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Sera ya kutunza daraja SEC 

Msingi 

Kuhifadhiwa kwa darasa kunamaanisha mchakato ambao mwanafunzi 
anapendekezwa kurudia mwaka wa shule. Mapendekezo haya yanaweza 
kufanywa kwa sababu tofauti: utendaji ka kitaaluma, vigezo vya umri, tabia 
ya kijamii, ukomavu wa mihemko na uwezo. Wakati tunatambua kuna athari 

nzuri na hasi za kurudia mwaka wa shule, kuna hali kadhaa ambazo zinahitaji 
kuzingatiwa (kiuchumi, kisaikolojia na kijamii). Mazungumzo komiti juu ya 
pendekezo la mtoto wako yatahitajika kabla ya maamuzi yoyote ya mwisho. 
Tafadhali fikiria sera ifuatayo ya shule msingi South East Coast na mtaala 
wote wa kitaifa wa Uingereza na ustawi wa mwanafunzi akilini kama 

maeneo yetu ya msingi ya kuzingatia kuwezesha mabadiliko bora kati ya 
vikundi vya mwaka ujao. 

Utunzaji wa daraja SEC 

Vigezo vya kwanza vya kuweka wanafunzi katika vikundi vya mwaka wa 
kutosha ni umri (kama ilivyoainishwa kwenye kitabu cha mzazi): 

Umri wa mtoto 
 

Kikundi cha mwaka 

Miaka 2-3 Mtoto mwenye 2 na kabla 31 Mei Nursery 

Miaka 4-5 Mtoto mwenye 4 na kabla 31 Mei Reception 

Miaka 5-6 Mtoto mwenye 5 na kabla 31 Mei Year 1 

Miaka 6-7 

 
Mtoto mwenye 6 na kabla 31 Mei 

Year 2 

 
Miaka 7-8 Mtoto mwenye 7 na kabla 31 Mei Year 3 

Miaka 8-9 Mtoto mwenye 8 na kabla 31 Mei Year 4 

Miaka 9-10 

 
Mtoto mwenye 9 na kabla 31 Mei 

Year 5 

 
Miaka 10-11 

 
Mtoto mwenye 10 na kabla 31 Mei 

Year 6 

 

Ingawa miaka ndio vigezo vikuu kulingana na mtaala wa kitaifa wa 

Uingereza, walima wa SEC wanafuatilia mambo mengine ya ujifunzaji wa 
mtoto kwa kila mtu. Katika mwaka wote wa shule kuna mchakato 
unaodendelea wa tathmini ya uundaji wa kitaalam (dhidi ya viwango vya 
mtaala). Mbali na hayo, tunaona tabia ya kijamii (mwingiliano wa 
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mwanafunzi na wenzake na walimu ndani na nje ya darasa), ukomavu wa 
mihemko (jinsi wanafunzi wanavyosimamia hali tofauti). 

Mawasiliano ya uchunguzi huu hufanywa kupitia ripoti za muda na mikutano 
ya waalimu na wazazi. Iwapo kutakuwa na madai yoyote inayohusiana na 
tabia (labda kitaaluma au kajamii), walimu watafanya juhudi zaidi 
kuwasiliana na wazazi.  Mzazi anayehusika kufuatilia uchunguzi (mwitikio 
katika ripoti, kuhudhuria vikao vya wazazi) anatiwa moyo sana na 
kuthaminiwa. Kufuatia tathmini ya kipindi cha mwisho, kila mwanafunzi 

atapokea ripoti yake ya mwisho yenye pendekezo ikiwa amejiandaa vya 
kutosha kuhamia katika kikundi cha mwaka ujao. 

Iwapo mwalimu atapendekeza mtoto wako kurudia mwaka wa shule ujao, 
tafadhali fikiria wakati, bidi na utunzaji uliohusika katika kufanya uamuzi huu. 
Walimu wanajali sana kwa ustadi na ustawi wa jamii kwa kila mwanafunzi, 

kuendelea na kikundi cha mwaka ujao bila kuwa na taaluma ya hapo awali 
kunaweza kusababisha mwanafunzi kushuka nyuma Zaidi kimasomo, kwani 
misingi ya masomo mapya anakosa. Ni muhimu kuwa unajua maendeleo ya 
mtoto wako kwa mwaka mzima ili kuelewa sababu ya pendekezo hili. 

Mwishowe, SEC inaweza kuwajibika kwa pendekezo la waalimu wa darasa 

na mwalimu mkuu. Kwa hivyo, hatuhimili kutunzwa kwa mwaka wa lazima. 

Mzazi au mlezi anamapendekezo mawili yafuatayo: 

Pendekezo A) kubali pendekezo la shule kwa mtoto wako kurudia mwaka 
wa shule na ruhusu mtoto wako fursa ya kusoma mada na masomo ambayo 
hapo yalikuwa magumu na/au ambazo hajazifanikisha, 

Pendekezo B) kumuendeleza mwanao katika mwaka ujao. 

• -  Ikiwa utachagua pendekezo B, majukumu yafuatayo ni muhimu 
kuyazingatia: 

• -  Kwani matarajio katika kikundi cha mwaka mpya yatakuwa juu na 
mtoto wako tayari yuko hatarini kwa kuanguka nyuma zaidi, msaada 
wa ziada wa masomo nje 

ya shule utahitajika 

• -  Uelewa kwamba hakuna dhamana, kwamba mtoto wako atakua 
na wenzao (au 

viwango vya mtaala) ili waweze kuendelea mbele kupitia vikundi vya 
mwaka ujao. 
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Kwa niaba ya walimu wote wa darasa na walimu wasaidizi wa SEC, 
tunakushukuru kwa msaada wako unaoendelea na juhudi za kumpa 

mtoto wako uzoefu bora wa masomo 

 


