
Mirëseerdhët  në shkollën Rebhügel 
 
E dashura nxënëse,i dashuri nxënës 
 
Ti je në ‚Oberstufe‘, në përfundim të shkollës në ‚Volksschule‘.  Këtu e përgadit 
ardhmërin së bashku me ne. 
 
Shkolla jonë është shtëpi ku mësohet, ku jetohet, bashkarisht dhe fer.Tre synimet 
tona janë: arsim i mirë afatgjatë, bashkpunim intenziv dhe atmosferë pozitive. 
 
Ti je anëtare në shkollën tonë, sëbashku me shumë tjerë të ri dhe të pjekur.Çdo të 
thotë kjo?Thjeshtë: ne të mundësojmë punë të mjaftushme dhe presim diçka prej 
teje.  
 
Ne ju mundësojmë 

� Mësuese dhe mbikqyrse (Betreungspesonen) të sjellshme dhe të motivuara, 

� Nxënëse dhe nxënës të shkëlqyer, 

� Mësim të mirë- Ne duam të ndihmojmë ashtu që në fund të shkollimit ti keni 
dyert e hapura: për shkollimin e mëtutjeshëm apo për mësim të ndonjë zanati, 

� Oferta për mbikqyerse, ku jo vetëm se e keni mundesin të fitosh ndihmë për 
zgjdhjen e detyrave të shtëpisë dhe përkrahjen për talentin tënd, poashtu 
mundësojmë hapësirë me mbikqyerset ku mundeni të drekoni dhe të luajni lojra 
të llojllojshme , të lexoni libra etj. 

 
Ne prej teje presim 
� Të jesh aktiv në vijim të orës mësimore dhe të kesh interesim të mësosh diçka, 
� Të kesh besim te mësuesit dhe te mbikqyerset,detyrat,urdhërat dhe keshillat të 

fituara prej tyre ti pranosh me seriozitet. 
� Ti përmbahesh urëdhërave të shkollës (ashtu edhe ne) 

 
 

Shumë lumturi dhe sukses të dëshiron përgjegjësi i shkollës 

Caspar Schaudt 



Mungesat dhe fletorja për kontakte 
me prindërit 

E  dashura nxënëse, i dashuri nxënës 
 
Kjo  fletore shërben për mbajtjen e kontakteve mes teje ,prindërve tu dhe shkollës 
tënde. 
 
Këtu ka vend për përmisimin e mungesave tuaja. Ti dhe prindërit e tu keni qasje në 
situatën e shkollës sa i përket obligimeve të përgjithshme dhe për sjelljen tuaj. 
Gjithashtu ka vend për porosi nga shkolla (mësuesit,mbikqyrësit,udhëheqësia e 
shkollës)deri tek ti dhe deri te prindërit e tu ose nga prindërit e tu deri tek shkolla. 
 
Këtë fletore duhet ta mbajsh çdo ditë me veti,duhet ta kesh në secilën orë. 
 
Ruaje  fletorën –kujdesu për të.Mos e humb (fletore e re kushton 20 franka). 

Kjo fletore i përket (Emri,Mbiemri):    
 

Klasa:   Oberstufe, Sek     
Kujdestar i klasës:    
       
  
Telefoni celular (i nxënësit):    Mail:         
 

Mbiemri,Emri i prindërit ose i personit ligjor përgjegjës për fëmijën: 
 
 

Adresa Numri postar:  Vendi: 

      
  
Nr. i telefonit privat:  Nr-telefoni në vendi e punës:     
  
Telefoni celular:   Mail:        
 
Celulari:     

Mail-Adresa e prindërve:    
 

Në rast të humbjes së orëve: 

o Vajza ime/djali im duhet të mbetet në shkollë dhe duhet të jetë i shoqëruar 
nga ana e mbikqyrësit. 
o Vajza ime/djali im mund të mbetet në shtëpi /mund të vijë në shtëpi. Unë / ne 
mbajm përgjegjësi 

Ne jemi të informuar për  përmbajtjen e këtyre informatave (fl. 1 – 8) : 



Nënshkrimi i pridërit / personit ligjor përgjegjës për fëmijën:  Nënshkrimi juaj: 

      



Pa dhunë 
Pa racizëm 
 

Pa përjashtimin e 
ndonjërit 
. 

