  

aacchhiieevveedd  iinn  mmaannyy  ppllaannss..  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  iiss  nnoott  rreeaalliissttiicc  iinn  mmaannyy  ppllaannss..  

  MMaannyy  ooff  tthhee  ppllaannss  wweerree  nnoott  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  

CCoouunncciill  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  nneettwwoorrkk..  

  MMaannyy  ooff  tthhee  ppllaannss  llaacckkeedd  rreessuulltt--bbaasseedd  ssttaannddaarrddss  ppllaannss  aanndd  

tthhee  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--ddeessiiggnneedd  ccoommpprreehheennssiivveellyy..  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  ddeevveelloopp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  

nneeeeddss  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..  

  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  bbuuiilldd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  

aarreeaa  ooff  rreessuullttss--oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt..  

  SScchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  rreebbuuiilldd  aallll  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  &&  pprroocceedduurraall  ppllaannss  tthhrroouugghh  uussiinngg  rreessuullttss--

oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  mmeetthhooddoollooggyy  bbyy  tthhee  ddiirreecctt  

ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhoossee  iinnvvoollvveedd  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  

cceenntteerr  lleevveell..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  

vviissiitt  sscchhoooollss  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  

GGRROOUUPP  TTHHRREEEE::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrriioorriittiieess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  aass  

sshhoowwnn  iinn  sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  sscchhoooollss  iinn  mmoosstt  

ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss  ttoo  bbee  

aacchhiieevveedd  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  PPrroocceedduurreess  ((aaccttiivviittiieess))  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  rreessuullttss  iinn  mmoosstt  ooff  

tthhee  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  iinnddeenntteedd  aaccttiioonn  

((aaccttiivviittiieess))  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  ppllaannss..  

GGrroouuppss  OONNEE  &&  

TTHHRREEEE  

OOvveerraallll  aavveerraaggee  

ssccoorree  wwaass  3.53.5  

TThhee  lloowweesstt  ooff  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

JJeerraasshh  aatt  1.91.9  

aanndd  tthhee  hhiigghheesstt  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

RRuussssiiaaffaahh  aatt   4.34.3   

TThhee  iinnddiiccaattoorr  

““PPrroocceedduurreess  

aanndd  aaccttiivviittyy  aarree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss””  ssccoorreedd  

tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  4.34.3  

wwhhiillee  tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  tthhee  

iinnddiiccaattoorr    

TThhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  ((NNOO))    

  

GGiirrllss’’  sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  3.63.6      wwhhiillee  iitt  

wwaass  3.43.4  ffoorr  

bbooyyss’’  

  

GGrroouuppss  TTWWOO  &&  

TTHHRREEEE  

AAvveerraaggee  ssccoorree  

oovveerraallll  wwaass  4.24.2  

TThhee  lloowweesstt  ooff  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  NNoorrtthh  

MMaazzaarr  aatt  3.53.5    

aanndd  tthhee  hhiigghheesstt  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

TTaaffeellaahh  aanndd  

QQuuwwaassiimmeehh  aatt  

3.53.5  

TThhee  iinnddiiccaattoorrss  

OOvveerraallll  aavveerraaggee  

ssccoorree  wwaass  4.44.4  

TThhee  lloowweesstt  ooff  

qquuaalliittyy  ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  AAjjlluunn  

aatt  4.14.1      aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  TTaaffeellaa  

&&  QQuuwwaaiissmmeehh  aatt  

4.64.6..  TThhee  iinnddiiccaattoorr  

““TThheeyy  wweerree  

eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonn    

ccoouunncciill  ooff  sscchhooooll  

nneettwwoorrkk””  wwaass  tthhee  

hhiigghheesstt  ((YYEESS))  aatt  

((4.94.9))  wwhhiillee  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  ““TThhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  ((YYEESS))  

aatt  ((4.14.1))  

    

GGiirrllss’’  sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  ttoo  

4.44.4    wwhhiillee  iitt  wwaass  

4.54.5  ffoorr  bbooyyss’’  

  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  ((4949))   

ppllaannss  oouutt  ooff    

((5959)) wwhhiicchh  wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss’’  aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  wwaass  

((8833%%))  

    

    

  

  

  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  ssccoorree  

wwaass  3.93.9  

TThhee  lloowweesstt  ooff  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  EEiinn  

AAll--BBaassaahh  aatt  

3.43.4      aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

RRuussssiiaaffaahh  aatt  

4.34.3  

TThhee  iinnddiiccaattoorrss  

““PPrroocceedduurreess  

aanndd  aaccttiivviittyy  

aarree  aalliiggnneedd  

wwiitthh  rreessuullttss””  

aanndd  ““TThheeyy    

wweerree  eennddoorrsseedd  

bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.34.3  wwhheerree  

aass  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  ““TThhee  

iimmppllaannttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  

SSccoorreedd    lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

““NNOO””  

GGiirrllss’’  sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  4.04.0    wwhhiillee  iitt  

wwaass  3.73.7  ffoorr  

bbooyyss’’  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((3131))   ppllaannss  oouutt  

ooff  ((5757))   wwhhiicchh  

wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  

ssccoorree  wwaass  

3.93.9  

TThhee  lloowweesstt  

ooff  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  NNoorrtthh  

MMaazzaarr  aatt  

3.53.5    aanndd  

tthhee  hhiigghheesstt  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  

MMaaddaabbaa  

QQaassbbaatt  aatt  

4.24.2  

TThhee  

iinnddiiccaattoorr  

““PPrroocceedduurr

eess  aanndd  

aaccttiivviittyy  aarree  

lliinnkkeedd  wwiitthh  

rreessuullttss””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

4.54.5  

WWhheerreeaass  

tthhee  ddeeggrreeee  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  

““ttiimmeeffrraamm

ee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  

((NNoo))    

GGiirrllss’’  

sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  

rreeaacchheedd  ttoo  

4.04.0    wwhhiillee  

iitt  wwaass  3.73.7  

ffoorr  bbooyyss’’  

  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  ssccoorree  

wwaass  3.33.3  

TThhee  lloowweesstt  ooff  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrdd  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

JJeerraasshh  aatt  1.91.9  

aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  

MMaaffrraaqq  

QQaassbbaatt  aatt  4.14.1  

TThhee  iinnddiiccaattoorr  

““PPrroocceedduurreess  

aanndd  aaccttiivviittyy  

aarree  aalliiggnneedd  

wwiitthh  rreessuullttss””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  3.93.9  

WWhheerreeaass  tthhee  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  

““TThhee  

ttiimmeeffrraammee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  

((NNOO))    

GGiirrllss’’  sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  33..33  wwhhiillee  iitt  

wwaass  3.23.2  ffoorr  

bbooyyss’’  

  

  

  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((2299))  ppllaannss  oouutt  

ooff  ((7777))  wwhhiicchh  

wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

  OOvveerraallll  

aavveerraaggee  ssccoorree  

wwaass  44..22..  TThhee  

lloowweesstt  ddiissttrriicctt  

wwaass  MMaaddaabbaa  

aanndd  SSoouutthh  

BBaaddiiaa  ((33..99))  ffoorr  

bbootthh,,  aanndd  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

RRuussssaaiiffaahh  

((44..77))..  TThhee  

hhiigghheesstt  ssuubb--

iinnddiiccaattoorr  wwaass  

““rreessuullttss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

pprriioorriittiieess””  

((44..55))  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  wwaass  

““rreessppoonnssiibbiilliittii

eess  iiddeennttiiffiieedd  

ffoorr  eeaacchh  

pprroocceedduurree  

((33..88))..  NNoo  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  bbooyyss  

aanndd  

ggiirrllss//mmiixxeedd  

sscchhoooollss  

  

  

OOvveerraallll  aavveerraaggee  

ssccoorree  wwaass  ((3.03.0))..  

TThhee  lloowweesstt  

ddiissttrriicctt  wwaass  

MMaaffrraaqq    ((2.42.4))  aanndd  

tthhee  hhiigghheesstt  wwaass  

GGiizzaa  ((4.34.3))..  TThhee  

hhiigghheesstt  ssuubb--

iinnddiiccaattoorr  wwaass  

““rreessuullttss  aalliiggnneedd  

wwiitthh  pprriioorriittiieess””  

((4.14.1))  aanndd  tthhee  

lloowweesstt  wwaass  

““rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  eeaacchh  

pprroocceedduurree  ((1.71.7))..    

TThheerree  wweerree  

ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  bbooyyss  aanndd  

ggiirrllss//mmiixxeedd  

sscchhoooollss  ffoorr  

ggiirrllss//mmiixxeedd  

sscchhoooollss  

  

  

9900%%  ooff  sscchhooooll  

ppllaannss  mmeeeett  

mmiinniimmuumm  

ssttaannddaarrddss  ((44..00  

SSccoorree))  aass  ppeerr  

tthhee  rruubbrriiccss  

NN//AA  FFoorr  ppllaannss  ooff  

ggrroouupp  OONNEE  aanndd  

TTHHRREEEE  ppllaannss::  

  PPrriioorriittiieess  

bbaasseedd  oonn  

sscchhooooll  nneeeeddss  

  RReessuullttss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

pprriioorriittiieess  

  IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss  

  PPrroocceedduurree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss  

  SSuuiittaabbllee  

rreessppoonnssiibbiilliittii

eess  aassssiiggnneedd  

ffoorr  eeaacchh  

pprroocceedduurree    

  RReeaalliissttiicc  

ttiimmeeffrraammee  

  EEnnddoorrsseedd  bbyy  

tthhee  

eedduuccaattiioonn    

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk  

  

FFoorr  ddiirreeccttoorraatteess’’  

ppllaannss  ooff  ggrroouuppss  

TTWWOO  aanndd  

FFOOUURR  ppllaannss::  

11..  SScchhooooll  

ccoommmmoonn  

nneeeeddss  aanndd  

ddiirreeccttoorraattee  

nneeeeddss  iinnffoorrmm  

pprriioorriittiieess  aass  

sshhoowwnn  iinn  ddaattaa  

rreevviieeww..    

