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2022-23 Malengo ya Bodi ya Shule
Shule za Umma za Salem-Keizer | Wilaya 24J
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5 Kuboresha na kuwezesha uhusiano wa usawa wa kweli 
na wazazi, wanafunzi na jamii.

Kuboresha kwa usawa hali ya mfumo unaoongoza usalama 
na ukaribisho wa wanafunzi wote na wafanyakazi. 

Kuboresha kwa usawa utendaji wa kitaaluma kwa 
wanafunzi wote.

Kuboresha kwa usawa kimwili, kiakili, afya ya kijamii na 
kihisia kwa wanafunzi wote na wafanyakazi.

Kuboresha kwa usawa na usimamizi wa bodi kupitia 
uboreshaji wa sera na muundo wa uwajibikaji.

Matokeo ya Usawa 
kwa Wanafunzi 

Tutahakikisha kuwa wanafunzi 
wote wanafikia kielimu katika 

ngazi ya kiwango cha darasa na  
kupata ujuzi wa tabia na kijamii  

unaohitajika ili kustawi. 

Maono Yetu
Wanafunzi wote wanamaliza 
na kuandaliwa kwa maisha 

ya mafanikio.
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Lengo 1:  Kuboresha kwa usawa utendaji wa kitaaluma kwa wanafunzi wote. 

 Mikakati  Majukumu Aina ya Kazi/ 
Kipimo cha Kazi 

Taarifa /Ukamilishaji  
Ratiba ya Kukamilika 

1.1 Kujifunza na kufananua kiundani 
Kiashiria Muhimu cha Utendaji (KPIs) 
elezea tathmini na taarifa nyingine zilizopo 
na kwa utendaji wa wanafunzi kama 
mfumo.

Bodi/Wilaya Kujifunza kipindi pamoja na 
bodi Oktoba/kikao cha kazi 

1.2 Pendekeza matipio yasasa na kwa 
KPIs na Sera za Matokeo; weka malengo 
ya utendaji na muundo wa uwajibikaji na 
ratiba.

Bodi/Wilaya

Hati zilizosasishwa 

Malengo mapya 
yaliyojumuishwa katika hati 
zilizorekebishwa 

Januari 2023 (au mapema)

1.3 Kufuatilia utekelezaji wa upanuzi wa 
lugha mbili kwa kujumuisha ufuatiliaji 
wa darasa la 2 Kiingereza/Kispanishi na 
kuweka malengo ya mafanikio.

Bodi/Wilaya Kutoa ripoti kwa kamati ya 
bajeti ya bodi Kuendelea 

1.4 Kutengeneza ubao wa matangazo 
wenye data muhimu, kama msingi wa 
mrisho nyuma kutoka kwa wazazi na jamii. 

Wilaya itaangalia 
mapendekezo kutoka kwa 
jamii kabla ya utekelezaji

Ubao wa matangazo kwa 
umma Kuwa Mubashara - Juni 2023

1.5 Kufuatilia kazi ya Kamati ya Ushauri 
ya Usawa kwa Wilaya (DEAC) kuangalia 
mabadiliko ya sera.

Muweke mwanachama wa DEAC kwenye 
kamati ya bajeti.

Bodi/Wilaya Ajenda na hati za ushauri 
zinazotoka DEAC Kuendelea 

2022-23 Malengo ya Bodi ya Shule
Shule za Umma za Salem-Keizer | Wilaya 24J
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Lengo 2: Kuboresha kwa usawa kimwili, kiakili, afya ya kijamii na kihisia kwa wanafunzi 
wote na wafanyakazi.  

 Mikakati  Majukumu Aina ya Kazi/ 
Kipimo cha Kazi 

Taarifa /Ukamilishaji  
Ratiba ya Kukamilika 

2.1 Kusaidia usaidizi wa kijamii na kihisia 
na afya ya kiakili kwa upatikanaji wa 
rasilimali kwa wanafunzi na wafanyakazi 
na kujitahidi kwa nyenzo na maeneo 
yanayoitikia utamaduni.

Wilaya 

Kipindi cha kujifunza kusaidia 
kuhusu kihisia na afya ya akili 
wilayani kote.

Riporti kwa bodi kuhusu 
msaada wa afya ya akili kwa 
mfanyakazi na wanafunzi

Kuelewa ujuzi na vituo vya 
mtaala wa ustawi na nyenzo 
zilizopo kwa wanafunzi.

Tengeneza vipimo na ripoti

Desemba 2022

2.2 Kuandaaa mpango wa utekelezaji 
wa hali ya hewa ili kujumuisha mtaala na 
elimu ya jamii.

Wilaya kupitia wilaya/
kikundi cha kazi 
kujumuisha wanafunzi 
kutoka vilabu vya mazingira 

Mpango wa kazi kwenye 
mikakati na mtaala 
utakaojumuisha athari zozote 
za bajeti

Robo ya mwaka

Mpango wa mwisho Juni 2023

2.3 Kuandaa mpango wa kazi kwa kituo 
cha afya cha shule.

Wilaya kupitia wilaya/
kikundi cha kazi kwa jamii 
cha wilaya

Mpango kazi wenye maana 
ya bajeti 

Robo ya mwaka 

Mpango wa mwisho 2023

2.4 Kutengeneza mpango wa mtoaji 
huduma ya chakula ili kuboresha ubora wa 
chakula ikiwa ni pamoja na kwa wanafunzi 
walio na vizuizi vya lishe na uchaguzi wa 
chakula unaozingatia kiutamaduni.

