
PERCAKTON ME FAMILJEN E NXENESVE 

MARVESHJE QE

ISTITUZIONI ARSIMOR NDERMERR KTE IMPENJO

1)Te siguroj nje trajtim te kualifikuar kulturor dhe profesional, te hapur per shumesine e ideve, ne 

perputhje me parimet e kushtetutes, identitetin dhe rritjen e aftesive te secilit person 

2) Te  ofrrojn nje mjedis te favorshem per rritjen integrale te personit, te frymezuar nga parimi i drejtesise 

ndaj te gjithe perdoruesve, duke garantuar nje sherbim cilesor te mesimdhenies ne nje klime te qete 

arsimore dhe duke favorizuar procesin e trajnimit te seciles studente dhe te secilit student neperputhje me 

stilet e ndryshme dhe kohet e te mesuarit

3) Te ofrojne iniziativa konkrete per rimekembjen, me qellim qe te sigurojne sukses  arsimor dhe luftuar 

largimim  e hershem te shkolle, si dhe promovimin e meritave dhe situatave te persosmerise inkurajuse

4) Te promovojn perfshirjen e plot te studenteve femra dhe studenteve me aftesi te kufizuara duke 

garantuar te drejten per te mesuar per te gjith njerezit me nevoja te vecanta  arsimore

5) Te promovojn iniziativa mikpritese dhe integruse per studentet dhe studentèt   me origjin te huaj, 

gjithashtu ne bashkepunim me realitete te tjere lokale, duke mbrojtur identitetin e tyre kulturor dhe duke 

aktivizuar rruget didaktike te personalizuara ne dishiplinat  individuale

6) Te stimuloj  reflektimet  dhe  krijimin e rrugeve qe te synoj  mirqenien dhe  mbrojtjen e  shendetit te 

studenteve, ghithashtu permes aktivizimit te momenteve te degjimit dhe kontaktit me sherbimet 

mbeshtetese  dhe shoqeruese per te rinjte

7)  Te siguroje trasparence ne traini dhe ne prezantimin e qellimeve dhe objektivave e te  nxenit ( te 

mesuarit) dhe metodat e vleresimit

8(  Te siguroje trasparence dhe kohe ne komunikime duke mbajtur nje mardhenie te vazhdueshme me 

familjet, duke respektuar pripatesine

FAMILJA ANGAZHOHET PER 

1) Te vendosur  nje klime pozitive te dialogut dhe nje  qendrim te bashkepunimit 

 te ndersjelle me mesuesit, duke respektuar zgjedhjet  e perbashketa arsimore dhe didaktike dhe 

lirin e mesimdhenies 

2) Te njohin organizaten e shkolles, duke  siguruar nje vizion te planit tre-vjecar te offerte se trajnimit 

te shkolles dhe rregullave te istitutit

3) Te marrin pjese ne menyre aktive ne jeten e institutit  permes pranise ne organet kolegjiale 

4) Te inkurajojne vijimin e rregullt te nxeneseve  ( si te vajzave dhe te djemeve) ne mesime dhe  ne 

veprimteri  te tjera  shkollare, duke verifikuar rregullsine e tyre dhe duke justifikuar menjehere cdo 

vones dhe mungese

5) Te mbeshtesin trajnimin studimor dhe zbatimin ne punen shkollore te studenteve ( vajzave dhe 

djemeve) 



6) Te mbaje nje  marredhenie  te  vazhdueshme  me institucionin, duke kerkuar  per performance 

akademike,  proceset e te nxenit  dhe  sjelljen  e studenteve ( vajzave dhe djemve) permes 

intervistave me stafin elettroni te shkolles ose  derguarme emaul dhe permes kanaleve te tjera 

istituzionale te komunikimit te shkolles.

 VAJZA/ DJALI ( FEMIJET)  DHE NXENESJA/ NXENISI, NE PERPUTHJE ME MOSHEN, MARRIM PERSIPER TE:

1) Ndajne me musuesit dhe familjen pasqyrimin e pikave themelore te planit si dhe  trajnimit e 

rregullave  te brendeshme, duke diskutuar me ta aspektet e pergjegjesise;

2) Te mbaj vazhdimerisht nje sjellje pozitive dhe korrekte, duke respektuar mjedisin shkollor te 

kuptuar si nje grup njerezish, sendesh dhe situatash.