22..  RReessuullttss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

pprriioorriittiieess  

33..  RReessuullttss  aarree  

cclleeaarrllyy  wwrriitttteenn  

44..  IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

ddeessiirreedd  rreessuullttss  

55..  OOuuttccoommeess  aarree  

ccoorrrreeccttllyy  

11..11..11  QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  

mmiinniimmuumm  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  
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NNoottiicceess  JJuunnee,,  22001133  

AAvveerraaggee    

  

JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  44  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  33  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  22  
JJuunnee  22001133    

GGrroouupp  11  
JJuunnee  

22001122  

GGrroouupp  

44  

JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  22&&33  
JJuunnee  22001122  

GGrroouupp  11  

  

TTaarrggeett  

20152015  
BBaasseelliinnee  

20092009  
SSttaannddaarrddss  IInnddiiccaattoorrss  

  MMoosstt  ppllaannss  wweerree  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoouunncciillss    ooff  

tthhee  sscchhooooll  nneettwwoorrkkss..  

WWeeaakknneesssseess::  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  ooff  mmaannyy  ppllaannss  iiss  nnoott  rreeaalliissttiicc..  

  TThheerree  aarree  ssoommee  ppllaannss  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--ddeessiiggnneedd  wwhhoollllyy  aanndd  

ootthheerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--cchheecckk  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    

  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ddeevveelloopp  

ccaappaacciittyy  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  rreessuullttss--oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ccoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  

aanndd  rreefflleecctt  tthhiiss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  

ooff  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  

vviissiitt  sscchhoooollss  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  

GGRROOUUPP  TTWWOO  &&  FFOOUURR::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrriioorriittiieess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  aass  

sshhoowwnn  iinn  sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  sscchhoooollss  iinn  mmoosstt  

ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  ccoorrrreeccttllyy  wwrriitttteenn  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss  ttoo  bbee  

aacchhiieevveedd  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  OOuuttccoommeess  aarree  ccoorrrreeccttllyy  wwrriitttteenn  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  oouuttccoommeess  iinn  mmoosstt  ppllaannss..    

  TThheerree  iiss  aa  llooggiiccaall  lliinnkk  bbeettwweeeenn  aaccttiivviittiieess,,  oouuttppuutt,,  aanndd  

oouuttccoommeess  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ddeeffiinneedd  ffoorr  aaccttiivviittiieess  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  &&  aaccttiivviittiieess  aarree  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  ooff  mmaannyy  ppllaannss  iiss  nnoott  rreeaalliissttiicc..  

  TThheerree  aarree  ssoommee  ppllaannss  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--ddeessiiggnneedd  wwhhoollllyy  aanndd  

ootthheerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--cchheecckk  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss..  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  iinn  pprroovviiddiinngg  

ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  rreessuullttss--oorriieenntteedd  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ccoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  

MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  aanndd  rreefflleecctt  tthhiiss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  

pprroocceedduurraall  ppllaannss  ooff  sscchhoooollss..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  

vviissiitt  sscchhoooollss  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  

““PPrroocceedduurreess  

aanndd  aaccttiivviittyy  aarree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss””  aanndd  

““TThheeyy    wweerree  

eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk””””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.64.6  

wwhhiillee  tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  tthhee  

iinnddiiccaattoorr    

TThhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  iiss  

RReeaalliissttiicc””  aatt  3.63.6  

((NNOO))    

GGiirrllss’’  sscchhoooollss  

aacchhiieevvee  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

wwhhiicchh  rreeaacchheedd  

ttoo  4.14.1  wwhhiillee  iitt  

wwaass  4.34.3  ffoorr  

bbooyyss’’  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((125125)) ppllaannss  oouutt  

ooff      ((227227)) wwhhiicchh  

wweerree  eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  wwiitthh  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  wwaass  

((5555%%))  

  

  

  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((5577%%))  

  

      

wwiitthh  ((1616))   

ppllaannss  oouutt  

ooff  ((3434))   

wwhhiicchh  

wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaagg

ee  ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nntt  ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((4411%%))  

  

ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((3388%%))  

  

wwrriitttteenn  

66..  IInnddiiccaattoorrss  aarree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

oouuttccoommeess  

77..  AAccttiivviittiieess,,  

oouuttccoommeess  aanndd  

rreessuullttss  aarree  

llooggiiccaallllyy  

aalliiggnneedd    

88..  RReessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  ooff  aaccttiivviittiieess  

iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

ccaarrrriieedd  oouutt  aarree  

ddeeffiinneedd    

99..  RReeaalliissttiicc  

iimmpplleemmeennttaattiioo

nn  ttiimmeeffrraammee  

1100..  EEnnddoorrsseedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall    

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  
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GGRROOUUPP  OONNEE::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrriioorriittiieess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  tthheeiirr  sscchhoooollss  aass  sshhoowwnn  iinn  

sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  PPrroocceedduurreess  ((aaccttiivviittiieess))  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  rreessuullttss  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  iinnddeenntteedd  aaccttiioonn  ((aaccttiivviittiieess))  

ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  ooff  mmaannyy  ppllaannss  iiss  rreeaalliissttiicc..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  IInnddiiccaattoorrss  aarree  nnoott  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

aacchhiieevveedd  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  MMoosstt  ppllaannss  aarree  nnoott  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt..  

  NNoonn--oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  nneeeeddss  bbeettwweeeenn  

mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  ((ggeennddeerr))..  

  MMaannyy  ppllaannss  llaacckk  rreessuulltt--bbaasseedd  ssttaannddaarrddss  aanndd  nneeeedd  ttoo  bbee  rree--

ddeessiiggnneedd  wwhhoollllyy..    

  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  MMiinniissttrryy  sshhoouulldd  bbuuiilldd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  rreessuullttss--

oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt..  

  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  rree--ddeessiiggnn  aallll  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  &&  

pprroocceedduurraall  ppllaannss  tthhrroouugghh  uussiinngg  rreessuullttss--oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  

mmeetthhooddoollooggyy  bbyy  tthhee  ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhoossee  

iinnvvoollvveedd  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  lleevveell..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  vviissiitt  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  

  

GGRROOUUPP  TTHHRREEEE::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrriioorriittiieess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  tthheeiirr  sscchhoooollss  aass  sshhoowwnn  iinn  

sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  ddeessiirreedd  rreessuullttss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..    

  PPrroocceedduurreess  ((aaccttiivviittiieess))  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  rreessuullttss  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  iinnddeenntteedd  aaccttiioonn  ((aaccttiivviittiieess))  

ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  ooff  mmaannyy  ppllaannss  iiss  rreeaalliissttiicc..  

  MMoosstt  ppllaannss  aarree  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt..  

  

  

  

GGrroouuppss::  OONNEE  &&  

TTHHRREEEE  

OOvveerraallll  aavveerraaggee  

ssccoorree    ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

4.04.0..    

NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  

BBaaddiiaa  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  1.91.9  

wwhhiillee  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  AAll--

QQaasseerr  aatt  4.94.9      

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    ooff  

““TThheeyy  ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ((NNOO))  

wwhhiillee  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

““SSeettttiinngg  

pprriioorriittiieess  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee””  wwaass  

tthhee  hhiigghheesstt  

ssttaannddaarrdd  aatt  4.64.6  

  

GGrroouuppss::  TTWWOO  

&&  FFOOUURR  

AAvveerraaggee  ssccoorree  

oovveerraallll  ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

4.24.2..    

NNoorrtthh  MMaazzaarr  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  aatt  

3.33.3  wwhhiillee  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy    AAll--

QQwwaaiissmmeehh  &&  

SSaalltt  aatt    5.05.0  

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    ooff  

““TThheeyy  ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ((NNOO))  

wwhhiillee  tthhee  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  

ssccoorree  ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  

wwaass  4.54.5..    

PPeerrttaa  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  3.63.6  

wwhhiillee  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy    

AAll--

QQwwaaiissmmeehh  

&&  SSaalltt  aatt    

5.05.0  

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    

ooff  ““TThheeyy  

ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ((NNOO))  

wwhhiillee  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ooff  

““IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

pprriioorriittiieess  ””  

aatt  4.84.8  aanndd  

““TThheeyy  

eennddoorrsseedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall    

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk””  

((YYEESS))  

  

““QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((55))   ppllaannss  

oouutt  ooff  ((66))   

wwhhiicchh  wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenn

tt  ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  

ssccoorree  ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  

wwaass  4.44.4..    

MMaarrkkaa  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  4.04.0  

wwhhiillee  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy    

AAll--QQaasseerr  aatt    

4.94.9  

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    

ooff  ““TThheeyy  

ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ((NNOO))  

wwhhiillee  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

““PPrriioorriittiieess  

wweerree  sseett””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  5.05.0  

  

““QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((66))   ppllaannss  

oouutt  ooff  ((66))   

wwhhiicchh  wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenn

tt  ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((110000%%))  

  

                            

  

  

  

  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  

ssccoorree  ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  

wwaass  3.93.9..    

