
 

Çka  ësh të  f l e t o r j a  i n fo rmat i ve?   

 
Kjo fletore informative duhet ta forcojë kontaktion mes prindërve dhe personelit 
mësimor. Do të duhet t’i informojë prindërit mbi punën në shkollë, mbi datat dhe 
ngjarjet; më tej, përgjegjësit për edukim përmes saj do të informohen për atë se 
çfarë është qëndrimi ndaj të mësuarit dhe qëndrimi ndaj punës i vajzës/ djalit të 
tyre. 
Ne shpresojmë se kjo fletore informative do ta intensifikojë kontaktin mes 
shkollës dhe personelit mësimor. 
Ne i gëzohemi lajmërimit Tuaj dhe bisedës së drejtpërdrejtë me Ju.  
          Personeli mësimor i shkollës 
 
E dashura nxënëse, i dashuri nxënës, 
 
Fletorja informative të sjellë edhe ty diç! Zakonisht fletorja  gjendet tek ti dhe ti e 
merr me vete çdo ditë në të gjitha orët mësimore. Me kërkesën e njdonjërit prej 
mësuesve ia jep prindërve për ta nënshkruar. Poashtu edhe mësuesit e tu kanë 
qasje në fletorën tënde. 
 
Dhe si funksionon? 
 
Fletorja informative ju jipet për ta shikuar dhe për ta nënshkuruar sipas nevojës - 
por rregullisht – prindërve. Prindërit kanë mundësi që t’ju lënë mësuesve ndonjë 
informacion në formë të shkruar.  
Kujdestari i klasës i mbledh në kohë të përcaktuara paraprakisht të gjitha fletoret 
e klasës, i shikon ato dhe mund t’ju përgjigjet kështu informacioneve me shkrim 
të prindërve. Një fletore e re jipet me fillimin e vitit të ri shkollor dhe pas 
pushimeve të sportit. Nëse fletorja informative humbet, nxënësja/ nxënësi duhet 
të paguajë shumëm prej 10.00 Fr.  
     
E dhënë më:  

Data:  ...............................  Nënshkrimi:  ..............................................................  
 
 
 
E shikuar nga prindërit: 

Data:  ...............................  Nënshkrimi:  
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Rreg u l l a t  sh ko l l o re        

 

Qëllimi 

Rregullat tona shkollore krijojnë kornizat e një bashkëjetese paqësore dhe të rregulltë në 
shkollën tonë. Të gjithë duhet të ndjehen mirë në shkollën tonë dhe atë duke marrë parasysh 
njëri- tjetrin dhe duke i besaur njëri – tjetrit. Ne respektojmë pronën e tjetrit dhe kemi kujdes për 
materialin.  

 

 1. Sjellja me njëri-tjetrin 
Ne në shkollë përshëndesim njër i- tjetrin, sillemi në mënyrë të sjellshme, marrim  
parasysh e respektojmë  njëri – tjetrin. Provokimet, mobingu, fjalët fyese, kërcënimet dhe 
dhuna nuk tolerohen.  

 2. Qëndrimi në shkollë  
Hyrjet janë të hapura nga ora 7.10 deri në ora 18.00. Nxënësit e lëshojnë ndërtesën 
shkollore menjëherë pas përfundimit të mësimit, ashtu siç parashihet me orarin mësimor.  

 3. Orët e lira të nxënëseve dhe nxënësve  

  Në orët e lira, nxënëset dhe nxënësit nuk guxojnë të qëndrojnë në korridoret e shkollës. 
Oborri i shkollës gjatë kohës së pushimeve në mes orëve guxon të braktiset vetëm me leje 
të veçantë të ndonjërit prej mësuesve. Në pushimet e gjata duhet të dilet nga ndërtesa 
shkollore. Nxënëset dhe nxënësit guxojnë të jenë në tualetet e shkollës vetëm në fillim dhe 
në fund të pushimit të gjatë të orës dhjetë. 

 4. Mjetet elektronike  
Mjetet elektronike si celulari, MP3 player, kufjet dhe të ngjashme në oborrin e shkollës 
duhet të jenë të shkyqura dhe nuk guxojnë të duken.  

 5. Mbulesa e kokës në orët mësimore  
Në klasët e mësimit parimisht nuk mbahen mbulesa koke.  

 6. Lojërat e zënies, lojërat me top dhe thirrjet me zë të lartë  në shkollë 

  Lojërat e zënies, lojërat me top dhe thirrjet me zë të lartë janë të ndaluara në shkollë  

 7. Garderobat  
Para fillimit të orës së edukatës fizike, garderobat guxojnë të përdoren vetëm pasi ato të 
jenë lëshuar nga klasa paraprake. Garderoba hapet nga mësuesi dhe mbyllet prej tij pas 
orës së edukatës fizike. Garderoba mbetet e mbyllur gjatë tërë orës së edukatës fizike.  

 8. Biçikletat, trotinetet dhe mjete e tjera me rrotë 

  Biçikletat duhet të vendosen në parkingun e mbuluar.  

 9. Çamçakëzat  

  Është e ndaluar përtypja e çamçakëzave në ndërtesën shkollore.  

 10. Topat e borës  
Topat e borës guxojnë të gjuhen vetëm në fushën e sportit.  

 11. Oborri i pastër i shkollës  
Në shkollën tonë pastron çdo ditë nga një klasë si ndërtesën, ashtu edhe oborrin e 
shkollës.  

