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Matjet kyçe të SPREE - Raporti HS 
 

 

Matja bazë Grupi i performancës 

Zotësia - Algjebra 1, Biologjia dhe 
Letërsia Keystone 

Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Rritja - Algjebra 1 Keystone 
Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Rritja - Biologjia Keystone 
Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Rritja - Letërsia Keystone 
Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Rritja - Nxënës i anglishtes 
Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Karriera dhe arsimi teknik - Plotësimi i 
standardeve të sektorit 

Nuk ka të dhëna për shkak të COVID-19 

për SY2020-2021 

Nota e dëftesës së lirimit - Kohorta 
katërvjeçare 

Nuk e plotëson 

Anketa - Rezultati për klimën Nuk e plotëson 

Anketa - Rezultati për mësimdhënien Nuk e plotëson 

Frekuentimi - 95% a më shumë ditë Nuk e plotëson 

Frekuentimi - 90% a më shumë ditë Nuk e plotëson 

Anketa - Rezultati për marrëdhëniet Nuk e plotëson 

Pezullime - Zero jashtë shkolle Nuk ka të dhëna për SY2020-2021 

 

 
Për shkak të mbylljes së shkollave dhe ndryshimit të orareve të provimeve në lidhje me 
COVID-19, nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme për vlerësimin shtetëror dhe rritjen për 
raportimin e përgjegjësisë për SY2020-21. 

 

GOVERNOR TOM 
WOLF HIGH 

SCHOOL 
RAPORTI I ECURISË SHKOLLORE 2020-21 

PËR 
ARSIMIN DHE PAANËSINË 

Kodi i shkollës | 5555 Sektori | Qarku Rrjeti | Rrjeti 18 
Emri i drejtorit | Dr. William Hite 
Adresa | 440 North Broad Street 

Tel. | 215-400-4000 Internet | philasd.org 
Lloji i raportit | Shkollë e mesme Notat në raport  12 

shtator Kategoria e pranimeve | Lagjja 
Modeli i kthimit | N/A 

Merr raport jo HS | Jo 1 tetor 
Regjistrimi | 600 

Regjistrimi dhe demografia e nxënësve 

 

0.6% amerik.-ind. / vendas të Alaskës 

 2.8% aziatikë 

 68.3% zezakë/afroamerikanë 
 

 11.9% hispanikë/amerikano-latinë 
 

10.1% multiracialë/të tjerë 

0.0% vendas të Havajit/ish. të Paqësorit 

 6.3% të bardhë 

672 
Numri gjithsej i nxënësve të 

shënuar për 10+ ditë gjatë vitit 

27.4% 
% e nxënësve me IEP 

15.0% 70.8% 
% nxënës të anglishtes % e atyre me vështirësi ekonomike 

 



Universitet dhe karrierë: Çdo nxënës del gati për universitet dhe karriera 
Përgatitja për dëftesën e lirimit dhe universitet 
Kodi i shkollës| 5555 Emri i shkollës| Governor Tom Wolf High School 
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  Norma e dëftesave të kohortës katërvjeçare  

 
Të gjithë nxënësit: 161 nxënës 

 

Rezultati: 68.3% 
 
 
 

 

 

Objektivi 2020-2021: 87.1% 

-18.8 pikë nga objektivi 

 
 

Objektivi 2025-2026: 90.0% 

-21.7 pikë nga objektivi 

 

 
NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar 

 
Amerikano-indianë/vendas të Alaskës, 1 nxënës 

Mostër e pamjaftueshme 

Aziatikë, 5 nxënës 

Mostër e pamjaftueshme 

Zezakë/afroamerikanë, 107 nxënës 

Rezultati: 66.4 % NUK E PLOTËSON  nuk ka të dhëna viti i kaluar 

Hispanikë/amerikano-latinë, 21 nxënës 

Rezultati: 71.4 % NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar 

Multiracialë/të tjerë, 14 nxënës 

Mostër e pamjaftueshme 

Vendas të Havajit/ishujve të Paqësorit, 0 nxënës 

Mostër e pamjaftueshme 

Të bardhë, 13 nxënës 

Mostër e pamjaftueshme 

Nxënës të anglishtes, 30 nxënës 

Rezultati: 73.3 % NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar  

Nxënës me IEP, 47 nxënës 

Rezultati: 74.5 % NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar  

 
Me plotësim objektivi dhe përmirësim nga viti i kaluar 

  Me plotësim objektivi, por pa përmirësuar nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi, por me përmirësim nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi dhe pa përmirësim nga viti i kaluar 

Me vështirësi ekonomike, 115 nxënës 

Rezultati: 67.8% NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar  



Universitet dhe karrierë: Çdo nxënës del gati për universitet dhe karriera 
Përgatitja për dëftesën e lirimit dhe universitet 
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Matjet e lëndëve me regjistrim dysh, AP 
ose IB 

Matje të tjera bazë 

 