  

NNoorrtthh  

MMaazzaarr  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

3.33.3  wwhhiillee  

tthhee  hhiigghheesstt  

wwaass  ssccoorreedd  

bbyy    

MMaaddaabbaa  aatt    

4.84.8  

      

TThhee  

ssttaannddaarrdd    

ooff  ““TThheeyy  

ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  

((NNOO))  wwhhiillee  

tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

““IInnddiiccaattoorr

ss  aalliiggnneedd  

wwiitthh  

ddeessiirreedd  

rreessuullttss””  aatt  

55..00  

““QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  

wwiitthh  ((22))   

ppllaannss  oouutt  

ooff  ((22))   

wwhhiicchh  

wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  

ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nntt  ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  

qquuaalliittyy  

OOvveerraallll  

aavveerraaggee  ssccoorree  

ooff  ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

3.73.7..    

  

NNoorrtthh--

WWeesstteerrnn  BBaaddii    

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  1.91.9  wwhhiillee  

tthhee  hhiigghheesstt  

wwaass  ssccoorreedd  bbyy  

NNoorrtthh--

EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa  

aatt    4.44.4  

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    

ooff  ““TThheeyy  

ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

ssccoorreedd  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ((NNOO))  

wwhhiillee  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

““IImmpplleemmeennttaattii

oonn  ttiimmeeffrraammee  

iiss  rreeaalliissttiicc””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ssccoorreedd  

((YYEESS))    

  

““QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((44))   ppllaannss  oouutt  

ooff  ((77))   wwhhiicchh  

wweerree  

eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  

tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  

wwiitthh  qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  wwaass  

((5577%%))  

  

  

  

  OOvveerraallll  

aavveerraaggee  ssccoorree  

ooff  ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

((4.24.2))..    

IIrrbbiidd//22  ssccoorreedd  

tthhee  lloowweesstt  

ddeeggrreeee  aatt  ((3.83.8))  

wwhhiillee  tthhee  

hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  iinn  EEiinn  

AAll--BBaasshhaa  aatt    

((4.54.5))    

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    

ooff  ““TThheeyy  

ccoonnssiiddeerr  

ggeennddeerr  

sseennssiittiivvee””  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

((22..22))    

  

OOvveerraallll  aavveerraaggee  

ssccoorree  ooff  

ssttaannddaarrddss  

aalliiggnnmmeenntt  wwaass  

((2.72.7))..    

  

SSoouutthh  GGhhoorr  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((1.91.9))  wwhhiillee  

tthhee  hhiigghheesstt  wwaass  

ssccoorreedd  NNoorrtthh--

EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa  

aatt    ((4.14.1))    

  

TThhee  ssttaannddaarrdd    

ooff  

““IImmpplleemmeennttaattii

oonn  ttiimmeeffrraammee””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  ((55..00))  wwhheerreeaass  

tthhee  lloowweesstt  wwaass  

ssccoorreedd  bbyy  tthhee  

ttwwoo  ssttaannddaarrddss““  

  ““IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

ddeessiirreedd  rreessuullttss””  

aanndd    

““TThheeyy  

eennddoorrsseedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall    

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk””  aatt  

((1.61.6))  ffoorr  eeaacchh  

ooff  tthheemm  

  

  

  

  

9900%%  ooff  

ddiirreeccttoorraattee  

iimmpprroovveemmeenntt    

ppllaannss  mmeeeett  

mmiinniimmuumm  

ssttaannddaarrddss  

((44..00//55..00  SSccoorree))  

aass  ppeerr  tthhee  

rruubbrriiccss  

NN//AA  FFoorr  ddiirreeccttoorraatteess’’  

ppllaannss  ooff  ggrroouuppss  

OONNEE  &&  TTHHRREEEE  

11..  SScchhooooll  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  

aanndd  ddiirreeccttoorraattee  

nneeeeddss  iinnffoorrmm  

pprriioorriittiieess  

22..  RReessuullttss  aalliiggnneedd  

wwiitthh  pprriioorriittiieess  

33..  IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss  

44..  PPrroocceedduurreess  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

rreessuullttss  

55..  AApppprroopprriiaattee  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  

eeaacchh  aaccttiivviittyy  

66..  RReeaalliissttiicc  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  

77..  EEnnddoorrsseedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall    

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  ooff  

sscchhoooollss  

nneettwwoorrkk  

88..  IInntteeggrraattiioonn  ooff  

ggeennddeerr  

  

FFoorr  ddiirreeccttoorraatteess’’  

ppllaannss  ooff  ggrroouuppss  

TTWWOO  &&  FFOOUURR  

11..  SScchhooooll  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  

aanndd  ddiirreeccttoorraattee  

nneeeeddss  iinnffoorrmm  

pprriioorriittiieess  aass  

sshhoowwnn  iinn  ddaattaa  

rreevviieeww..    

22..  RReessuullttss  aalliiggnneedd  

wwiitthh  pprriioorriittiieess  

33..  RReessuullttss  aarree  

cclleeaarrllyy  wwrriitttteenn  

44..  IInnddiiccaattoorrss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

ddeessiirreedd  rreessuullttss  

55..  OOuuttccoommeess  aarree  

ccoorrrreeccttllyy  

wwrriitttteenn  

66..  IInnddiiccaattoorrss  aarree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

oouuttccoommeess  

11..11..22  QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  

ffiieelldd  

ddiirreeccttoorraattee  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  tthhaatt  mmeeeett  

mmiinniimmuumm  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  
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WWeeaakknneesssseess::  
  NNoonn--oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  nneeeeddss  bbeettwweeeenn  

mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  ((ggeennddeerr))..  

  SSoommee  ppllaannss  aarree  nnoott  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt..  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  AAllll  ppllaannss  sshhoouulldd  oobbsseerrvvee  tthhee  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss  bbeettwweeeenn  mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  ((GGeennddeerr))..  

  AAllll  ppllaannss  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  ccoouunncciillss    ooff  eedduuccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt..    

  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  iinn  pprroovviiddiinngg  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  rreessuullttss--oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ccoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  aanndd  

rreefflleecctt  tthhiiss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  vviissiitt  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  

  

GGRROOUUPP  TTWWOO  &&  FFOOUURR::    
SSttrreennggtthhss::  
  PPrriioorriittiieess  aarree  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  nneeeeddss  ooff  tthheeiirr  sscchhoooollss  aass  sshhoowwnn  iinn  

sseellff--rreevviissiioonn  ddaattaa  

  RReessuullttss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ccoommmmoonn  nneeeedd  ooff  sscchhoooollss  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessuullttss  aarree  ccoorrrreeccttllyy  wwrriitttteenn  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  iinn  

mmoosstt  ppllaannss..  

  OOuuttccoommeess  aarree  ccoorrrreeccttllyy  wwrriitttteenn  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  IInnddiiccaattoorrss  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  oouuttppuutt  iinn  mmoosstt  ppllaannss..    

  TThheerree  iiss  aa  llooggiiccaall  lliinnkk  bbeettwweeeenn  aaccttiivviittiieess,,  oouuttppuutt,,  aanndd  oouuttccoommeess  

iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ddeeffiinneedd  ffoorr  aaccttiivviittiieess  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  ppllaannss..  

  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  &&  aaccttiivviittiieess  aarree  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  mmoosstt  ppllaannss..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ttiimmeettaabbllee  ooff  mmaannyy  ppllaannss  iiss  nnoott  rreeaalliissttiicc..  

  NNoonn--oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  nneeeeddss  bbeettwweeeenn  

mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  ((ggeennddeerr))..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  iinn  pprroovviiddiinngg  ccaappaacciittyy  

bbuuiillddiinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  rreessuullttss--oorriieenntteedd  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ccoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  aanndd  

rreefflleecctt  tthhiiss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn..    

  CCoonncceerrnneedd  ssttaaffff  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  vviissiitt  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  MM&&EE  rreeppoorrtt  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn..    

ssttaannddaarrdd  ooff  

““RReessuullttss  aarree  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

pprriioorriittiieess””  wwaass  

tthhee  hhiigghheesstt  

ssttaannddaarrdd  aatt  4.94.9  

  

““QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss  

aalliiggnneedd  wwiitthh  

((1717))   ppllaannss  oouutt  

ooff  ((2323))   wwhhiicchh  

wweerree  eevvaalluuaatteedd..  

TThheerreeffoorree;;  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss’’  

aalliiggnnmmeenntt  wwiitthh  

qquuaalliittyy  

ssttaannddaarrddss  wwaass  

((7744%%))  

  

  

    

ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((8833%%))  

  

                          

  

  

  

  

  ssttaannddaarrddss  

wwaass  ((5500%%))  

  

  

  

77..  AAccttiivviittiieess,,  

oouuttccoommeess  aanndd  

rreessuullttss  aarree  

llooggiiccaallllyy  

aalliiggnneedd    

88..  RReessppoonnssiibbiilliittiiee

ss  ooff  aaccttiivviittiieess  

iinntteennddeedd  ttoo  bbee  

ccaarrrriieedd  oouutt  aarree  

ddeeffiinneedd    

99..  RReeaalliissttiicc  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttiimmeeffrraammee  

1100..  EEnnddoorrsseedd  bbyy  

eedduuccaattiioonnaall    

ddeevveellooppmmeenntt  

ccoouunncciill  

1111..  TThheeyy  ccoonnssiiddeerr  

tthhee  ddiiffffeerreenntt  

nneeeeddss  bbeettwweeeenn  

mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  

((GGeennddeerr))  
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IItt  iiss  eeaarrllyy  ttoo  mmeeaassuurree  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr                HHiigghh  lleevveell  ooff  

iinntteeggrraattiioonn  

((55..00//44..00  ssccoorree))  

aass  ppeerr  tthhee  

rruubbrriiccss  

NN//AA    11..11..33  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

LLeevveell  ttoo  wwhhiicchh  

ggeennddeerr  iiss  

iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  

SSDDDDPP  

IItt  iiss  eeaarrllyy  ttoo  mmeeaassuurree  tthhiiss  iinnddiiccaattoorr                

  
AAllll  iinniittiiaattiivveess  iinn  

tthhee  

CCoommmmuunniiccaattiioonn

ss  SSttrraatteeggyy  

NN//AA    11..11..44  QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

iinniittiiaattiivveess  

rreellaatteedd  ttoo  

SSDDDDPP  aass  ppeerr  

tthhee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ssttrraatteeggyy  

  

  

  

  

  

  

  

GGrroouupp  OOnnee::  JJeerraasshh,,  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa,,  NNoorrtthh--WWeesstteerrnn  BBaaddiiaa,,  

MMaaffrrqq  DDiissttrriicctt,,  AAll--MMoowwqqaarr  aanndd  AAll--GGiizzaa..  

