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Salamu kwa Wanafunzi wa Sekondari na Familia, 
Asante kwa kubadilika na uvumilivu wako tunapo kuzoea kufungwa kwa majengo ya shule kwa mwaka uliosalia wa masomo. 

Tunatambua kuwa huu imekuwa mpito ngumu na tunafanya kazi kukusaidia wakati huu mgumu. 

Maelezo moja muhimu ni jinsi upangaji na ripoti zitatokea kwa muhula wa 2. Wakati wa kufungwa kulitangazwa, wilaya 

zilihimizwa sana kukuza mipango ya ndani na kuendelea mbele haraka iwezekanavyo kutoa huduma za masomo kwa 

wanafunzi. 

Mnamo Aprili 21, Ofisi ya Msimamizi wa Mafundisho ya Umma (OSPI) iligawa mahitaji kadhaa ya uporaji kwa wilaya za shule 

wakati wa kufungwa. Hii imekuwa hali ya kutoa mabadiliko na nimeona matoleo kadhaa ya mwongozo kutoka OSPI; 

tunatumai kuwa habari za hivi karibuni zitatumika kama vigezo vya mabaki ya kufungwa. 

Mpango wetu wa wilaya wa sasa unalingana kifalsafa na mwongozo mpya na utasaidia kuongezewa kwa ufafanuzi kadhaa. 

Ujumbe kwa wanafunzi ni kwamba tunatarajia waendelee na masomo, na watapata daraja kwenye hati zao kwa muhula wa 2. 

Lengo letu kuu linazingatia kuzingatia mambo ya kibinafsi ya wanafunzi ili kuhakikisha kuwa hawajeruhiwa na kufungwa kwa 

majengo ya shule. 

Tafadhali tazama habari hapa chini kuhusu maelezo maalum ya grading na kutoa taarifa kwa wanafunzi wa 

sekondari. 

 

Je! Darasa gani litapewa wanafunzi? 
● Wanafunzi wa Sekondari wanatarajia kumaliza zoezi la kozi na watakuwa na viwango vya kutumia alama za barua A, B, C, D 

au haijakamilika. Daraja litaonyesha uelewa wa mwanafunzi juu ya viwango muhimu vilivyofundishwa kwa uadilifu mkubwa. 

Ni muhimu kutambua kwamba elimu ya umbali ni njia mpya ya kufundisha na kujifunza kwa wote. Mastery katika muktadha 

wa ujifunzaji wa mtandaoni itatambuliwa kuwa tofauti na ile ya madarasa ya jadi. 

● Ofisi ya Msimamizi wa Mafundisho ya Umma (OSPI) iliwasiliana katika mwongozo uliosambazwa Aprili 21 kwamba wilaya 

haziruhusiwi kupeana Pass / Fail, au darasa la F. 

 

Je! Alama zitaamuaje na kuripotiwa? 
● Alama za kozi ya muhula zitategemea utendaji wa robo ya 3 na kidato cha 4. Mkazo juu ya utendaji wa robo ya nne 

utawekwa kwenye ushiriki katika kukamilisha kazi, ushiriki, na utambuzi wa waelimu kwamba kujifunza kwa njia ya mtandao 

hakuna njia sawa na msaada wa darasani na kujifunza kwa wanafunzi wote. Alama za jumla la mwanafunzi kwa muhula wa 2 

hazitashushwa kutoka kwa alama ambazo mwanafunzi alikuwa nazo kabla ya kufungwa. Hii inaoana na mwongozo wa OSPI 

juu ya "kutofanya vibaya" kwa wanafunzi, ingawa haijakamilika inaweza kupewa jukumu la kuashiria hitaji la kupona masomo. 

● Waalimu watazingatia mgawanyo wa viwango vya juu katika viwango muhimu zaidi na watumie uamuzi wao wa kitaalam 

kuamua aina ya kazi kwa daraja na idadi ya kazi zinazotumika kuamua darasa la mwisho. 

● Waalimu hawatatoa ripoti ya darasa la 3 kwenye kadi rasmi ya ripoti, lakini badala yake watalenga upangaji na kuripoti juu 

ya jumla ya alama za muhula wa 2. 
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Je! Darasa litokamilika litapewa nini na inamaanisha nini? 
● Waalimu watapeana darasa la barua, au watawekea "haijakamilika" kwa wanafunzi ambao hawawezi kujihusisha katika njia 

sawa ambapo hali za upendeleo zipo. "Hajakamilika" inaonyesha kuwa wanafunzi wanahitaji fursa ya kurudisha katika 

viwango vya ujifunzaji vilivyosambazwa / kupewa wakati wa kufungwa. 

● Waalimu watashirikiana na washauri, wasimamizi, na wazazi kuhusu mgawo wa haijakamilika. Uamuzi wa kupeana 

kutokamilika utatokana na utendaji wa mwanafunzi na sababu za mtu binafsi, kutambua vizuizi ambavyo vipo na kwamba 

mazingira haya mapya ni changamoto kwa ufikiaji wa wanafunzi na ufanyaji kazi. Kuzingatia kwa kipaumbele kutapewa kwa 

sababu za ziada ikiwa ni pamoja na lakini sio mdogo kwa elimu maalum, makao 504, Wanafunzi wa Lugha ya Kiingereza, 

changamoto za teknolojia, na afya ya akili. 

● Wanafunzi waliopewa "kamili" kwa kozi watapewa fursa za kurudisha katika viwango vya ujifunzaji kulingana na 

kushauriana na mwanafunzi / wazazi / walezi, pamoja na lakini sio mdogo kwa: 

»Shule ya majira ya joto 

»Kozi katika muhula au mwaka uliofuata 

»Uchunguzi wa kujitegemea 

»Kozi zenye msingi wa ustadi 

»Kozi mkondoni 

»Kurudisha daraja kamili na daraja la barua iliyopatikana katika kozi inayofuata iliyochukuliwa katika eneo la somo. 
Je! Ni maoni gani mengine ambayo wanafunzi na wazazi 

wanapaswa kufahamu? 
● Kila mwanafunzi atapata fursa ya kuboresha daraja yao na hali yao ya Machi 17 kama msingi. 

● Kila darasa lililochukuliwa wakati wa kufungwa litapewa msanifu wa serikali juu ya maandishi ya shule ya upili kuashiria 

mazingira ya kipekee ya COVID-19 ambayo kozi ilichukuliwa. 

● Kuanzia Mei 22, wazee wa Shule ya Upili wanaweza kuomba kwa mkuu wa shule kwa mkopo wa rufaa au rufaa ya daraja. 

Ugawaji wa kamili haujakamilisha hitaji la mwanafunzi kupata tena fursa ya kujifunza. Kwa sababu ya nafasi ndogo ya wazee 

kujiingiza katika shughuli za kupata masomo, matumizi ya kiuno ni chaguo sahihi. 