 
% e nxënësve që plotësojnë 

standardin në provimin AP, në 

provimin IB, ose në lëndët me 

regjistrim dysh deri në fund të 

klasës së 12-të 

 
 
 

% e nxënësve që marrin pjesë, por 

nuk e kalojnë AP, IB, regjistrimin 

dysh deri në fund të klasës së 12-

të 

 
 
 

Norma e klasës së nëntë në 
rrugën e duhur 

 

 

76.1% 
124 nga 163 nxënës 

 
 
 
 
 
 
 

% e nxënësve që 

përfundojnë FAFSA deri në 

fund të klasës së 12-të 

 

 
Nuk ka të dhëna 

 
 
 

Matrikullimi i vjeshtës 
së parë 

 

 

40.7% 
46 nga 113 nxënës 

11.0% 
16 nga 145 nxënës 

24.8% 
36 nga 145 nxënës 

 
 

 
 

 

 

 

% e nxënësve që nuk marrin 

pjesë në AP, IB, regjistrimin dysh 

deri në fund të klasës së 12-të 

 

64.1% 
93 nga 145 nxënës 

 



Klima, kultura dhe shanset 
Udhëzimi 1 - Shkolla mirëpritëse dhe përkrahëse 
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Udhëzimi 1: Çdo shkollë duhet të jetë një vend i sigurt, mirëseardhës dhe i shëndetshëm ku nxënësit, personeli dhe komuniteti ynë dëshirojnë të jenë 
dhe të mësojnë çdo ditë. Kjo do të thotë se shkollat tona duhet të jenë: 1) të sigurta dhe të pastra nga ana mjedisore; dhe 2) hapësira me klimë 
përfshirëse që u ofrojnë nxënësve akses në masa përkrahëse shoqërore, emocionale dhe të shëndetit mendor. 

 

  
 
 
 
 
 

 
Objektivi 2020-2021: 7.0 

-0.4 pikë nga objektivi 

Rezultati: 
6.6 

 
 

 
Objektivi 2025-2026: 7.0 

-0.4 pikë nga objektivi 

 
nuk ka të dhëna viti i kaluar 

7.5/10 

 
8.2/10 

 
5.2/10 

 

E PLOTËSON 

 
 
 

E PLOTËSON 

 
 
 

 
NUK E PLOTËSON 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objektivi 2020-2021: 8.0 

-0.7 pikë nga objektivi 

 

Rezultati: 
7.3 

 
 

 
 
 
 
Objektivi 2025-2026: 8.0 

-0.7 pikë nga objektivi 

 
nuk ka të dhëna viti i kaluar 

 

8.0/10 

 
7.1/10 

 
6.6/10 

 

 
E PLOTËSON 

 
 
 

NUK E 
PLOTËSON 

 
 
 

NUK E 
PLOTËSON 

 
 

Me plotësim objektivi dhe përmirësim nga viti i kaluar 

  Me plotësim objektivi, por pa përmirësuar nga viti i kaluar 

   Pa plotësim objektivi, por me përmirësim nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi dhe pa përmirësim nga viti i kaluar 

Po 

Shkolla ka të paktën 2 FTE mbështetëse për 

shëndetin e sjelljes/mendor për 500 nxënës 

Rezultati për klimën në 
shkollë 

Anketa për klimën në shkollë 

Rezultati për 
mësimdhënien në 

shkollë 

Anketa për mësimdhënien në shkollë 

Vlerësimi nga mësuesit 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

Vlerësimi nga prindërit 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

Vlerësimi nga nxënësit 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

NUK E PLOTËSON 

Vlerësimi nga mësuesit 

Vlerësimi nga prindërit 

Vlerësimi nga nxënësit 

nuk ka të dhëna 
viti i kaluar 

NUK E PLOTËSON 
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Udhëzimi 1: Çdo shkollë duhet të jetë një vend i sigurt, mirëseardhës dhe i shëndetshëm ku nxënësit, personeli dhe komuniteti ynë dëshirojnë të jenë 
dhe të mësojnë çdo ditë. Kjo do të thotë se shkollat tona duhet të jenë: 1) të sigurta dhe të pastra nga ana mjedisore; dhe 2) hapësira me klimë 
përfshirëse që u ofrojnë nxënësve akses në masa përkrahëse shoqërore, emocionale dhe të shëndetit mendor. 

