
  

Bëni një ndryshim në shkollën tuaj!
 

KUNSHILLAT E QEVERISJES S SCHOOL SHKOLLS  
 
Shpërblimet e shërbimit në një Këshill të Qeverisjes së Shkollës mund të jenë të mëdha. Anëtarët e 
këshillit sjellin përvojat dhe besimet e tyre unike në tryezë. Puna që ata bëjnë mund të ndikojë në jetën e 
fëmijëve, edhe pasi ata nuk shërbejnë më në këshill. 
  

ÇFAR IS ISSHT K COSHILLI I QEVERISJES S SCHOOL SHKOLLS? 
Këshillat e Qeverisjes së Shkollave janë një mundësi që shkollat e Connecticut të bëhen qendra të 
përsosmërisë që përgatisin të gjithë nxënësit për sukses. Ato përfaqësojnë interesat e shumta të 
familjeve dhe stafit që përbëjnë komunitetin e shkollës suaj. Kjo është e rëndësishme sepse hulumtimet 
kanë treguar se: 
  

 Partneritetet midis familjeve, shkollës dhe anëtarëve të komunitetit mund të japin një kontribut 
të fuqishëm në suksesin më të madh të studentëve. 

 Pavarësisht nga të ardhurat ose prejardhja e tyre, studentët me familje të përfshira kanë 
tendencë të kenë nota dhe rezultate më të larta testimi, frekuentim më të mirë dhe nivele më të 
larta të përfundimit të detyrave të shtëpisë. 

  

ÇFAR D BON KSHILLI I QEVERISJES S SCHOOL SHKOLLS? 
Këshilli i Qeverisjes së Shkollës shërben si një rol i rëndësishëm për administratorin e shkollës nga: 
  

 Sjellja së bashku e prindërve, stafit të shkollës, studentëve dhe drejtuesve të komunitetit për të 
punuar së bashku për të përmirësuar arritjet e nxënësve dhe 
 

 Asistimi i administratës së shkollës në vendimet që ndikojnë në arsimimin e studentëve në fusha 
të tilla si:  

• Analizoni të dhënat dhe nevojat e shkollës; 
• Rishikoni burimet e shkollës; dhe 
• Këshilloni drejtorin për të bërë ndryshime programore dhe operacionale. 

  

ÇFARQ K RERKON T TO JET ON N BE K COSHILLIN E QEVERISJES S SCHOOL SHKOLLS? 
Shërbimi si anëtar i këshillit do të kërkojë kohë, energji dhe gatishmëri për të dëgjuar. Anëtarët duhet: 

 

 Vendosni fëmijët në radhë të parë; 

 Të jetë lojtar i ekipit; dhe 

 Jini të gatshëm të mësoni. 
  

INTERESUAR? 
A jeni i interesuar të jeni anëtar i Këshillit tuaj për Qeverisjen e Shkollës apo dëshironi të emëroni dikë? 
Kontaktoni: 
 

 

Debra Hayes 

Ndërlidhja e prindërve 

DHayes@waterbury.k12.ct.us 

 

 

  
Mësoni më shumë rreth Këshillave të Qeverisjes së Shkollave! Vizitoni www.ct.gov/sde/SGC. 

 
 