 12. Duahanpirja, konsumi i alkoolit dhe i drogës  

  Duhanpirja, konsumi i alkoolit dhe i drogës ndalohen në shkollë edhe gjatë kohës kur nuk 
ka mësim. Duhanpirja në pjesët që shihen nga shkolla është e padëshirueshme.Të rinjtë, 
që nuk i përmbahen kësaj rregulle, thirren në bisedë nga drejtoria e shkollës së bashku me 
prindërit dhe mëuesin. Ndalohet marrja me vete e gjërave për pirjen e duhanit, të alkoolit 
dhe të drogave.  

 13. Armët  
Ndalohet bartja e imitimt të armëve  dhe e armëve në oborrin e shkollës.  
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Masat disiplinore       

 

1  Qëndrimi i përbashkët në lidhje me vërjetjet në fletorën informative  

Vlerësimin e qëndrimit ndaj punës, ndaj të mësuarit dhe qëndrimin social e ndajmë në dy 
rubrika kryesore:  

1 a) Në mësim vjen me kohë dhe me rregull  
   b) Detyrat i kryen me zell dhe në mënyrë korrekte.  

2 a) Punon me koncentrim dhe me durim  
   b) I pranon rregullat e bashkëjtesës shkollore  
   c) Sillet me plot respekt me personelin mësimor, me nxënëset dhe me nxënësit  

Për të dy rubrikat vlen: pas më së shumti katër vërejtjeve në njërën nga nëngrupet, nxënësja/ 
nxënësi shkruan një vetëreflektim të mërkurën pasdite.   

Mësuesit e lëndëve, që vendosin vërejtjen e katërt, duhet ta lajmërojnë për këtë kujdestarin e 
klasës.  
 
 

2 Mjetet elektronike  

Nxënëset dhe nxënësit, të cilët bartin me vete mjete elektronike që duken apo të cilët 
smartwatch-in nuk e përdorin ekskluzivisht si orë, duhet ta dorëzojnë atë. Mësuesit e lëndëve 
ia dorëzojnë mjetin kujdestarit të klasës. Nxënëset dhe nxënësit duhet t’ia shkruajnë një 
kërkesë të formës zyrtare me nënshkrim të prindërve kujdestarit të klasës për ta marrë sërish 
mjetin. Prindërit në raste urgjente mund edhe ta kërkojnë kthimin e mjetit. Nxënësja/ nxënësi 
merr një vërejtje në fletoren informative.     

3 Çamçakëzi  

Nxënëset dhe nxënësit, të cilët përtypin çamçakëz në objektin shkollor marrin vërejtje në 
fletoren informative në rubrikën „ Pranon rregullat e bashkëjetesës në shkollë“ 
 

4 Duhanpirja  

Nëse një nxënëse/nxënës zihet për herë të parë duke pirë duhan në oborrin e shkollës do të 
ketë vërjetje në rubrikën „Pranon rregullat e bashkëjetesës në shkollë“ Veç kësaj nxënësja/ 
nxënësi do të jetë i detyruar të punojë dy orë gjatë kohës së saj/tij të lirë.  
Nëse nxënësja/nxënësi zihet për herë të dytë duke pirë duhan, masës së cekur i shtohet edhe 
vetëreflektimi  
Në rast se ndonjë nxënëse/nxënës zihet duke pirë duhan në afërsi të shkollës, drejtoria i thërret 
prindërit për bisedë.  
 

5 Qetësia në korridore 

Gjatë mësimit, nxënëset dhe nxënësit sillen qetë në korridore. Në rast të mosrespektimit të 
rregullit, mësuesi vendos vërejtje në fletoren informative  
 
 
Parimisht vlen: 

Në rast se nxënësja/nxënësi nuk ia thotë emrin mësueses/mësuesit, pason vërejtja në fletoren 
informative.  
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Kërkimfaljet dhe kërkesat  

 
Këto udhëzime janë të rëndësishme:  

- Të rinjtë së pari i shkruajnë vetë një kërkimflalje kujdestarit të klasës 
dhe ia japin atij për nënshkrim. Me këtë ai konfirmon saktësinë e 
përmbajtjes. Më në fund ua tregon këtë pa kërkuar prej tij të gjithë 
mësuesve përkatës të lëndëve.   

- Terminet tek mjeku dhe mjeku i dhëmbëve duhet të bëhen në kohën 
kur nuk ka mësim. Përjashtime: rastet urgjente, vizitat tek mjekët 
specialistë 

- Gjatë vitit mund të përdoren dy ditë xhoker.  
- Kërkesat për zgjatje të pushimeve apo për lejimin e ditëve xhokerë 

para apo pas pushimeve duhet t’i drejtohen drejtorisë së shkollës.   
- Mungesat e parapara ( p.sh tek mjeku specialist, koha provuese për 

ndonjë zanat, pushimi personal etj.) nënshkruhen nga kujdestari i 
klasës dhe ju tregohen para terminit të gjithë mësuesve të lëndëve 
te të cilit mungohet.  

- Shkresa e kërkimfaljes duhet të shkruhet në formën zyrtare me 
titullin e letrës, datën, titullin dhe fornulën përshëndetëse. Në 
pjesën e tekstit duhet të paraqitet shkurtimisht përmbajtja.    

- Se si duhet të shkruhet një letër e tillë, do ta mësosh dhe do ta 
ushtrosh në kuadër të mësimit të gjermanishtes.  

Dhe kjo do të mund të përpilohej kështu: 
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Pjesa e tekstit 
 

Titulli i letrës ( nënviziohet) me datën e mungesës 
bwesenheit 

Titulli 
 

Data  

Deine Unterschrift

Nënshkrimi i prindërve 

 

Formula përshëndetëse 

 