GGrroouupp  TTwwoo::  MMaaddaabbaa,,  SSoouutthh  MMaazzaarr,,  BBaaiinn  OObbiieedd  aanndd  NNoorrtthh  

MMaazzaarr..  

GGrroouupp  TThhrreeee::  MMaarrkkaa,,  EEiinn  AAll--BBaasshhaa,,  RRuussssaaiiffaahh,,  RRaammtthhaa,,  AAll--

QQssaarr,,  aanndd  SSoouutthh  BBaaddiiaa..    

GGrroouupp  FFoouurr::  PPeettrraa,,  TTaaffeellaa,,  AAll--TTaayybbaa  &&  AAll--WWaasstteeyyaa,,  AAjjlluunn,,  AAll--

QQuuwwaaiissmmaa  aanndd  SSaalltt  

20782078  sscchhoooollss  

hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  iinn  2323  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

  

506506  sscchhoooollss  

hhaavvee  tthheeiirr  

oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  iinn  66  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

503503  sscchhoooollss  

hhaavvee  tthheeiirr  

oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  iinn  66  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

245245  

sscchhoooollss  

hhaavvee  tthheeiirr  

oowwnn  

ddeevveellooppmmee

nntt  ppllaannss  iinn  

44  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  

eedduuccaattiioonn  

882244  sscchhoooollss  

hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  iinn  77  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn    

  773322  sscchhoooollss  

aanndd  99  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

  

  

  

  

778899  sscchhoooollss  

aanndd  77  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

AAllll  sscchhoooollss  

tthhrroouugghh  oouutt  tthhee  

KKiinnggddoomm  

NN//AA    11..11..55  QQuuaannttiittaattiivveellyy  

;;NNuummbbeerr  ooff  

SScchhooooll  

IImmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  

ddeevveellooppeedd  

  

SSttrreennggtthhss::  
  TThhee  pprriinncciippaallss  aatttteennddeedd  aallll  rreelleevvaanntt  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aanndd  tthheeyy  

aarrrraannggeedd  aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  tthhee  pprrooggrraamm  ttoo  sscchhooooll  

ccoommmmuunniittyy..  

  TThhee  SScchhoooollss  ccaarrrriieedd  oouutt  ccoommpprreehheennssiivvee  sseellff--rreevviieeww  tthhrroouugghh  

uussiinngg  pprrooggrraamm  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  iitt  oonn  tteeaacchheerrss,,  

ssttuuddeennttss  aanndd  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..    

  NNeeeeddss  wweerree  aarrrraannggeedd  bbyy  lleevveellss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  rreevviieeww  

pprroocceessss  aanndd  pprriioorriittiieess  ooff  lleevveellss  ((11  ++22))  wweerree  cchhoosseenn..    

  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  wwaass  ddeessiiggnneedd  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

pprrooggrraamm  mmeetthhooddoollooggyy  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm..  

  TThhee  EEdduuccaattiioonnaall  BBooaarrdd  ooff  tthhee  sscchhooooll  nneettwwoorrkk  rreevviieeww  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  wwhhiicchh  wwaass  aapppprroovveedd  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

ddiirreeccttoorr..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  PPrriinncciippaallss  ddiiddnn’’tt  ttrraannssffeerr  kknnoowwlleeddggee//iimmppaacctt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ttoo  

aallll  ooff  tthhoossee  wwhhoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  sscchhoooollss..  

  FFiieellddss  ccoooorrddiinnaattiioonn  TTeeaamm  ddiidd  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddeessiiggnniinngg  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  sscchhoooollss  nneettwwoorrkk  ddiiddnn’’tt  ddiissccuussss  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  iitt  ddiiddnn’’tt  rreeccoorrdd  aannyy  

oobbsseerrvvaattiioonnss  oonn  tthheessee  ppllaannss  oorr  pprroovviiddee  ffeeeeddbbaacckk  ttoo  sscchhoooollss..  

  PPrriioorriittiieess  wweerree  nnoott  cchhoosseenn  uuppoonn  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  SSDDDDPP..    

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  aanndd  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeennttss  

tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  wwaass  

3.93.9  

TThhee  ssttaannddaarrdd  ooff    

““SShhaarriinngg  ooff  

sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  aatt    

2.92.9  

  

wwhheerreeaass  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  ““TThhee  

sscchhooooll  

ccoonndduucctteedd  

ccoommpprreehheennssiivvee    

TThhee  ddeeggrreeee  

ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  

aanndd  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt

ss  tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  

wwaass  4.24.2  

TThhee  ssttaannddaarrdd  

ooff    ““SShhaarriinngg  

ooff  sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  

tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aatt    3.33.3  

  

wwhheerreeaass  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  

TThhee  ddeeggrreeee  

ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  

aanndd  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt

ss  tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  

wwaass  4.14.1  

TThhee  ssttaannddaarrdd  

ooff  ““SShhaarriinngg  

ooff  sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  

tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aatt    2.92.9  

  

wwhheerreeaass  tthhee  

iinnddiiccaattoorr  

TThhee  ddeeggrreeee  

ooff  

eeffffeeccttiivveennee

ssss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  

aanndd  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nnttss  tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  

wwaass  4.34.3  

TThhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  

““SShhaarriinngg  

ooff  sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmee

nntt  ppllaannss  

wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaa

ll  ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  

ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveennee

ssss  aatt    3.43.4  

wwhheerreeaass  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  aanndd  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeennttss  

tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  

wwaass  3.33.3  

  

TThhee  ssttaannddaarrdd  

ooff    ““SShhaarriinngg  

ooff  sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aatt    2.22.2  wwhheerreeaass  

““FFoorrmmaattiioonn  ooff  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm””  ssccoorreedd  

  TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss  aanndd  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeennttss  

tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss  

wwaass  44..22..        

TThhee  ssttaannddaarrdd  

““SShhaarriinngg  ooff  

sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss    

AAllssoo,,  

pprriinncciippaallss  

eevvaalluuaatteedd  sseellff--

rreevviieeww  aatt  aa  

lleeaasseerr  ddeeggrreeee  

tthhaann  tthhee  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

aaccccoorrddiinngg  

pprriinncciippaallss’’  aanndd  

sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeennttss  

tteeaammss’’  

eessttiimmaattiioonnss    

wweerree  ((33..33  ))  aanndd  

((33..99))  

rreessppeeccttiivveellyy..    

TThhee  ssttaannddaarrdd  

““SShhaarriinngg  ooff  

sscchhoooollss  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss  wwiitthh  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss””  

ssccoorreedd  tthhee  

lloowweesstt  ddeeggrreeee  

ooff  eeffffeeccttiivveenneessss      

  

    

HHiigghh  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA  11..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  

ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

22..  SSttaattee  ooff  

rreeaaddiinneessss  

((lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp,,  

ggeennddeerr,,  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss))  

33..  SSeellff--rreevviieeww  

44..  NNeeeeddss  

pprriioorriittiizzaattiioonn  

55..  DDeevveellooppiinngg  

sscchhooooll  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  

66..  SShhaarriinngg  SSIIPP  

wwiitthh  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  

  

  

  

11..11..66  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff    tthhee  pprroocceessss  

ffoorr  ddeevveellooppiinngg  

sscchhooooll  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  

((PPeerrcceeppttiioonnss  ooff  

sscchhooooll  lleeaaddeerrss))  



MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SScchhooooll  &&  DDiirreeccttoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSDDDDPP))  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  &&  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TThhee  SSeeccoonndd  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  RReeppoorrtt  ––  22001133        

DDiivviissiioonn  ooff  MMoonniittoorriinngg&&  EEvvaalluuaattiioonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IInntteerriimm  RReeppoorrtt  ––  DDaattaa  AAnnaallyyssiiss                                                                                      
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RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  DDiirreeccttoorraatteess  ooff  EEdduuccaattiioonn  sshhoouulldd  hhoolldd  aawwaarreenneessss  wwoorrkksshhooppss  ttoo  

eedduuccaattee  bbootthh  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  aanndd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  ooff  sscchhoooollss  nneettwwoorrkkss  aabboouutt  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddeevveellooppmmeennttaall  

aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  sscchhoooollss  aanndd  ttoo  mmoottiivvaattee  

sscchhoooollss’’  ssttaaffffss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhiiss  pprroocceessss..    

