
HALMASHAURI YA WILAYA MTWARA 

MIKAKATI ILIOWEKWA KUHAKIKISHA WANAFUNZI WOTE 

WALIOFAULU PSLE 2017 WANAJIUNGA NA KIDATO CHA KWANZA 

MWAKA 2018 

- Jumla ya wanafunzi waliofaulu 2152. 

- Vyumba vya madarasa vinavyohitajika baada ya kuwatoa wanafunzi wa 

bweni 40 ni 52 

- Vyumba vya madarasa vilivyopo kwa ajili ya kidato cha kwanza 2018 ni 26 

pungufu 26. 

- Aidha mahitaji ya viti na meza kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 

kwanza ni 2112 vilivyopo 764 pungufu 1348. 

- Wanafunzi wote waliofaulu wamepata nafasi ya kujiunga kidato cha 

kwanza mwaka 2018.  Mikakati iliyowekwa na Halmashauri katika 

kuwapokea wanafunzi hao ni :- 

 

A. MIKAKATI YA MUDA MFUPI 

- Wanafunzi wote waliochaguliwa wamepangiwa shule ambapo Halmashaui 

imepanga kutumia. 

i. V yumba 33, vya maabara za masomo ya sayansi. 

ii. Kukamilisha ujenzi wa vyumba vya madarasa sita (6) ambavyo vipo 

katika hatua za umaliziaji. 

iii. Wanafunzi 85 waliokosa nafasi katika kata ya Dihimba – 32 

wamepangiwa Mayanga sekondari, 31 wamepangiwa Ndumbwe 

sekondari na 22 wamepangiwa Mnima Sekondari – Nanyamba TC. 

iv. Wanafunzi 27 waliokosa nafasi katika shule ya Nanguruwe 

wamepangiwa katika shule ya Chawi sekondari – Nanyamba TC. 

v. Wanafunzi 46 waliokosa nafasi katika shule ya Ziwani wamepangiwa 

Msimbati ambako wasichana watakaa katika Hosteli. 

vi. Wanafunzi 68 waliokosa nafasi katika shule ya sekondari Libobe 

wamepangiwa katika shule ya sekondari Kisiwa ambako wasichana 

watakaa katika Hostel. 

 

 

 



B. MIKAKATI YA MUDA MREFU 

- Kwa kutumia fedha za mfuko wa Elimu Halmashauri itajenga vyumba vya 

madarasa ili kuwezesha maabara zitumike kwa malengo yaliyokusudiwa. 

- Katika bajeti ya mwaka 2017/2018 Halmashauri imetenga bajeti ya 

kujenga vyumba vya madarasa 22 kupitia fedha za mapato ya ndani na 

ruzuku ya maendeleo katika serikali kuu 

- Ujenzi wa shule mpya katika kata za Kitere, Mangopachanne ambapo 

ujenzi wa miundombinu unaendelea. 

- Aidha Halmashauri itatengeneza viti na meza 1400 kwa kutumia Local 

Fund ambapo Halmashauri itaagiza vifaa vyote na mbao na mafundi 

watalipwa gharama ya kazi ya ufundi (Labour charge). 

 