 

% e nxënësve që frekuentojnë të paktën 95% të ditëve me udhëzim % e nxënësve në frekuentim 

Të gjithë nxënësit: 672 nxënës 

Rezultati: 27.8% 
 

 

Objektivi 2020-2021: 51.1 % 2025-2026 Objektivi: 60.0% 

-23.3 pikë nga objektivi -32.2 pikë nga objektivi 

 
 
NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar 

 
Mbi 95% e 27.8% 
ditëve me mësimdhënie  

 
90-95% e ditëve me mësimdhënie 

18.6% 

 

85-90% e ditëve me mësimdhënie 

 
7.1% 

% e nxënësve që frekuentojnë të paktën 90% të ditëve me udhëzim 

Të gjithë nxënësit: 672 nxënës 

Rezultati: 46.4% 
 

 

Objektivi 2020-2021: 79.4 % 2025-2026 Objektivi: 94.0% 

-33.0 pikë nga objektivi -47.6 pikë nga objektivi 

 
 
NUK E PLOTËSON nuk ka të dhëna viti i kaluar 

 
80-85% e ditëve me mësimdhënie 

4.9% 

 
Më pak se 80% e ditëve 

 

me mësimdhënie 41.5% 

 
Me plotësim objektivi dhe përmirësim nga viti i kaluar 

  Me plotësim objektivi, por pa përmirësuar nga viti i kaluar  

  Pa plotësim objektivi, por me përmirësim nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi dhe pa përmirësim nga viti i kaluar 
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Udhëzimi 2: Çdo nxënës duhet të ketë arsim të mirëmenduar me 
shanse bashkëkurrikulare, duke përfshirë artet, dhe sportet, të integruara 
në përvojën shkollore. 

Udhëzimi 3: Çdo prind dhe kujdestar duhet të mirëpritet dhe 
të inkurajohet për të qenë partnerë në komunitetin e shkollës së fëmijës së 
tyre. 

 

% e nxënësve që marrin pjesë në aktivitete bashkëkurrikulare/sportive Rezultati për marrëdhëniet 
në shkollë 

 
 
 

% e nxënësve që 

marrin pjesë në 

aktiviteve 

bashkëkurrikulare/sp

ortive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUK E PLOTËSON 

 
Rezultati: 7.4 

 
 

 
Objektivi 2020-2021: 8.0 

-0.6 pikë nga objektivi 

 
 
 

nuk ka të dhëna viti i kaluar  

Nuk ka të dhëna 

 Matje të tjera 

 
Po 

 Shkolla ka një grup konsulence për 

prindër/SAP 

 

      Me plotësim objektivi dhe përmirësim nga viti i kaluar 

  Me plotësim objektivi, por pa përmirësuar nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi, por me përmirësim nga viti i kaluar 

Po 
Shkolla ka një grup konsulence për 

prindër/SAP që takohet rregullisht 

  Pa plotësim objektivi dhe pa përmirësim nga viti i kaluar 4 
 Numri i takimeve të grupit të konsulencës për 

prindër/SAP 

Klima, kultura dhe shanset 
Udhëzimi 2 - Përvoja shkollore pasuruese 

dhe të mirëmenduara 

Kodi i shkollës| 5555 Emri i shkollës| Governor Tom Wolf High 
School 

Udhëzimi 3 - Partneriteti me prindërit / 
Anëtarët e familjes 
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Udhëzimi 4: Potenciali i nxënësve tanë nuk do të kufizohet nga praktikat që përjetësojnë racizmin sistemik dhe pengojnë arritjet e nxënësve. 
 

Shpërpjesëtimi në pezullime % e nxënësve që marrin zero pezullime jashtë shkolle 

 % e regjistrimit 
(regjistrime gjithsej) 

 % e pezullimeve të dhëna për 
çdo nëngrup Të gjithë nxënësit: 

 
 
 
 

 
Nuk ka të dhëna 

Të gjithë nxënësit (672) 

Amerikano-indianë / 0.6 % (4) Nuk ka të dhëna 
vendas të Alaskës 

Aziatikë 2.8 % (19) Nuk ka të dhëna 

 
Zezakë / 68.3 % (459) Nuk ka të dhëna 

afroamerikanë 
 

Hispanikë / 11.9 % (80) Nuk ka të dhëna 

amerikano-latinë 

Multiracialë / 10.1 % (68) Nuk ka të dhëna 

të tjerë Shpërpjesëtimi në pjesëmarrjen në kurse AP, IB dhe regjistrimi dysh 

Vendas të Havajit / 0.0 % (0) Nuk ka të dhëna 

ishujve të Paqësorit 

 
 

Zezakë / Hispanikë 

Të gjithë nxënësit Afroamerikanë 

 Amerikano-latinë 

37.5 % 40.0 % 30.0 % 

Të bardhë 6.3 % (42) Nuk ka të dhëna 

Nxënës të anglishtes 15.0 % (101) Nuk ka të dhëna 

 
Me plotësim objektivi dhe përmirësim nga viti i kaluar 
 

  Me plotësim objektivi, por pa përmirësuar nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi, por me përmirësim nga viti i kaluar 

  Pa plotësim objektivi dhe pa përmirësim nga viti i kaluar 

Nxënës me IEP 27.4 % (184) Nuk ka të dhëna 

Me vështirësi 70.8 % (476) Nuk ka të dhëna 
ekonomike 

 

Klima, kultura dhe shanset 
Udhëzimi 4 - Përgjigjja ndaj praktikave raciste 
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