Pa vjedhje 
 

Pa hedhjen e mbeturinave 
 
Pa dëmtime 
 
Pa vandalizëm 

Pa dhunë 
Pa keqtrajtime 

Pa diskriminim 

Pa keqëpordorim të fuqisë (të 
pozitës) 

 
 

 
 

 
 
 Ambientë pozitiv për       

jetesë 

Ne përkrahim klimën 
mirëbesimin dhe 

tolerancën 

Ne presim nga të gjithë 
kujdes, përkrahim njerëzi 
dhe respekt 

Ne përdorim materijalin tonë dhe 
tuaj në mënyrë të ndërgjegjshme, 
kujdesemi për ambientin dhe për 
çfardo materijali shkollorë 
 

Rregullat e shkollës  Rebhügel 
 

Shkolla jonë duhet të jetë vend i miqësisë dhe vend pa frikë ku mund të 
mësojmë dhe ku mundemi të ndihemi mirë 

 

Marrëdhëniet sociale dhe vetpërgjegjësia: 

Në këtë mënyrë sillemi ndërmjetveti:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rregullat e shkollës 
 
Gjatë mësimit1 ne nuk e lëshojmë shkollën –oborrin shkollor. Përpos nëse urdhëron 
ndonjë nga mësuesit ose mbikqyrësit. 
 
Në shkollë dhe në oborrin shkollor nuk konzumojmë mjete që krijojnë varësi (cigare, 
alkool etj.) ose çfardo lloji të drogës2. 
 
Për ne është me rëndësi rregullshmëria dhe pastërtia në shkollë.Ne kujdesemi për 
mesin dhe ambientin jetësor: 
 
Hedhurinat e kanë vendin tek shporta e hedhurinave e jo në dysheme. 
 
Në shkollë dhe në oborrin shkollor nuk përtypim çamçakëza dhe nuk konzumojmë 
“pije energjetike”(Energy Drinks). 
 
Në shkollë dhe në oborrin shkollor telefonat celular dhe aparatet e ngjajshëm nuk 
duhet të shihen apo të dëgjohen. 
 
Gjatë mësimit,në shkollë dhe në oborrin shkollor i largohemi zhurmës së panevojshme. 

                                                 
1  Orë 07.30 – 12.00 / 13.40 – 17.15  
2  Artikel 54 VSV 



Rregullat në oborrin shkollorë gjatë pauzave (Faza e sanimit III) 
 

 
 
 
 
Ne,nxënësit dhe nxënëset gjatë pushimit të madh dhe gjatë të gjitha pushimeve të 
vogla dalim në oborrin shkollor (nuk mbetemi në mësojtore). 
 
Para dhe pas secilit pushim (pauzë) dalim dhe hyjmë në shkollë pa shtyerje.Ne nuk e 
lëndojmë askënd. 
 
Ne i përcjellim udhëzimet/ urdhërat gjatë pauzave (nga ana e mësuesve – 
mbikqyrësve dhe nga nxënësit e nxënëset). 
 
Vendi për pushimin e madh dhe të vogël është i treguar në tabelen (skema) e 
sipërme (vendparkingu dhe rruga ku kalojnë makinat nuk është vend ku mund të 
kaloni në pushimin e madh dhe të vogël)fushë lojën mund ta përdorim vetëm për 
lojra me top(shiko në tabelën e sipërme). 
 
Pas zilës së parë drejtohemi kah shkolla,pas zilës së dytë gjendemi në mësojtore dhe 
jemi gati për orën tjetër). 
 
Gjatë mësimit (07.20 – 12.00 dhe 13.30 – 17.15)në oborrin shkollorë nuk ngasim / 
përdorim biçikletë,trotinet dhe skejtboard. 
 
Biçikletat, motoçikletat dhe trotinetët i parkojmë tek mbajtëset të paraparë për to. 
Dimrit luajmë me topa bora vetëm në fushën e lojës dhe në oborrin shkollor. 
 

Vendi për pushimin e madhë dhe të 

vogël 

(shiqo S. 2: Hausordnung) 

Kufijtë e oborrit shkollor të 

shkollës Rebhügel 
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Hyrja në shkollë 

(mësojtoret,zyra e 

drejtuesit të shkollës, 

punëtorit social  të 

shkollës) 

Hyrja te barakat e 

përkohshme 

(Bibliotekë, orë per 

punë  dore- Textil, 

Informatik) 

Hyrja në kuzhinën e 

shkollës, vend ku mund 

të drekoni, të lujni loja 

etj.  Salla sportive, 

` Wohnung Leitung` 
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Te shkohet sëbashku në shkollë nevojiten këto rregulla   
Për shkeljen e rregullave merren masa.Ne duam të përkrahim dhe të ndihmojmë që 
tju përmbahesh rregullave tona të përbashkëta . 
 
