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Pyetjet që Hasen më Shpesh, për Nismën Përmirësimit të Plotë 
të Shkollës Carter Në Rilindje 

 
 
Çfarë është Nisma e Përmirësimit të Plotë të Shkollës Charter në Rilindje?   
Nisma e përmirësimit total të Shkollës Charter në Rilindje, është pjesë kryesore e punës në vazhdim të 
Drejtorisë Arsimore për identifikimin e shkollave me arritje të pamjaftueshme, dhe “përmbysjen 
totale” të këtyre rezultateve, si në shkollat me arritje të larta- e gjitha kjo me mendimet dhe 
mbështetjen e prindërve, partnerëve të komunitetit dhe personave të interesuar. Ky është viti i katërt i 
kësaj nisme.  
 
Pse është kjo e nevojshme? 
Pavarësisht shumë përpjekjeve për përmirësim në harkun kohor të disa viteve, shkolla juaj vazhdon të 
ketë rezultate mësimore shumë të dobëta dhe probleme të vazhdueshme për klimën në shkollë dhe 
frekuentimin e saj. Drejtoria është në proçesin e identifikimit të drejtuesve të shkollës, të cilët kanë një 
histori suksesi në përmirësimin e shkollave me rezultate të dobëta dhe drejtimin e shkollave me 
rezultate dallueshëm të larta, që të kryejnë transformimin e këtyre shkollave të prapambetura. 
 
A do të mbyllet shkolla e fëmijës tim? 
Jo, shkolla e fëmijës nuk do të mbyllet. Shkolla do të vazhdojë të jetë si shkollë e lagjes, duke u 
shërbyer fëmijëve të komunitetit, por nën një ekip të ri drejtuesish të shkollës. 
 
A do të mundet fëmija im të ndjekë këtë shkollë, pasi ajo të kthehet në Shkollë Charter në 
Rilindje? 
Po. Nxënësit aktualë e kanë të garantuar regjistrimin në Shkollën Charter në Rilindje.  
 
Cili është qëllimi i kësaj nisme? 
Ne dëshirojmë përmirësim rrënjësor të mundësive edukuese për nxënësit që aktualisht ndjekin shkolla 
me arritje shumë të dobëta. Synimi ynë është t’i kthejmë këto në shkolla me rezultate të larta, që t’i 
shërbejnë nxënësve të komunitetit të lagjes. 
 
Si do të ndryshojë shkolla si rezultat i nismës të mësipërme? 
Do të ketë ndryshime thelbësore në shkollën tuaj, duke filluar nga viti shkollor 2013-14.  Këto 
ndryshime mund të përfshijnë ditë dhe vit shkollor më të zgjatur, përmirësime në programin shkollor, 
programe të reja për pasurimin e dijeve për nxënësit, që do të shtrihen gjatë dhe pas orëve të mësimit 
dhe ndryshime të tjera si në programin mësimor ashtu dhe në mjedisin e shkollës. Shkollat në Rilindje 
do të kenë ndryshime në personelin që punon në shkollë. Duke u bazuar në rezultatet e tre viteve të 
para të Nismës së Shkollave Charter në Rilindje, Drejtoria Arsimore pret që këto ndryshime të 
rezultojnë në përmirësime të dukëshme dhe të matëshme për shkollat.  
 
Fëmija im ka nevoja speciale dhe është regjistruar në një nga klasat e Programit Rajonal 
(Regional Program), (Mbështeje autike, aftësive jetësore, ose emocionale). Çfarë do të ndodhë 
me këto klasa vitin e ardhshëm shkollor? 
Të gjitha Programet Rajonale do të vazhdojnë në shkollë dhe fëmija juaj do të vazhdojë të marrë  
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shërbimet e duhura.  Shkollave Charter në Rilindje u është kërkuar të ofrojnë falas edukimin publik të 
kërkuar, për të gjithë nxënësit me nevoja mësimore speciale. 
 