3) Marrin pjes rregullisht ne mesime dhe  te permbushin me perkushtim angazhimet e studimit. Duke

favorizuar ne nja menyre pozitive kryerjen e aktiviteteve mesimore dhe trajnuse, duke garantuar 

vazhdimisht vemendjen dhe  pjesemarrjen e dikujt ne jeten e klases.

4) Te nxisin marredheniet dhe respektin midis shokeve duke ndertuar nje klime integrimi dhe 

solidariteti. 

5) Të ndjekin rregullisht mësimet dhe aktivitetet e tjera shkollore, duke respektuar
orarin e shkollës dhe    justifikuar menjëherë çdo vonesë dhe mungesë;

6) Te Sillni familjen në dijeni të komunikimeve dhe nismave shkollore;
7) Te Mbajn  një sjellje korrekte në të vepruarin dhe të folurit, duke respektuar 

gjithçka .Personeli i shkollës, shoqet dhe shoket  e klasës,  gjithashtu duke 
adoptuar veshje të përshtatshme në mjedisin shkollor; 

8) Te  Studiojn në mënyrë të kujdesshme dhe serioze, duke aplikuar rregullisht në 
punën e shkollës, duke përmbushur rregullisht angazhimet dhe menaxhimin  
me përgjegjësi angazhimet jashtë kurrikulare dhe jashtëshkollor; 

9) Te Njohin dhe vëzhgojn  dispozitat organizative dhe të sigurisë;
10)  Respektoni ambientet, orenditë, pajisjet, mjetet dhe mjetet mësimore, pa 

shkaktuar dëme në trashëgimi të shkollës;
11)  Ndani përgjegjësinë për tu kujdesur për mjedisin shkollor dhe për ta bërë atë 

më të bukur e mikpritës, duke kontribuar në një atmosferë mirëqenieje, qetësie
në marrëdhënie, dashuri për zbulimin dhe njohuri. 

Lidhur me planin e veprimit që institucioni arsimor synon të 
zbatojë në mënyrë që parandalojnë dhe luftojnë çdo fenomen 
të ngacmimit dhe ngacmimit në internet, 

Institucioni arsimor është i përkushtuar për:

1)  Te Organizuar aktivitete informuese dhe parandaluese në lidhje me 

fenomenet e nga cmimit dhe ngacmimi në internet;

2) Të stimuluar  një përdorim të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm të mjeteve 

dixhitale dhe teknologjive të reja



3)  Te Krijuar  një mjedis shkollor mikpritës, të qetë, të besueshëm dhe të 

respektueshëm ndaj të gjithëve përmes përfshirjes së shoqatave dhe 

subjekteve të pranishëm në zonë me aftësi specifike

4) Shikoni me kujdes duke njohur madje manifestime të lehta të ngacmimit dhe

ngacmimit në internet  monitorimin e situatave të vështirësive personale ose

shoqerore;

 Familja impenjohet qe:

1) TE marri  parasysh dhe pranoj formatin dhe rregulloret e Institutit me rregullat

disiplinore përkatëse

2)  Te mbeshtese  dhe te promovoi  iniciativat  shkollore që synojnë nxitjen e 

autonomisë dhe një sens të përgjegjësia gjithashtu në përdorimin e mjeteve 

dixhitale dhe teknologjive të reja në mënyrë që të parandalohen dhe luftuar 

në mënyrë efektive fenomenet e ngacmimit dhe ngacmimit në internetit;

3)  Te marrin  pjesë në nismat parandaluese dhe informuese të siguruara nga shkolla

4)  Te raportojn menjëherë rastet e ngacmimit dhe ngacmimit te shkolla dhe / 

ose autoritetet kompetente  ngacmimi në internet dhe / ose raste të shkeljeve

të tjera të të drejtave të fëmijëve për të cilat bëhet i vetëdijshëm;

5)  Te mbeshtesin  dhe shoqërojn vajzat dhe djemtë e tyre në kryerjen e 

veprimeve korrigjuese të vendosura nga shkolla;

6)  Te diskutojn  dhe ndajn  paktin arsimor të bashkë-përgjegjësisë me vajzat 

dhe djemtë e tyre nënshkruar me institucionin arsimor.