Në rastë të shkeljes së rregullave kemi zhvilluar sistem 3-shkallës.I cili në situata të 
tilla (mos respektimi i rregullave ,sjellje jo adekuate)është në shërbimin tënd ,të 
prindërve tu dhe të shkollës. Gjithashtu ju shërben si mjet ndihme mbikqyersve për 
marjen e masave adekuate.Mësuesit gradualisht (secila shkallë veçmas)e 
dokumentojnë këtë sistem 3-shkallës. 
 
Shkalla 0:           Ti dhe më tutje i përmbahesh rregullave! 

 

Shkalla 1:           Përgjegjësinë e mban kujdestari i klasës –dhe ti! 

 

Në raste të shkeljes së rregullave mësuesi/ja ose kujdestari/ja i klasës do të orvatet 
bashkë me ty ti gjej arsyjet e thyerjes së rregullave dhe të gjejë 
zgjidhje(marëveshje për zgjidhje) 
 
Prindërit e tu do të informohen(nëse ka nevojë,posaqërisht do të informohen nëse 
mirren masa për shembull: puna në kohën e lirë/kurë ska mësim) 
 
Kujdestari/ja i juaj i klasës mund ti thërret prindërit e tu për bisedë.Këtu mund të 
diskutohet bashk me mësuesit kompetentë dhe me persona tjerë kompetentë si 
të gjendet zgjidhja.Mund të bëhet edhe marëveshje me shkrim. 

Nëse rregullat shkelen më shumë herë atëherë do të ndikojë në dëftesen tuaj. 

 
Shkalla e 2:           Udhëheqësia e shkollës merr përgjegjësi  

 

Nëse sjellja juaj nuk përmisohet dhe rregullat thyhen më shumë herë me 
atërast udhëheqësia e shkollës intervenon.Udhëheqësia e shkollës mundet të 
ftojë ty dhe prindërit e tu në bisedë.Gjithashtu mund të ndërmer disa masa dhe 
mund ti aplikojë.Me çka puna në përgjethësi zhvillohet në mënyrë zyrtare. 
 

Shkalla  e 3:          Këshilli i shkollës e merr përgjegjësinë. 

 

    Keshilli i shkollës vendos se çfar masa do të miren më tutje. 
 

Në të gjitha shkallet ju vihet në disponim çfar do lloj udhëzimi dhe përkrahje, 
posaçërisht nga punëtori social i shkollës.Varësisht nga situata,ty dhe 
prindërit e tu  shkolla gjithmonë ju ofron përkrahje. Është në interes ndonjëherë 
të kërkohet përkrahje, derisa nuk e arrin shkallën tjetër/të dytën. 



Interneti dhe E-mail në shkollë 

 
Dhe tek ne vlen: 

„Rri i pastërt! Mos instalo video ku ka dhunë ose gjëra të atilla në 
kompjutër ose në telefonin celular“. 

 
� Dhe faqet me përmbajtje jo ligjore,pornografike,rasiste,gjinore ose të dhunshme 

nuk munden të shfletohen ose të përdoren. 
� E-mail (e-posta elektronike)me përmbajtje të tilla nuk lejohen të 

shpërndahen/të dërgohen më tutje . 
 
Nuk lejohet : 
 

� Dërgimi i e-maileve masive. 
� Shkarkimi ose instalimi i softverit ,lojrave ,audio dhe video matrijaleve nga 

interneti. 
 
 
 
Mënyra e të veshurit (“Dresscode”)në Rebhügel 
Ne sillemi dhe vishemi në atë mënyrë që të mundësojmë një ditë shkollor të 
sukseshme,të sigurtë pa provokime dhe me respekt të plotë3. 
Veshja duhet të jetë adekuate për në shkollë. 
  
 
 
Gjatë lëndëve profesionale rregullat janë të nevojshme 

 
Ku ka nevojë për rregulla të posaçme (në lëndët profesionale/në hapësirat e 
posaçme)ato do të jenë të kumtuara në mënyre direkte dhe me shkrime nga ana e 
mësuesit të lëndës. 

 

 

Ne, nxënësit / nxënëset, mësuesit dhe mbikqyersit i respektojm 
këto rregulla dhe ju përmbahemi atyre! 

 

                                                 
3  § 66 Abs. 2 VSV 



Absenzenregelung 
 

1. Secila mungesë dhe arsyetim i mungesave duhet të shkruhet në këtë fletore. Shkakun e  
mungesës, duhet tja tregosh kujdestarit të klasës dhe mësuesve në fletore(pa pritur që 
mësuesi ta kërkon prej teje)për atë orë që ke munguar .Këtë duhet ta bësh menjëherë në 
orën e rradhës(për orën që ke munguar).Nëse fletoren e arsyetimit të mungesës nuk e tregon 
më së voni një javë atëherë mungesa e juaj do të zihet si e pa arsyeshme dhe do të 
rregjistrohet në librezën/deftesën tuaj.Nëse nuk veproni sipas këtyre rregullave atëherë këshilli 
i shkollës do të njoftohet. 