  AAccttiivvaattiioonn  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  sscchhooooll  pprriinncciippaallss  

aanndd  ssttaaffff      

sseellff--rreevviieeww””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  ddeeggrreeee  

aatt  4.54.5  

GGiirrllss  SScchhoooollss  

aacchhiieevveedd  hhiigghheerr  

ddeeggrreeee  aatt  ((4.14.1))  

ccoommppaarreedd  wwiitthh  

bbooyyss  sscchhoooollss  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

((3.83.8))  

  

  

““TThhee  sscchhooooll  

ccoonndduucctteedd  

ccoommpprreehheennssii

vvee    sseellff--

rreevviieeww””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  4.64.6  

GGiirrllss  

SScchhoooollss  

aacchhiieevveedd  

hhiigghheerr  

ddeeggrreeee  aatt  

((4.34.3))  

ccoommppaarreedd  

wwiitthh  bbooyyss  

sscchhoooollss  

wwhhiicchh  

ssccoorreedd  ((4.24.2))  

““TThhee  sscchhooooll  

ccoonndduucctteedd  

ccoommpprreehheennssii

vvee    sseellff--

rreevviieeww””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  4.74.7  

GGiirrllss  

SScchhoooollss  

aacchhiieevveedd  

hhiigghheerr  

ddeeggrreeee  aatt  

((4.34.3))  

ccoommppaarreedd  

wwiitthh  bbooyyss  

sscchhoooollss  

wwhhiicchh  

ssccoorreedd  ((3.93.9))  

““FFoorrmmaattiioo

nn  ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaamm””  

ssccoorreedd  tthhee  

hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  

4.84.8  

  

GGiirrllss  

SScchhoooollss  

aacchhiieevveedd  

hhiigghheerr  

ddeeggrreeee  aatt  

((4.64.6))  

ccoommppaarreedd  

wwiitthh  bbooyyss  

sscchhoooollss  

wwhhiicchh  

ssccoorreedd  

((4.14.1))  

tthhee  hhiigghheesstt  

ddeeggrreeee  aatt  4.34.3  

  

GGiirrllss  SScchhoooollss  

aacchhiieevveedd  

hhiigghheerr  ddeeggrreeee  

aatt  ((3.63.6))  

ccoommppaarreedd  wwiitthh  

bbooyyss  sscchhoooollss  

wwhhiicchh  ssccoorreedd  

((3.03.0))    

aavveerraaggee..          

  

GGrroouupp  OOnnee::  JJeerraasshh,,  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa,,  NNoorrtthh--WWeesstteerrnn  BBaaddiiaa,,  

MMaaffrrqq  DDiissttrriicctt,,  AAll--MMoowwqqaarr  aanndd  AAll--GGiizzaa..  

GGrroouupp  TTwwoo::  MMaaddaabbaa,,  SSoouutthh  MMaazzaarr,,  BBaaiinn  OObbiieedd  aanndd  NNoorrtthh  

MMaazzaarr..  

GGrroouupp  TThhrreeee::  MMaarrkkaa,,  EEiinn  AAll--BBaasshhaa,,  RRuussssaaiiffaahh,,  RRaammtthhaa,,  AAll--

QQssaarr,,  aanndd  SSoouutthh  BBaaddiiaa..    

GGrroouupp  FFoouurr::  PPeettrraa,,  TTaaffeellaa,,  AAll--TTaayybbaa  &&  AAll--WWaasstteeyyaa,,  AAjjlluunn,,  AAll--

QQuuwwaaiissmmaa  aanndd  SSaalltt  

2323  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  
66  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

66  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

44  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  

eedduuccaattiioonn  

77  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  
  1199  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  ffoorr  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  
AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn    

tthhrroouugghh  oouutt  tthhee  

KKiinnggddoomm  

NN//AA    11..11..77  QQuuaannttiittaattiivveellyy  

;;NNuummbbeerr  ooff  

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee  

ppllaannss  

ddeevveellooppeedd  tthhaatt  

wweerree  pprreeppaarreedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  

aapppprroovveedd  ffoorrmm  

ooff  SSDDDDPP  

  

  

  

  

SSttrreennggtthhss::  
  TThhee  ddiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  wwaass  ffoorrmmeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  ffiieelldd’’ss  ccoooorrddiinnaattiioonn  tteeaammss  

mmeemmbbeerrss  wweerree  sseelleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  jjoobb  ttiittlleess..  

  DDiirreeccttoorraattee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  aatttteennddeedd  aallll  rreelleevvaanntt  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..  

  TThhee  DDiirreeccttoorraattee  ccaarrrriieedd  oouutt  sseellff--rreevviieeww  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

pprrooggrraamm  mmeetthhooddoollooggyy  tthhrroouugghh  aappppllyyiinngg  iitt  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  

ccoonncceerrnneedd  aanndd  iittss  nneeeeddss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessuullttss..  

  TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ddiirreeccttoorraattee  eexxaammiinneedd  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  aanndd  iitt  wwaass  aaddoopptteedd  aanndd  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  bbooaarrdd  wwiitthhoouutt  ddiissccuussssiioonn..  

  

WWeeaakknneesssseess::  
  DDeessiirree  ssttaannddaarrdd  wwaass  nnoott  aaddoopptteedd  iinn  tteeaammss’’  ffoorrmmaattiioonn..    

  DDiirreeccttoorraatteess’’  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  eexxaammiinneedd  ssaammpplleess  ooff  tthhee  ddaattaa  

rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  sseellff--rreevviieeww  rreessuullttss  ooff  sscchhoooollss;;  aaccccoorrddiinnggllyy,,  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  aammoonngg  tthheemm  wweerree  iiddeennttiiffiieedd..  

  DDeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  wweerree  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  

ssoommee  ooff  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  ccaaddrreess..  

  DDiirreeccttoorraatteess’’  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  ddiiddnn’’tt  eedduuccaattee  ootthheerr  ssttaaffff  

SSuuppeerrvviissoorrss’’  

eevvaalluuaattiioonn    ooff  

tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  

ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  

ooff  ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  wwhhiicchh  

wwaass  ((3.13.1))  aanndd  

((3.93.9))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  ooff  

ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt  

  

  

SSuuppeerrvviissoorrss

’’  eevvaalluuaattiioonn    

ooff  tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff  ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  

tthhaatt  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenn

tt  tteeaammss  

wwhhiicchh  wwaass  

((3.33.3))  aanndd  

((4.44.4))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  

ooff  ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt  

SSuuppeerrvviissoorrss

’’  eevvaalluuaattiioonn    

ooff  tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff  ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  

tthhaatt  ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenn

tt  tteeaammss  

wwhhiicchh  wwaass  

((3.33.3))  aanndd  

((3.93.9))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  

ooff  ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt  

SSuuppeerrvviissoo

rrss’’  

eevvaalluuaattiioonn    

ooff  tthhee    

eeffffeeccttiivveennee

ssss  ooff  ppllaannss  

ddeevveellooppmmee

nntt  pprroocceessss  

wwaass  lloowweerr  

tthhaann  tthhaatt  ooff  

ddiirreeccttoorraatt

eess  

ddeevveellooppmmee

nntt  tteeaammss  

wwhhiicchh  wwaass  

((3.03.0))  aanndd  

((4.44.4))  

rreessppeeccttiivveell

yy  bbeeccaauussee  

tthheeyy  ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  

iinn  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorrss’’  

eevvaalluuaattiioonn    ooff  

tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff  ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  

ooff  

ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  wwhhiicchh  

wwaass  ((2.82.8))  aanndd  

((3.33.3))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  ooff  

ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt  

  SSuuppeerrvviissoorrss’’  

eevvaalluuaattiioonn    ooff  

tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff  ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  

ooff  ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  wwhhiicchh  

wwaass  ((3.43.4))  aanndd  

((4.34.3))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  ooff  

ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt  

SSuuppeerrvviissoorrss’’  

eevvaalluuaattiioonn    ooff  

tthhee    

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  

ppllaannss  

ddeevveellooppmmeenntt  

pprroocceessss  wwaass  

lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  

ooff  ddiirreeccttoorraatteess  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaammss  wwhhiicchh  

wwaass  ((33..44))  aanndd  

((33..66))  

rreessppeeccttiivveellyy  

bbeeccaauussee  tthheeyy  

ddiiddnn’’tt  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  pprroocceessss  ooff  

ppllaann  

ddeevveellooppmmeenntt    

HHiigghh  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA  11..  EEssttaabblliisshhmmeenntt  

ooff  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

tteeaamm  

22..  SSttaattee  ooff  

rreeaaddiinneessss  

((lleeaaddeerrsshhiipp,,  

ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttnneerrsshhiipp,,  

ggeennddeerr,,  sscchhooooll  

ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannss))  

33..  SSiittttiinngg  tthhee  

ccoommmmoonn  nneeeeddss  

ooff  sscchhoooollss  

44..  SSeellff--rreevviieeww  ttoo  

ddeeffiinnee  tthhee  

ddiirreeccttoorraattee’’ss  

nneeeeddss  

55..  NNeeeeddss  

pprriioorriittiizzaattiioonn  

66..  DDeevveellooppiinngg  

11..11..88  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  

ooff    tthhee  pprroocceessss  

ffoorr  ddeevveellooppiinngg  

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  

((PPeerrcceeppttiioonnss  ooff  

FFDD  ssttaaffff))  
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mmeemmbbeerrss  aabboouutt  tthhee  pprrooggrraamm..  

  NNeeeeddss  wweerree  pprriioorriittiizzeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  lleevveellss  rreessuullttiinngg  

ffrroomm  tthhee  pprroocceessss  ooff  sseellff--rreevviieeww,,  bbuutt  pprriioorriittiieess  wweerree  sseelleecctteedd  

rraannddoommllyy  wwiitthhoouutt  ppuuttttiinngg  lleevveellss  iinnttoo  aaccccoouunntt..    

  TThhee  BBooaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorraattee  ooff  

eedduuccaattiioonn  ddiiddnn’’tt  ddiissccuussss  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  oorr  ddooccuummeenntt  tthheeiirr  

nnoottiicceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  wwrriitttteenn  ffeeeeddbbaacckk  ttoo  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn..    