Wilaya /Ushari wa 
Wanafunzi

Maendeleo kutolewa kwa 
bodi Juni 2023
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Lengo 3: Kuboresha kwa usawa hali ya mfumo unaoongoza usalama na 
ukaribisho wa wanafunzi wote na wafanyakazi

 Mikakati  Majukumu Aina ya Kazi/ 
Kipimo cha Kazi 

Taarifa /Ukamilishaji  
Ratiba ya Kukamilika 

3.1 Kutengeneza mazingira salama naya 
ukaribisho kwa kikundi cha kazi.

Wilaya kupitia wilaya/ 
kikundi cha kazi ya jamii 

Mikutano ya kila mwezi 

Taarifa na Usalama wa vipimo 
shuleni 

Sasisha la kila mwezi 
linaloandikwa na bodi 

3.2 Kuzungumzia SROs. Mkurugenzi Heyen Ajenda za kuzungumzia 
zitatangazwa Itatangazwa 

3.3 Deepen understanding of restorative 
practices, including what it looks like 
in elementary, middle and high school 
environments.

Bodi 
Vipindi vya kujifunza 

Sasisha za maendeleo 
Ifikapo Januari 2023
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Lengo 4: Kuboresha kwa usawa na usimamizi wa bodi 
kupitia uboreshaji wa sera na muundo wa uwajibikaji 

 Mikakati  Majukumu Aina ya Kazi/ 
Kipimo cha Kazi 

Taarifa /Ukamilishaji  
Ratiba ya Kukamilika 

4.1 Kupitia sera zote za bodi na kuweka 
uwejibikaji kwa mapitio ya kila mwaka. Bodi Hatua kwenye ajenda za bodi 

(kipindi cha biashara)
Kuendelea Kumalizika ifikapo 
Juni 2023

4.2 Kupandikiza kazi iliyokamilika na 
OSBA kwenye Uongozi wa Bodi (BG) na 
kupitia marekebisho ya sera.

Bodi Hatua kwenye ajenda za bodi 
(kipindi cha biashara) Ifikapo Oktoba 2022

4.3 Kuunda muundo wa kuripoti kwa 
ripoti za ukomo wa utendaji (EL). Bodi Hatua kupitia mabadiliko ya 

sera Juni 2023

4.4 Sasisha sera ya Matokeo ili kuonyesha  
utuatiliaji wa Wilaya KPIs unaowiana na 
malengo ya mpango mkakati na matokeo 
ya hali ya muda mrefu.

Bodi Hatua kupitia mabadiliko ya 
sera Juni 2023

4.5 Kuendeleza mchakato wa tathmini 
uliokubaliwa wa mkuu wa mashule. Bodi Hatua kupitia mabadiliko ya 

sera Juni 2023

4.6. Kuendeleza mchakato wa kuingia kwa 
wajume wapya wa bodi. Bodi Ripoti ya Bodi Juni 2023

4.7. Kuimarisha uhusiano wa makabila 
ya shirikisho ya Indiani Siletz kupitia 
uhusiano wa serikali ili kuboresha 
mafanikio ya Wazawa na wanafunzi Asilia.

Uongozi wa Bodi 

MOU(s)

Ushauri wa Makabila mara 
mbili kwa mwaka na pia 
kama tatizo litatokea ambalo 
linahitaji ushauri 

Juni 2023

4.8 Kufanya majadiliano ya bodi kuhusu 
utaratibu wa kupiga kura kwa ajili ya 
uchaguzi wa bodi ili kuamua hatua 
inayofaa.

Bodi Ajenda za Bodi (kipindi cha 
biashara) Oktoba 2022
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Lengo 5: Kuboresha na kuwezesha  uhusiano wa usawa wa kweli na wazazi, 
wanafunzi na jamii. 

 Mikakati  Majukumu Aina ya Kazi/ 
Kipimo cha Kazi 

Taarifa /Ukamilishaji  
Ratiba ya Kukamilika 

5.1 Wenyeji wa kusikiliza katika kila vipindi 
kwenye shule za high skuli. Bodi

Mafunzo: Kushirikisha Kila 
Familia

Kalenda ya matukio itaanza 
mwanzoni wa Oktoba

Orodha ya mahudhurio

Usanisi wa kujifunza na vitendo 
vinavyokusudiwa vya ushirika

Ndani ya siku 30 kila kipindi 

5.2 Kufanya ushirikiano na wadau kwenye 
tathmini ya mahitaji. Wilaya/Bodi

Kalenda ya matukio

Orodha ya mahudhurio

Uchambuzi wa maoni yote 
yanayopokelewa

Hatua kuhusiana na mpango 
unaendana na kuingiliana na 
Mwongozo wa ODE

Inaendelea 

Ripoti ya mwisho ifikapo 
Juni 2023

5.3 Kufanya ushirikiano na jamii katika 
kumtafuta mkuu wa mashule.

Kampuni ya utafutaji

Bodi (Taasisi ya uajiri)
Sifa za Mkuu wa mashule Ifikiapo Novemba 2022


