KËSHILLAT KONSULTATIVË TË SHKOLLËS
Një Këshill Konsultativ i Shkollës (SAC) është një ekip bashkëpunues
i zgjedhur nga kolegë të barabartë, i cili punon për përmirësimin e
arritjeve të nxënësve, për mësimdhënie efektive në klasë dhe
përfshirjes së prindit dhe komunitetit në proçesin edukativ.

KËSHILLAT KONSULTATIVË TË SHKOLLËS KANË TRE SYNIME KRYESORE:

Mbështetjen e
Arritjeve Mësimore

Përmirësimin e Klimës
së Shkollës

KUSH ESHTË NË SAC?
SAC_u mund të përbëhet nga një shumicë e thjeshtë e pjesëtarëve të familjeve, bashkë
me drejtorin e shkollës, personelin e shkollës, nxënës (në shkollat me klasa 7-12) dhe
pjestarë të komunitetit. Numri minimal i pjestarëve duhet të jetë si më poshtë:

SHKOLLA FILLORE

NË TOTAL 8 ANËTARË

SHKOLLA TETËVJEҪARE/E MESME
N Ë TOTAL 11 ANËTARË

Fuqizimin e Përfshirjes
së Familjes

ҪFARË BEJNË
ANËTARËT?
Takohen çdo muaj (ose të paktën
çdo muaj tjetër).
Marrin pjesë në Diskutimet
Strategjike. Duke përdorur dhe
adresuar të dhënat shkollore.
Fokusohen në mbështetjen e
Arritjeve Mësimore, përmirësimin
e Klimës së Shkollës dhe fuqizimin
e Përfshirjes së Familjeve.
Ndërtojnë konsensus me shokët e
tjerë të SAC.

CILA ESHTË DIFERENCA MIDIS SHOKËVE NË SAC DHE SHOKËVE TË SHTËPISË
OSE SHKOLLËS, APO GRUPEVE TË TJERA TË KOMUNITETIT TË SHKOLLËS?
SAC_u ka disa kritere të përcaktuara, të cilat duhen përmbushur:

1. SAC_u duhet të përfshijë të gjitha grupet e interesit: kjo përfshin, drejtorin e shkollës, pjestarët e familjeve/prindërit,
personelin e shkollës, anëtarët e komunitetit dhe nxenësit (vetëm për shkollat tetëvjeçare dhe të mesme).
2. Takimet e SAC_ut duhet të fokusohen rreth diskutimeve strategjike dhe jo për nxjerrje fondesh dhe planifikime eventesh
shkollore. Diskutimet strategjike kërkojnë shqyrtimin e të dhënave të shkollës dhe dhënien e zgjidhjeve për çeshtjet që
ndikojnë në shkollë. SAC_u është një mundësi për prindërit/familjet, personelin mësimor, nxënësit anëtarët e komunitetit
dhe drejtorin që të bashkëpunojnë, të adresojnë problemet dhe të zhvillojnë strategji për fuqizimin e shkollës dhe arritjeve
mësimore.
3. Anëtarët e SAC_ut mund të jenë anëtarë edhe të grupeve të tjera të komunitetit, të tilla si HSA ose Friends Of; kjo është
një mundësi e shkëlqyer për personat e interesit që të ndërtojnë ura bashkëpunimi midis grupeve të ndryshme.
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