  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::    
  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  cceenntteerr  sshhoouulldd  hhoolldd  aawwaarreenneessss  wwoorrkksshhooppss  ttoo  

eedduuccaattee  bbootthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  aanndd  aabboouutt  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  aaccttiivvaattee  

tthhee  pprroocceesssseess  ooff  ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  pprroocceedduurraall  ppllaannss  

pprreeppaarraattiioonn  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  

ssttiimmuullaattee  ootthheerr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorraatteess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  

iinn  tthheessee  pprroocceesssseess..  

  

    AAccttiivvaattiioonn  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  tteecchhnniiccaall  

ccaaddrreess..        

  

  

  
  

  
pprroocceessss  ooff  

ppllaann  

ddeevveellooppmmee

nntt  

  

sscchhooooll  

iimmpprroovveemmeenntt  

ppllaannss  

77..  SShhaarriinngg  SSIIPP  

wwiitthh  

eedduuccaattiioonnaall  

ccoouunncciillss  

  

  

  

  

TThhiiss  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  bbee  mmeeaassuurreedd  aafftteerr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  rreevviieeww  

pprroocceessss  aanndd  aafftteerr  llooookkiinngg  aatt  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    
            RReevviieeww  pprroocceessss  hhaassnn’’tt  bbeeeenn  

ccaarrrriieedd  ssoo  ffaarr..      
9900%%  ooff  

rreeccoommmmeennddaattiioo

nnss  iimmpplleemmeenntteedd  

NN//AA    11..11..99  QQuuaannttiittaattiivveellyy  

;;PPeerrcceennttaaggee  ooff  

rreevviieeww  pprroocceessss  

rreeccoommmmeennddaattiioo

nnss    

iimmpplleemmeenntteedd  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OOuuttppuutt  11..11..11::    SSDDDDPP  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  SSttrraatteeggyy  wwaass  ddeevveellooppeedd  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  wwaass  aapppprroovveedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  

yyeeaarr  22001122..    

  

              CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttrraatteeggyy  wwaass  

pprreeppaarreedd  
SSDDDDPP  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

SSttrraatteeggyy  eexxiissttss  

iinn  AAuugguusstt  ,,  22001122  

  

  

  

  

  

  

  

NN//AA    11..11..11..11  QQuuaannttiittaattiivvee

llyy;;  PPrreesseennccee  

ooff  SSDDDDPP  

CCoommmmuunniiccaa

ttiioonnss  

SSttrraatteeggyy  

  

OOuuttppuutt  11..11..22::  TTrraaiinniinngg  ddeelliivveerreedd  oonn  SSttrraatteeggiicc  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSkkiillllss  &&  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  MMeeddiiaa  RReellaattiioonnss  wwiitthh  SSttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  MMooEE  CCeenntteerr  &&FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  aanndd  EEdduuccaattiioonn  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss  

                  

  

  

  

    11..11..11..22  QQuuaannttiittaattiivvee

llyy;;  NNuummbbeerr  

ooff  mmeemmbbeerrss  

ooff  MMooEE  
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565 565 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6060  

  

  

  

  

  

500 500 

CCoommmmuunniiccaa

ttiioonn  TTeeaamm,,  

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraatteess  

MMeeddiiaa  ssttaaffff  

aanndd    

EEdduuccaattiioonn  

CCoouunncciill  

MMeemmbbeerrss  

ttrraaiinneedd  

  

TTOOTTAALL  

  

AA))  NNuummbbeerr  ooff  

CCoommmmuunniiccaattiioo

nn  tteeaamm  

mmeemmbbeerrss  iinn  

MMooEE  cceenntteerr  

  

11..  MMaalleess  

  

22..  ffeemmaalleess    

                          

TTOOTTAALL             

  

BB))  NNuummbbeerr  ooff  

ccoommmmuunniiccaattiioo

nn  ssttaaffff  iinn  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

11..  MMaalleess  

22..  FFeemmaalleess      

  

TTOOTTAALL    

CC))  NNuummbbeerr  ooff  

EEdduuccaattiioonnaall  

CCoouunncciillss’’  

mmeemmbbeerrss  

11--  FFeemmaalleess  

22--  MMaalleess  

TTOOTTAALL  

OOuuttppuutt  11..11..33::    MMooEE  sscchhooooll  lleeaaddeerrss  aanndd  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess  ssuuppeerrvviissoorrss  ttrraaiinneedd  ttoo  ppllaann  aanndd  iimmpplleemmeenntt  RRBBMM--bbaasseedd  ggeennddeerr  sseennssiittiivvee  SScchhooooll  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaannss  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  

        

  

  

  

TToottaall::  40314031  

  

MMaalleess::  18511851  

  

FFeemmaalleess::  21802180  

  

  

  

  

  

TToottaall::  28642864  

  

MMaalleess::  12341234  

  

FFeemmaalleess::  16301630  

  

  

  

  

  

TToottaall::  11671167   

  

MMaalleess::  661177  

  

FFeemmaalleess::  550550  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1759 1759 

  

MMaalleess::  779779  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1167 1167 

  

MMaalleess::  661177  

AAllll  ooff  

pprriinncciippaallss,,    

pprriinncciippaall  

aassssiissttaannttss  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss  iinn  

tthhee  KKiinnggddoomm  

NN//AA    11..11..33..11  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

pprriinncciippaallss,,    

pprriinncciippaall  

aassssiissttaannttss  

aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss  

ttrraaiinneedd  oonn  

SScchhooooll  

DDeevveellooppmmee

nntt  PPrrooggrraamm  
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FFeemmaalleess::  980980  FFeemmaalleess::  555500    TTOOTTAALL::  

  

MMaalleess    

FFeemmaalleess    

    

  

  

  

TToottaall::  42294229  

  

MMaalleess::  20462046  

  

FFeemmaalleess::  21532153  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  29622962  

  

MMaalleess::  13631363  

  

FFeemmaalleess::  15991599  

  

  

  

  

TToottaall::  12671267  

  

MMaalleess::  713713  

  

FFeemmaalleess::  554554  

  

  

  

  

  

MM::   1521529898   

FF::5454  
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MMaalleess::  852852  

FFeemmaalleess::  737737  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1267 1267 

  

MMaalleess::  713713  

FFeemmaalleess::  554554  

AAllll  ooff  pprriinncciippaallss  

&&    pprriinncciippaallss’’    

aassssiissttaannttss  iinn  tthhee  

KKiinnggddoomm  

NN//AA    11..11..33..22  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

PPrriinncciippaallss,,  

PPrriinncciippaall  

AAssssiissttaannttss,,  

SSuuppeerrvviissoorr

ss  aanndd  FFiilleedd  

DDiirreeccttoorraattee  

DDiivviissiioonn  

HHeeaadd  

TTrraaiinneedd  oonn  

LLeeaaddeerrsshhiipp  

  

TTOOTTAALL::  

  

MMaalleess    

FFeemmaalleess  

    

  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  58025802  

  

MMaalleess::  21822182  

  

FFeemmaalleess::  36203620  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  51455145  

  

MMaalleess::  19151915  

  

FFeemmaalleess::  32303230  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  657657  

  

MMaalleess::  267267  

  

FFeemmaalleess::  390390  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MM::15171 15171 

  

FF::  8080  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2813 2813 

  

  

  

MMaalleess::  10931093  

FFeemmaalleess::  17201720  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

657 657 

  

  

  

MMaalleess::  267267  

FFeemmaalleess::  390390  

AAllll  EEdduuccaattiioonn  

CCoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  ,,  

PPrriinncciippaallss,,  PP..  

AAssssiissttaannttss,,  

CCoouunncciilloorrss  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss        

NN//AA    11..11..33..33  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

CCoommmmuunniitt

yy  

MMeemmbbeerrss,,  

EEdduuccaattiioonn  

CCoouunncciill  

mmeemmbbeerrss  ,,  

PPrriinncciippaallss,,  

PPrriinncciippaall  

AAssssiissttaannttss,,  

CCoouunncciilloorrss  

aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss  

ttrraaiinneedd  oonn  

CCoommmmuunniitt

yy  

EEnnggaaggeemmee

nntt    

PPrrooggrraamm    

  

    

TTOOTTAALL::  

  

MMaalleess    

FFeemmaalleess    

OOuuttppuutt  11..11..44::    MMooEE  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  ssttaaffff  ttrraaiinneedd  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  rreessuullttss--bbaasseedd  ggeennddeerr  sseennssiittiivvee  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaannss  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  
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TToottaall::  10681068  

  

MMaalleess::  803803  

  

FFeemmaalleess::  265265  

  

  

  

  

  

TToottaall::  921921  

  

MMaalleess::  671671  

  

FFeemmaalleess::  250250  

  

  

  

  

  

TToottaall::  147147  

  

MMaalleess::  132132  

  

FFeemmaalleess::  1515  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

614614  

MMaalleess::  390390  

FFeemmaalleess::  224224  

  

  

  

  

  

  

  

  

147 147 

MMaalleess::  132132  

FFeemmaalleess::  1515  

AAllll  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorrss,,  DD..  