A është Shkolla Charter në Rilindje si një Organizatë e Menaxhimit të Edukimit (EMO)? 
Jo, sipas modelit të Shkollës Charter në Rilindje, Ekipi që do realizojë Kthesën në shkollë, do të ketë 
liri të gjërë që të zbatojë programe të suksesëshme. Ndërsa sipas modelit EMO, aspekte të rëndësishme 
të menaxhimit të shkollës, ngelin nën kontrollin e Drejtorisë Arsimore. 
 
Çfarë është Ekipi i Ndryshimit? 
Ekipi i Ndryshimit është një operator shkollash jashtë Drejtorisë Arsimore. Drejtoria Arsimore po 
përdor një proçes konkurimi për të identifikuar Ekipe të Ndryshimit, që te jenë të përshtatshëm me 
Shkollat Charter në Rilindje. Vetëm aplikantet me një rekord të provuar të suksesit për ndryshimet 
rrënjësore pozitive të shkollave të dobëta dhe të drejtimit të shkollave me arritje të larta, do të jenë të 
vlefshëm për t’u marrë në konsideratë. Ekipet e Ndryshimit, që do të vlerësohen për këto shkolla, do të 
shpallen me 22 Mars. 
 
A do të ketë ndryshime në personelin aktual të shkollës së fëmijës tim? 
Ekipi i Ndryshimit do të përcaktojë personelin e shkollës. Shkollat Charter në Rilindje mund të kenë 
drejtorë, mësues dhe personel tjetër të shkollës të ri. 
 
Si do të angazhohen prindërit dhe pjestarët e komunitetit në këtë proçes? 
Prindërit dhe pjestarët e komunitetit luajnë një rol të dorës së parë, në proçesin e përmirësimit të 
shkollës. Një Këshill Konsultativ i Shkollës (SAC), në secilën prej shkollave i përbërë prej prindërish 
dhe pjestarë të komunitetit, do të jetë përgjegjës për vlerësimin e Ekipeve të Ndryshimit, duke marrë 
mendime nga komuniteti i shkollës dhe duke bërë rekomandimet përkatëse në Drejtorinë Arsimore, se 
cili prej Ekipeve të Ndryshimit, plotëson më mirë nevojat e komunitetit të shkollës. Pasi shkolla është 
konvertuar në Shkollë Charter në Rilindje, SAC do të ndihmojë në monitorimin e progresit të Ekipit të 
Ndryshimit në transformimin e shkollës dhe do të bëjë përsëri rekomandimet në Drejtori, nëse ky ekip 
mund të vazhdojë të punojë në shkollë. Përfaqësues të Drejtorisë do të vijnë në shkollë, javët e 
ardhëshme, që të ndajnë më shumë informacion për SAC-et, të pergjigjen për pyetjet dhe të nxitin 
përfshirjen tuaj në këtë proçes. 
 
Si do të mund t’a dimë që Shkolla Charter në Rilindje po ecën me sukses? 
Nga çdo Shkollë Charter në Rilindje do të kërkohet që të arrihen me rigorozitet standardet e 
performancës, përfshirë objektiva specifike për përmirësimin e arritjeve mësimore dhe klimës së 
shkollës, frekuentimin e shkollës nga zona e lagjes dhe mbajtjes së numrit të nxënësve. Këto objektiva 
do të bëhen publike dhe do të monitorohen nga Drejtoria. Gjithashtu do të bëhet publik edhe 
informacioni në se Shkolla Charter në Rilindje po i arrin objektivat e vendosura. Marrëveshja midis 
Drejtorisë Arsimore dhe Ekipit të Ndryshimit, do të përcaktojë pasoja të qarta për mos arritjen e 
objektivave të performancës. 
 