7)  Te Reflektojn me fëmijët e vet në çështjen e ngacmimit dhe ngacmimit në 

internet, si në referim

informacion i përgjithshëm, si në lidhje me nevojat konkrete ashtu edhe me 

ato ditore.



VAJZA/ DJALI ( FEMIJET)  DHE NXENESJA/ NXENISI, NE PERPUTHJE ME MOSHEN, MARRIM 

PERSIPER TE:

1) Përdorin nje gjuhë të ndershme dhe të respektueshme në të gjitha mjediset e 

ngarkuara dhe në internet

2) . Përdorin pajisjet dixhitale në përputhje me rregulloret e Institutit, vetëm për 

qëllime arsimore e më tej  autorizim i qartë dhe i motivuar nga mësuesi;

3) Raportojn tek mësuesit dhe prindërit o  incidente ngacmimi ose ngacmimi në 

internet, si te jet viktim po ashtu nese esht dëshmitari;

4) Pranojn , respektojn dhe ndihmoni të tjerët, duke u zotuar të kuptoni arsyet e 

sjelljes të të tjerëve, duke shmangur përdorimin e mjeteve dixhitale dhe 

mediave për të sulmuar, denigruar fyejnë dhe ngacmojnë njerëzit e tjerë, të 

vetëdijshëm se disa sjellje janë konfiguruar si krime dënohet me ligj;

5) . Pranojn dhe te zbatojn veprimet përmirësuese të vendosura nga shkolla në 

rastet kur vijojnë sjellje që nuk respekton rregulloret e Institutit.

Në lidhje me masat e parandalimit, frenimit dhe 

kontrastit me përhapjen e SARS-CoV-2 dhe sëmundja e

koronavirusit COVID-19,

SHKOLLA ndërmerr:

• të miratojë të gjitha masat parandaluese dhe mbrojtëse që synojnë të kufizojnë rrezikun e 

ngjitjes si dhe masat e menaxhimit të çdo COVID-19 ose raste të dyshuara për të kufizuar, 

për aq sa është e mundur, përhapja e infeksionit. Këto masa kanë për qëllim zvogëlimin e 

mundësisë së ngjitjes, sidoqoftë duhet theksuar që edhe përballë masave paraprake të 

sigurisë dhe procedurave të zbatuara, mirëmbahet me kontroll kapilar dhe konstant, gjatë 



frekuencës së shërbimit, rreziku i mundësisë së ngjitja nuk mund të eliminohet, për shkak 

të veçorisë së aktiviteteve të kryera dhe llojit të përdoruesit;

• të sigurojë informacion në kohë në lidhje me dispozitat organizative dhe sanitare të 

miratuara për të përmbajnë përhapjen e ngjitjes Covid-19 dhe për të kryer, gjatë periudhës 

së frekuencës, në a komunikojë çdo ndryshim ose shtesë në dispozita

• Për të përdorur personelin e trajnuar në mënyrë adekuate për procedurat higjieno-

sanitare në kontrast me

përhapja e infeksionit. Vetë personeli merr përsipër të respektojë me përpikëri të 

gjitha kërkesat e higjienës

shëndetin dhe për të shkuar në punë vetëm në mungesë të ndonjë simptome të 

referueshme për Covid-19;

• për të kryer procedurat e triazhit në hyrje dhe për të miratuar të gjitha kërkesat e shëndetit dhe 

higjienës, duke përfshirë dispozitat për distancën sipas rregulloreve dhe ligjeve  

• të përmbahen në mënyrë rigoroze dhe skrupuloze, në rastin e një infeksioni të 

vendosur Covid-19 nga a

fëmijë ose të rritur që ndjekin institucionin, në çdo dispozicion të autoritetit lokal 

shëndetësor

FAMILJA në lidhje me legjislacionin Covid
• merr përsipër të marrë shënim masat e ndalimit të ngjitjes në fuqi që nga sot e 

botuar nga instituti dhe të informohet vazhdimisht për nismat e ndërmarra nga shkolla

për këtë temë;

• deklaron se fëmija, që bashkëjeton brenda njësisë familjare, nuk i nënshtrohet masës prej 

karantinë ose që nuk është testuar pozitivisht për COVID-19 dhe menjëherë informoni personin e 

kontaktit Covid për pleksus i çdo ndryshimi të deklaratave;