AAssssiissttaannttss,,  

DDiivviissiioonn  HHeeaaddss  

aanndd  SSuuppeerrvviissoorrss  

iinn  tthhee  KKiinnggddoomm    

NN//AA    

  

  

  

  

11..11..33..44  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

ffiieelldd  

ddiirreeccttoorraattee  

ssttaaffff  

ttrraaiinneedd  oonn  

FFDDPP  ((MM//FF))  

TTOOTTAALL::  

  

MMaalleess    

FFeemmaalleess  

OOuuttppuutt  11..11..55::  PPrroocceessss  ffoorr  rreevviieewwiinngg  aanndd  rreevviissiinngg  tthhee  SSDDDDPP  iimmpplleemmeenntteedd  bbaasseedd  oonn  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh      

RReevviieewwss  hhaavveenn’’tt  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  uunnttiill  nnooww..                            22  NN//AA    11..11..55..11  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

rreevviieewwss  

ccoonndduucctteedd  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1100  mmiinniimmuumm,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  

MMooEE,,  ssuucchh  aass  

MMooPPIICC,,  MMooHHEE,,  

uunniivveerrssiittiieess,,  

MMooFF,,  NNCCHHRRDD,,  

PPrriivvaattee  SSeeccttoorr,,  

CCSSOOss,,  

ccoommmmuunniittyy  

mmeemmbbeerrss  aanndd  

ootthheerrss  

NN//AA    

  
11..11..55..22  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  

eedduuccaattiioonn  

ssttaakkeehhoollddeerr

ss  iinnvvoollvveedd  

iinn  tthhee  

SSDDDDPP  

rreevviieeww  

pprroocceessss  

OOuuttppuutt  11..11..66::  MMooEE  ssttaaffff  ttrraaiinneedd  oonn  iinntteeggrraattiinngg  GGeennddeerr  aannaallyyssiiss  iinnttoo  ddaaiillyy  wwoorrkk  ttoo  ssuuppppoorrtt  sscchhooooll  iimmpprroovveemmeenntt  

    

  

  

  

  

  

TToottaall::  35613561  

  

MMaalleess::  16901690  

  

FFeemmaalleess::  18711871  

  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  29622962  

  

MMaalleess::  13631363  

  

FFeemmaalleess::  15991599  

  

  

  

  

  

  

  

TToottaall::  599599  

  

MMaalleess::  327327  

  

FFeemmaalleess::  272272  

  

  

  

  

  

152 152 

  

MM::  9898  

FF::  54 54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1601 1601 

MMaalleess::  862862  

FFeemmaalleess::  739739  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

599 599 

MMaalleess::  327327  

FFeemmaalleess::  272272  

AAllll  MMooEE  CCeenntteerr  

ssttaaffff,,  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorrss,,  FFDD  

AAssssiissttaannttss,,  

ssuuppeerrvviissoorrss,,  

SScchhooooll  

PPrriinncciippaallss  aanndd  

SSPP  AAssssiissttaannttss  iinn  

tthhee  kkiinnggddoomm    
  

  

  

  

00//aaccccoorrddiinn

gg  ttoo  SSDDIIPP    

  

  

  

  

  
11..11..66..11  QQuuaannttiittaattiivv

eellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff      

FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee

ss,,  sscchhoooollss  

aanndd  MMooEE  

CCeennttrraall  

ssttaaffff  

ttrraaiinneedd  ttoo  

uussee  ggeennddeerr  

aannaallyyssiiss  

((MM//FF))  

  

TTOOTTAALL::  

  

MMaalleess    

FFeemmaalleess  

    

IInntteerrmmeeddiiaattee  OOuuttccoommee  22..00::    AAnn  eeffffeeccttiivvee,,  sscchhooooll--bbaasseedd  eedduuccaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemm  aass  mmaaiinn  vveehhiiccllee  ttoo  ddeelliivveerr  ttoo  aallll  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  JJoorrddaann  aa  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  ffooccuusseedd  oonn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  aabbiilliittiieess,,  sskkiillllss,,  aattttiittuuddeess  aanndd  vvaalluueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh    kknnoowwlleeddggee--bbaasseedd  

eeccoonnoommyy  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  

DDooccuummeennttss  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  

wweerree  rreevviieewweedd  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  pprreeppaarreedd  iinn  JJuullyy  22001122..  

AAfftteerr  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy,,  

              110000%%  ooff  

ppoolliicciieess  

ddeevveellooppeedd  

NN//AA    22..11  QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPeerrcceennttaaggee  ooff    

eennaabblliinngg  
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tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ttaakkiinngg  

iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  

ffrraammeewwoorrkk  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  uuppoonn  aapppprroovvaall  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

ggeennddeerr--

sseennssiittiivvee  

ppoolliicciieess,,  

gguuiiddeelliinneess,,  

pprroocceedduurreess  aanndd  

rreegguullaattoorryy  

rreeccoommmmeennddaattiioo

nnss  tthhaatt  hhaavvee  

bbeeeenn  

iimmpplleemmeenntteedd  

  

                AA  ssttaannddaarrddiizzeedd  ffrroomm  wwaass  

ddeessiiggnneedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  MMooEE  

ttoo  rreeppllaaccee  aallll  ootthheerr  ffoorrmmss  uusseedd  

bbeeffoorree;;  nnaammeellyy::  PPllaannnniinngg,,    aanndd  

EEvvaalluuaattiioonn  FFoorrmm  ffoorr  SSDDDDPP””    

11  ((SSaammee  

iinnssttrruummeenntt  uusseedd  

bbyy  aallll  sscchhoooollss))  

NN//AA    22..22  QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

SSiinnggllee  sscchhooooll  

eevvaalluuaattiioonn  

IInnssttrruummeenntt  

ffooccuusseedd  oonn  

EERRffKKEE  

oouuttccoommeess,,  hhaass  

bbeeeenn  aaggrreeeedd  ttoo  

aanndd  iiss  bbeeiinngg  

uusseedd  ffoorr  sscchhooooll  

sseellff--eevvaalluuaattiioonn  

aanndd  ffoorr  ppuubblliicc  

aanndd  

pprrooffeessssiioonnaall  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  FFrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  SSDDDDPP  wwaass  pprreeppaarreedd..    

  WWoorrkk  iiss  uunnddeerrwwaayy  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  aaddoopptt  aa  mmeecchhaanniissmm  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddaattaa  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  SSDDDDPP  ttoo  

ccoonncceerrnneedd  ppaarrttiieess  ttoo  uussee  tthheessee  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ppoolliiccyy  

mmaakkiinngg  aanndd  iinn  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  rreessoouurrcceess  

aallllooccaattiioonn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  
    HHiigghh  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA    22..55  QQuuaalliittaattiivveellyy;;  

DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  

ssttaakkeehhoollddeerrss  

wwiitthh  eexxtteenntt  ttoo  

wwhhiicchh  cceennttrraall  

MMooEE  uusseess  

SSDDDDPP  

iinnffoorrmmaattiioonn    ttoo  

iinnffoorrmm  nnaattiioonnaall  

ppoolliicciieess,,  

ssttrraatteeggiicc  

ppllaannnniinngg,,  

aannnnuuaall  

pprriioorriittiieess  aanndd  

rreessoouurrccee  

aallllooccaattiioonn  

  

  

IImmmmeeddiiaattee  OOuuttccoommee  22..11::PPoolliicciieess  aanndd  SSttrraatteeggiicc  PPllaannnniinngg  pprroocceesssseess  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  nneeeeddss  ooff  sscchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  mmeecchhaanniissmm  ddeevveellooppeedd  

TThhee  sseeccoonndd  MMoonniittoorriinngg  rreeppoorrtt  ooff  SSDDDDPP  wwiillll  tthhee  ppeerriioodd  uunnttiill  tthhee  

eenndd  ooff  JJuunnee  22001133..    

  

SSaattiissffaaccttiioonn  ddeeggrreeee  wwiillll  bbee  ssttuuddiieess  aafftteerr  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  tthhee  sseeccoonndd  

rreeppoorrtt..      

  

  

            TThhee  ffiirrsstt  mmoonniittoorriinngg  rreeppoorrtt  wwaass  

aaccccoommpplliisshheedd  iinn  AAuugguusstt,,  22001122    
HHiigghh  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA    22..11..11  QQuuaalliittaattiivveellyy

;;  DDeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

ooff  

ssttaakkeehhoollddeerrss  

wwiitthh  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  

SSDDDDPP  

mmoonniittoorriinngg  

aanndd  
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eevvaalluuaattiioonn  

rreeppoorrttss  

  

TThhiiss  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  bbee  eexxaammiinneedd  aafftteerr  rreevviieewwiinngg  aanndd  aaddooppttiinngg  tthhee  

ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
              HHiigghh  ddeeggrreeee  ooff  

ssaattiissffaaccttiioonn  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA    22..11..22  QQuuaalliittaattiivveellyy

;;  DDeeggrreeee  ooff  

SSaattiissffaaccttiioonn  

ooff  

ssttaakkeehhoollddeerrss  

wwiitthh  MMooEE  

ppoolliicciieess,,  

gguuiiddeelliinneess  

aanndd  

pprroocceedduurreess  

rreellaatteedd  ttoo  

SSDDDDPP  

PPrreelliimmiinnaarryy  ssttuuddyy  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ffiinndd  oouutt  tthhee  eexxtteenntt  ooff  

bbeenneeffiittiinngg  ffrroomm  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  sseeccoonndd  rreeppoorrtt  aafftteerr  iittss  

iissssuuaannccee..  

