
Përbën një kontribut në shkollën tuaj! 

Këshillat Qeverisës të Shkollave 
 
Perfitimet e marrjes pjesë në Këshill in Qeverisës të Shkollës janë shumë të mëdha. Antarët e Këshill it paraqesin 

përpara tryezës eksperiencën dhe mendimet e tyre. Puna që ata bëjnë influencon në jetën e fëmijëve bile dhe kur  
ata nuk marrin pjesë në Këshill . 

Cfarë është Këshilli Qeverisës i Shkollës? 
Këshillat Qeverisës të shkollave janë një mundësi për shkollat e Connecticut që të bëhen qëndra të përsosmërisë 
në pergatitjen e gjithë studentëve drejt suksesit. Ata paraqesin  interesat e familjeve dhe të personelit të cilat 

përbëjnë komunitetin e shkollës. Kjo është e rëndësishme, sepse studimet kanë treguar që: 

 Lidhja midis familjes, shkollës dhe antarëve të komunitetit përbën një kontribut të fuqishëm për 
të rritur suksesin e nxënësve. 

 Nuk ka rëndësi se sa të ardhura kanë ose cili është  niveli kulturor i familjes, nxënësit me familje 
që tregojnë interesim kanë rezultate me të larta në teste, kanë pjesmarrje më  të mirë në 
shkollë dhe vijnë me detyra shtëpie të kompletuara.  

 

ÇFARË BËN KËSHILLI QEVERISËS I SHKOLLËS? 
Këshilli Qeverisës i Shkollës luan nje rol të rëndësishëm tek administruesi i shkollës duke:  

1. Mbledhur  prindërit, personelin e shkollës , nxënësit dhe udhëheqësit e komunitetit të punojnë sëbashku 
për të përmirësuar  arritjet e nxënësve dhe duke 

2. Asistuar  në administrimin e shkollës me marrjen e vendimeve që influencojnë në arsimimin e fëmijëve në 
fusha të ndryshme si në:  
 

 Analizën e arritjeve  dhe nevojave te shkollës; 

 Rishikimin e burimeve financiale  shkollore; dhe në 

 Këshill imin me drejtorin e shkollës në kryerjen e reformave dhe të  ndryshimeve aktuale.   
 

ÇFARË KËRKESASH KA QË TË MARRËSH PJESË NË KËSHILLIN QEVERISËS 
TË SHKOLLËS? 
Puna si antar i  këshill it kërkon kohë të l irë, energji  dhe vullnet për të dëgjuar. Anëtarët duhet të: 

 Kenë në vend të parë fëmijën 

 Punojnë së bashku; dhe të 
 Kenë dëshirën për të mësuar. 

 

JU INTERESON? 
A jeni të interesuar të bëheni antar i  Këshill it Qeverisës të Shkollës së fëmijës ose dëshironi të zgjidhni dikë?   
Kontaktoni:   

  
            

 
 
 

Mësoni më tepër rreth  Këshillave Qeverisës të Shkollave !  Visitoni  www.ct.gov/sde/SGC           
  

Doreen Graham 
Parent Liaison 
dgraham@waterbury.k12.ct.us 
 

http://www.ct.gov/sde/SGC