• është i vetëdijshëm se, për respekt të shëndetit të fëmijës së tyre dhe njerëzve të tjerë, ata 

absolutisht nuk duhet dërgoni në shkollë fëmijë që kanë ethe (madje minimale), kollë dhe / ose 

ftohje, ose që në 14 vitet e fundit ditët kanë ardhur në kontakt me të sëmurët nga COVID ose 

njerëz në izolim paraprak ose që kanë një nga simptomat e treguara nga Raporti ISS COVID-19 

Nr. 58/2020 Indikacione operacionale për menaxhimin e çështjeve e Shpërthimet e SARS-CoV-

2 në shkolla dhe në shërbimet e edukimit të fëmijërisë: ethe, kollë, dhimbje koke, 

simptoma

gastrointestinal (të përziera / të vjella, diarre), faringodinë, dispne, mialgji, hundë të 

lëngshme / bllokim të hundës; simptomat vështirësi në frymëmarrje, humbje e 

papritur e nuhatjes (anosmi) ose ndjesi e nuhatjes së ulur (hiposmi), humbje e shija 

(agjeuzia) ose shqetësimi i shijes (disgeuzia), rrufja / bllokimi i hundës, faringodnia, 

diarreja (ECDC, 31 korrik 2020); 

• merr përsipër të konsultohet me mjekun e familjes ose pediatrin nëse shfaqen 

simptoma të përputhshme tek fëmija me COVID siç përshkruhet më mirë në pikën e 

mëparshme;

• është i vetëdijshëm se në këtë rast funksionojnë edhe parimet e besimit, 
mirëbesimit dhe drejtësisë

që, për këtë arsye, pas sjelljes jo reaguese, mund të bëhen specifikime

përgjegjësia civile dhe penale.

• deklaron të jetë i vetëdijshëm dhe të pranojë që fëmija i tyre mund t'i nënshtrohet 

matjes se temperatures , me termometër pa kontakt dhe që, në rast te temperatures 

se barabarta ose më të mëdha se 37.5 ° e njëjta nukmund të qëndrojë në shkollë;

• deklaron se është i vetëdijshëm dhe pranon që, në rast të gtitjes se temperatures të barabarta 

ose më të mëdha se 37.5 ° ose simptoma të tjera (ndër ato të renditura më sipër), personeli i 

shkollës parashikon izolimin e menjëhershëm të të mitur dhe menjëherë të informojë anëtarët e 

familjes dhe të aktivizojë procedurat e parashikuara nga legjislacioni aktual.



• është i vetëdijshëm se nëse fëmija juaj ndihet keq në shkollë dhe zbulon simptomat e 

lartpërmendura, do të ndodhë izoluar menjëherë, sipas treguesve të protokollit të sigurisë të 

lëshuar nga Ministria dhe Komiteti Teknik Shkencor. Familja do të njoftohet menjëherë dhe 

kërkohet të marrë të miturën brenda 15 minutash. Për këtë qëllim, ai merr përsipër të sigurojë 

disponueshmërinë e vazhdueshme të një anëtari të familjes dhe / ose një delegati, gjatë orëve të 

shkollës, duke siguruar dhe / ose azhurnuar menjëherë një numër telefoni gjithmonë aktiv gjate 

kesaj kohe;

• deklaron të kontribuojë në zhvillimin e autonomisë personale dhe ndjenjën e 

përgjegjësisë së fëmijëve të tyre dhe a promovojnë sjellje korrekte ndaj masave të 

marra në çdo fushë për të parandaluar dhe

kundërveprojnë përhapjen e virusit;

• merr përsipër të hyjë në sekretari vetëm me emërim paraprak; 

• merr përsipër të mos shkojë në shkollë për arsye të kota, të tilla si në rastin e harrimit të 

materialeve shkollore ose të tjera sendet personale pa të cilat fëmijët mund te bejn pa ta 

• merr përsipër të respektojë rrugët e hyrjes / daljes, të përgatitura në mënyrë të përshtatshme.