              HHiigghh  DDeeggrreeee  

((55..00//44..00  ssccoorree  aass  

ppeerr  tthhee  rruubbrriiccss))  

NN//AA    22..11..33  QQuuaalliittaattiivveellyy

;;  DDeeggrreeee  ttoo  

wwhhiicchh  

mmoonniittoorriinngg  

aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  

rreeppoorrttss  

rreeccoommmmeennddaa

ttiioonnss  aarree  

uusseedd  ttoo  

iinnffoorrmm  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattii

oonn  aanndd  

ccoonnttiinnuuoouuss  

iimmpprroovveemmeenntt

ss  ooff  tthhee  

SSDDDDPP  

OOuuttppuutt  22..11..11::    AA  RReessuullttss--bbaasseedd,,  ggeennddeerr  sseennssiittiivvee,,  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  SSDDDDPP  ddeevveellooppeedd  

    ((4242))  MM&&EE  

ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

  

MMaalleess::  ((3737))   

FFeemmaalleess::  ((55))  

    

SScchhoooollss  aanndd  

ddiirreeccttoorraatteess’’  

cceenntteerr  

TToottaall::  16791679  

MMaalleess::  ((849849))  

FFeemmaalleess::  ((830830  

  ((2200))  MM&&EE  ccoooorrddiinnaattoorrss  iinn  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  ((GGrroouuppss::  FFIIVVEE  &&  SSIIXX))..  AAss  wweellll  

aass  aa  rreeffrreesshhiinngg  ttrraaiinniinngg  wwaass  hheelldd  ffoorr  ((1155))  

MM&&EE  ccoooorrddiinnaattoorrss  wwhhoo  wweerree  cchhoosseenn  aatt  

tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  ffrroomm  tthhee  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  ggrroouuppss  TTWWOO,,  TTHHRREEEE  &&  

FFOOUURR..      

MMaalleess::  ((3311))  

FFeemmaalleess::  ((44))  

  

SScchhoooollss  aanndd  ddiirreeccttoorraatteess’’  cceenntteerr  

TToottaall::  16791679  

MMaalleess::  ((849849))  

FFeemmaalleess::  ((830830))    

RReeffrreesshhiinngg  

TTrraaiinniinngg  wwaass  

hheelldd  ffoorr  MM&&EE  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

iinn  

ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

ffoorr  GGrroouupp  

OOnnee::  

((77))  

ccoooorrddiinnaattoorrss  

MMaalleess  ((66))  

FFeemmaalleess::  ((11))  

  SSttaaffff  ttrraaiinneedd::  

MM&&EE  DDiivviissiioonn  ssttaaffff  ::  44  

((MM::  33      FF::11))  

2222  MM&&EE  CCoooorrddiinnaattoorrss  iinn  SSDDDDPP  

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess  iinn  GGrroouuppss  

11,,22,,33  &&44    ((MM::  44    FF::1188))    

  

  MM&&EE  DDiivviissiioonn  

ssttaaffff  

  MM&&EE  

CCoooorrddiinnaattoorrss  iinn  

MMooEE  cceenntteerr,,  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  &&  

sscchhoooollss    

  

  

NN//AA    22..11..11..11QQuuaannttiittaattiivvee

llyy;;  NNuummbbeerr  ooff  ssttaaffff    

ttrraaiinneedd  iinn  rreessuullttss--

bbaasseedd    MM&&EE    ((MM//FF))  

AA..  MMooEE  cceenntteerr::  

11..  MMaalleess  

22..  ffeemmaalleess    

BB..  DDiirreeccttoorraatteess::    

11..  MMaalleess  

22..  ffeemmaalleess  

CC..  SScchhoooollss::  

11..  MMaalleess  

22..  ffeemmaalleess  

  

TThhee  sseeccoonndd  mmoonniittoorriinngg  rreeppoorrtt  ooff  SSDDDDPP  wwiillll  ccoovveerr  ppeerriioodd  uunnttiill  tthhee  

eenndd  ooff  JJuunnee  22001133..    

  

            TThhee  ffiirrsstt  MM&&EE  RReeppoorrtt  wwaass  iissssuueedd  

iinn  AAuugguusstt..  22001122  
44  rreeppoorrttss  

ssttaarrttiinngg  22001122  
NN//AA    22..11..11..22  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  SSDDDDPP  

MM&&EE  RReeppoorrttss  

pprroodduucceedd    

OOuuttppuutt  22..11..22::  MMooEE  SSDDDDPP  rreellaatteedd  ppoolliicciieess  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  ccoohheerreenntt  ppllaannnniinngg  aatt  sscchhooooll,,  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  aanndd  MMooEE  cceennttrraall  lleevveellss  ddeevveellooppeedd  



MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SScchhooooll  &&  DDiirreeccttoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSDDDDPP))  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorraattee  ooff  PPllaannnniinngg  &&  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TThhee  SSeeccoonndd  MMoonniittoorriinngg  &&  EEvvaalluuaattiioonn  RReeppoorrtt  ––  22001133        
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WWoorrkk  iiss  uunnddeerrwwaayy  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  aaddoopptt  aa  mmeecchhaanniissmm  ttoo  eennssuurree  

tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  tthheessee  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  ttoo  

uussee  tthheemm  iinn  ppoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  

aanndd  rreessoouurrcceess  aallllooccaattiioonn  

              TThhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  

mmeecchhaanniissmm  

eexxiissttss  

NN//AA    22..11..22..11  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPrreesseennccee  ooff  

iinnssttiittuuttiioonnaall  

mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  

ffaacciilliittaatteess  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  

aaccrroossss  aallll  lleevveellss  &&  

ddiirreeccttiioonnss..    

NNeecceessssaarryy  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  pprroocceedduurraall  ppoolliicciieess  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  

ssuussttaaiinn  tthhee  SSDDDDPP  wweerree  pprreeppaarreedd..      

TThhee  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  nneeww  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  

rreevviisseedd  uuppoonn  iittss  aapppprroovvaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eexxtteenntt  ooff  iinntteeggrraattiinngg  tthhee  

ssyysstteemm  ooff  ssuuppppoorrttiivvee  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  SSDDDDPP..    

            PPoolliiccyy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  

pprreeppaarreedd  wwhhiicchh  ssuuppppoorrtt  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  SSDDDDPP  

EEnnaabblliinngg  

ppoolliicciieess  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  eexxiisstt  

NN//AA    22..11..22..22  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

EExxiisstteennccee  ooff  SSDDDDPP  

eennaabblliinngg  ppoolliicciieess  

aanndd  rreegguullaattiioonnss  

IImmmmeeddiiaattee  OOuuttccoommee  22..22::    IImmpprroovveedd  rraannggee  ssuussttaaiinnaabbllee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  sscchhoooollss  aanndd  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaannss  

NNoo  aaccttiivviittiieess  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhrroouugghh  uussiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ggrraanntt  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ttoo  GGrroouupp  OOnnee  dduuee  ttoo  ddiissbbuurrsseemmeenntt  

ddeellaayyiinngg  uunnttiill  JJuunnee  22001133  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sscchhoollaassttiicc  yyeeaarr  

22001122//22001133..      

        ZZeerroo        6600%%  ooff  ppllaannss’’  

aaccttiivviittiieess  
NN//AA    2.2.12.2.1  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPeerrcceennttaaggee  ooff  

sscchhooooll  aanndd  FFiieelldd  

DDiirreeccttoorraattee  

IImmpprroovveemmeenntt  

PPllaannss’’  aaccttiivviittiieess  

iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh    

ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  

ffrroomm  MMooEE  bbuuddggeett  

          JJDD  225500000000  iinn  

MMooEE’’ss  ffiissccaall  

yyeeaarr//22001133  

      AAss  aallllooccaatteedd  bbyy  

MMooEE  
NN//AA    22..22..22  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

AAmmoouunntt  aallllooccaatteedd  

iinn  MMooEE  aannnnuuaall  

bbuuddggeett  aass  ffiinnaanncciiaall  

ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

tthhee  sscchhoooollss’’  aanndd  

FFiieelldd  DDiirreeccttoorraatteess’’  

IImmpprroovveemmeenntt  PPllaannss  

GGrroouupp  OOnnee::  JJeerraasshh,,  NNoorrtthheerrnn--EEaasstteerrnn  BBaaddiiaa,,  NNoorrtthheerrnn--WWeesstteerrnn  

BBaaddiiaa,,  MMaaffrrqq  DDiissttrriicctt,,  AAll--MMoowwqqaarr  &&  AAll--GGiizzaa..  

  

882244  sscchhoooollss  &&  77  

ddiirreeccttoorraatteess  ooff  

eedduuccaattiioonn  

 - - - - - -882244  sscchhoooollss  &&  

77  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  

    

  

  

  AAllll  ddiirreeccttoorraatteess  

ooff  eedduuccaattiioonn  &&  

sscchhoooollss  

NN//AA    22..22..33  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

NNuummbbeerr  ooff  sscchhoooollss  

aanndd  ddiirreeccttoorraatteess  

hhaavviinngg  rreecceeiivveedd  

MMooEE  ggrraannttss      

OOuuttppuutt  22..22..22::    FFiinnaanncciiaall  mmeecchhaanniissmm  ttoo  pprroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  SScchhooooll  aanndd  FFiieelldd  DDiirreeccttoorraattee  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaannss  eessttaabblliisshheedd  

IInnssttrruuccttiioonnss  aanndd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  ddeeffiinneedd  tthhee  aallllooccaatteedd  ssuummss  aanndd  

tthhee  bbaasseess  ooff  ggrraannttss  ddiissbbuurrsseemmeenntt  wwaass  aapppprroovveedd  aanndd  ddiisssseemmiinnaatteedd  

ttoo  ddiirreeccttoorraatteess  ooff  eedduuccaattiioonn  tthhrroouugghh  hhiiss  EExxcceelllleennccyy  MMiinniisstteerr  ooff  

EEdduuccaattiioonn  lleetttteerr  nnoo..  1144//66//2200335599  oonn  3300//0055//22001133..  

              PPrreesseennccee  ooff  

pprroocceedduurreess  aanndd  

gguuiiddeelliinneess  

NN//AA    22..22..22..11  

QQuuaannttiittaattiivveellyy;;  

PPrroocceedduurreess  aanndd  

gguuiiddeelliinneess  ffoorr  
ggrraannttss  ddeevveellooppeedd  

  