Çfarë do të ndodhë nëse Shkolla Charter në Rilindje nuk do të funksionojë? 
Nëse Drejtoria Arsimore arrin në përfundimin që Shkolla Charter në Rilindje nuk po i arrin objektivat 
e performancës në mënyrë të vazhdueshme, Superintendenti mund t’i rekomandojë Komisionit të 
Reformës Shkollore, zëvëndësimin e Ekipit të Ndryshimit, ose kthimin e shkollës përsëri nën drejtimin 
e Drejtorisë Arsimore.   
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Çfarë do të ndodhë, pas përfundimit të vitit shkollor aktual? 
Ekipit i Ndryshimit do të vijë në shkollë menjëherë me përfundimin e ditës së fundit të vitit shkollor. 
Gjatë muajve të Verës, personeli do të trajnohet, programet dhe kurrikula do të finalizohen, mjedisi do 
të përmirësohet, komuniteti do të angazhohet dhe shkolla do të jetë e gatëshme të presë nxënësit në 
Vjeshtë. 
 
Çfarë opsionesh kam nëse nuk dua që fëmija im të vazhdojë një shkollë charter? 
Ne shpresojmë që ju të jeni i gëzuar me transformimin e shkollës së fëmijës në Shkollë Charter në 
Rilindje. Deri tani, rezultatet e nismës së ndryshimit, kanë qënë shumë inkurajuese në termat e 
përmirësimit të arritjeve mësimore, krijimin e një klime dhe kulture pozitive në shkollë dhe 
regjistrimet në pjesën më të madhe të shkollave janë rritur. Ju mund t’a largoni fëmijen tuaj nga 
Shkolla Charter në Rilindje dhe t’a regjistroni atë në një shkollë tjetër të Drejtorisë. Në çdo rast do të 
ketë minimalisht një shkollë, nëse dëshironi ta largoni nga Shkolla Charter. 
 
Disa njerëz thonë që shkollat charter “i largojnë” nxënësit që krijojnë shqetësime. A do të 
ndodhë kjo edhe në shkollën e fëmijës tim? 
Shkollat Charter në Rilindje punojnë shumë që të përmirësojnë klimën e shkollës dhe vendosin 
rregulla të forta për nxënësit, por gjithashtu u kërkohet që të ndjekin Kodin e Sjelljes së Nxënësit të 
Drejtorisë Arsimore. Nxënësit dhe prindërit e Shkollave Charter në Rilindje, kanë të gjitha të drejtat 
për një proçes të rregullt disiplinor, sipas Kodit të Sjelljes së Nxënësit të Drejtorisë Arsimore. 
 
Si do të vazhdojë më tutje ky proçes? 
Personeli i Drejtorisë do të vijë në shkollën tuaj këtë javë, që t’u përgjigjet pyetjeve tuaja dhe   të ndajë 
më shumë informacion rreth këtij proçesi, pse është përzgjedhur shkolla e fëmijës tuaj, si dhe rolin e 
rëndësishëm të komunitetit të shkollës në proçesin e ndryshimit. Ata do të jenë vazhdimisht në 
shkollën tuaj gjatë javëve të ardhëshme për përgjigjet e çdo pyetjeje si edhe të nxitin prindërit dhe 
komunitetin që të marrin pjesë në Këshillin Konsultativ të Shkollës (SAC). Drejtoria Arsimore do të 
punojë me prindërit dhe pjestarët e komunitetit nëpërmjet SAC, që të përzgjedhë Ekipet e Ndryshimit, 
të cilat kanë dhënë prova në punën me rezultate të larta në shkolla. Përputhja midis Ekipit të 
Ndryshimit dhe shkollës së fëmijës tuaj, do të bëhet në fund të muajit Prill, ose në fillim të muajit Maj. 
 
Si mund të marr më shumë informacion për nismën e përmirësimit total të Shkollës Charter në 
Rilindje? 
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni Uebsajtin e Shkollave në Rilindje në 
www.philasd.org/renschools, telefononi linjën e hapur për prindërit dhe komunitetin të Shkollave në 
Rilindje me numër (215) 400-5995, ose dërgoni një email në renschoolparents@philasd.org. Ju 
mundeni gjithashtu të kontaktoni Ombudsmanin e Prindit, në shkollën tuaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