• merr përsipër që fëmijët e tyre të mos sjellin në shkollë lojëra që mund të ndahen 

me të tjerët

klasa / seksione, por vetëm materiali i zakonshëm mësimor;

• merr përsipër të edukojë fëmijët e tyre të lajnë duart mirë dhe të ndjekin të gjitha udhëzimet për 

korrektësi larë;

• merr përsipër të sigurojë veprim të vazhdueshëm arsimor për të miturit në mënyrë që ata të 

shmangin tubimet, respektoni distancat e sigurisë, lani duart e tyre dhe / ose përdorni xhel, teshtini 

në indet e letrës së disponueshme dhe gjuajtjet (të cilat duhet të sigurohen nga familja çdo ditë), 

shmangni prekjen e gojës dhe hundës me duar dhe sytë;

• merr përsipër të respektojë në mënyrë rigoroze kohën e treguar për hyrje dhe dalje;

• merr përsipër të presë fëmijët e tyre jashtë shkollës;



• merr përsipër të zhvillojë intervista me mësuesit në distancë, përmes 

videokonferencës, me termin përmes

regjistri elektronik;

• prindërve dhe / ose vëllezërve dhe motrave që nuk ndjekin shkollën u ndalohet hyrja

në klasa, seksione dhe banjo,

për çfarëdo arsye. Në rast nevoje, kontaktoni mësuesin ose ndihmësin e shkollës;

• merr përsipër të mbajë një distancë ndërpersonale të paktën një metër, parkimi 

lejohet për kohën

rreptësisht e nevojshme për shoqërimin ose tërheqjen e fëmijës;

• vetëm për fëmijët në kopsht, merr përsipër të respektojë në mënyrë rigoroze 

procedurat e pritjes

të anëtarëve të rinj. Në këtë fazë të parë, prindi shoqërues mund të përmbahet (duke 

mbajtur maskën)

në hapësirën para ndërtesës së shkollës (me maskë) për disa minuta për të inkurajuar

vendosja e fëmijës.

• marrin përsipër të sigurojnë që djali / vajza e tyre të arrijë në shkollë me maskën e 

veshur siç duhet e

keni një maskë rezervë. Shkolla merr përsipër të shpërndajë në mënyrë periodike (jo 

çdo ditë)

maska të dërguara nga Komisioneri për nxënës.

STUDENTET/ STUDEN, në përputhje me moshën dhe me 

mundësitë e tyre, dhe falë një veprim parandalues dhe i vazhdueshëm 

arsimor i mësuesve dhe familjes, merr përsipër qe:

• te bëhen të vetëdijshëm për rregullat e thjeshta për të parandaluar dhe kundërshtuar përhapjen e



sugjeruar të SARS CoV2 nga shenjat, mësuesit, bashkëpunëtorët e shkollës dhe zbatojini ato 

vazhdimisht;

 • shikoni, respektoni menjëherë dhe promovoni respekt për shokët e shkollës të të gjitha rregullat 

e parashikuara nga dokumentacioni i Institutit në lidhje me masat për parandalimin dhe luftimin e 

përhapja e virusit;

 •  te njoftojn  menjëherë mësuesit në rast të fillimit gjatë orëve të shkollës për simptomat e 

referueshme COVID-19, për të lejuar zbatimin e protokollit të sigurisë dhe për të shmangur 

rrezikun e infektimit masë;

• te bashkëpunojnë në mënyrë aktive dhe të përgjegjshme me mësuesit, punëtorët e tjerë të 

shkollës, shokët e klasës dhe i shokët e klasës, si pjesë e veprimtarive mësimore ballë për ballë 

dhe në distancë, ose me ndihmën e platforma dixhitale, të ndërmarra për urgjencën shëndetësore, 

në përputhje me të drejtën e të gjithëve për të mësuar dhe të rregulloreve të Institutit.

Të gjithë janë të përkushtuar

 dhe kanë vëmendjen më të madhe, në respekt të plotë të dimensionit psikologjik të 

vajzave dhe djemve, të vajzave dhe djemve, për të krijuar një atmosferë të qetë në lidhje 

me arsimin për të respektuar rregullat shëndetin, në analogji me çdo aspekt tjetër arsimor, 

i cili mbron të drejtën e fëmijës për të përjetuar emocione pozitive Respektimi i rregullave 

shëndetësore, si ai i çdo rregulli tjetër, mund të jetohet duke bërë pozitiv, i qetë, madje i 

gjallë dhe i gëzueshëm, në mënyrë që të shmanget shfaqja e emocioneve negative. A 

është kjo një një detyrë që ne ia besojmë të gjithë komunitetit tonë shkollor. 
________________________________, 
______________________ Drejtori i shkollës 
________________________ Familja