2. Arsyen e mungesës tuaj e shkruan ti.Prindërit e tu e konfirmojnë saktësinë me nënshkrimin e 
tyre.Në fushën e dhënë (ku e shkruan arsyen e mungesës) duhet të qëndroj data kohëzgjatja 
(prej kur deri kur) dhe arsyeja e mungesës (shiko shembullin). 

 
3. Leksionet që i ke humbur deri sa ke munguar duhet ti plotësojsh. Që ti mësosh leksionet e 

humbura, ke aq kohë sa ke munguar (nëse ke munguar dy ditë d.m.th për dy ditë duhet ta 
mësosh atë matrijalë),kuptohet nëse nuk ke marrveshje tjetër me mësuesin. 

3. Mungesat që nuk i dinë më parë se do të mungosh:  
Më së voni deri më ora 10(kur është pushimi i gjatë) duhesh ti (ose prindërit e tu) të na 
Informoni nëpërmjet telefonit që do të mungosh: 044 454 22 30.Telefoni do të jetë në 
disponim (sigurisht ndonjëri do ju përgjigjet)para se të fillojmë  orët në 7.25 dhe gjatë 
pushimeve të vogla ose të mëdha. 

4. Mungesat për të cilat e din se do të mungojsh: 
a) Keni prenotuar termin tek mjeku apo tek dentisti,mundësisht kur nuk je në shkollë ose 
në orët e para  të mësimit ose në fund të orëve. 
Nëse gjatë një semestri disa herë mungon për arsyen e njejtë (ke termin te mjeku apo te 
dentisti)atëherë leksionet e humbura duhet ti plotësosh.Arsyetimin për mungesat duhet më së 
voni një dit para mungesës tja dorëzojsh mësuesit në cilën orë do të mungosh. 

 
b)  Mungesa  deri më 2 ditë (nuk mundet para/pas pushimit): 
Për këtë lloj mungese duhet prindërit e tu më së voni dy javë më parë të bëjnë kërkesë me 
shkrim deri tek kujdestari i klasës.(përjashtim[kur nuk mund të bëhet e 
lartëpërmenduara]forcë madhore). Bashkë me lutjen dorëzon dhe formular të cilin e fiton 
nga kujdestari i klasës. 

c) Mungesa çë zgjasin më shumë se dy ditë (në prs Schnupperlehre ) para ose pas 
pushimit:   

Në këtë rast duhet ti dhe prindërit e tu (më së paku 2 javë përpara)të bëni kërkesë me 
shkrim tek udhëheqësia e shkollës.Edhe këtu e shfrytëzoni formularin që e fiton nga kujdestari 
i klasës. 

  
Kur paraqiteni për Schnupperlehre,mund të fitoni aprovim për më pak se dy javë.Në këtë 
rast në kohë më të shkurt e bjen arsyetimin/aprovimin që e ke marë nga firma ku don të 
bëjsh Schnupperlehre. 
 
Kërkesat e pranuara për mungesa (mungesa që para kohe e din që ke me munguar)duhet 
tua tregojsh të gjithë arsimtarëve ku do të mungojsh. 
 

5. Lirimi nga leksionet në orët profesionale: 
Këtë arsyetim (për mungesë)e shkruar në këtë fletore.Nëse mungesa juaj zgjat më shum se 2 
javë,atëher duhet ti sjellish arsyetim nga mjeku.Ose, nëse me mësuesin e lëndes profesionale 
nuk ke marëveshje tjetër atëherë duhet të jesh prezent në orë. 



 

Ditët xhoker 

 
Rregullorja për shkollat fillore në kantonin Cirih prej 28 qershor 2006: 

1. § 30 1Nxënësit  munden gjithësej dy ditë gjatë një viti shkollor të mungojnë 
prej orëve pa dhënë shkaqe/të pa arsyshme (ditët xhoker). 

 3 Për shfrytëzimin e ditëve xhoker prindërit duhet të na informojnë më 
herët.Xhokeri  i shfrytëzuar vlen për një ditë të tërësishme,edhe pse në atë ditë 
ka mësim vetëm gjysmëdite.Xhokeri i pa shfrytëzuar humbet,i kalon afati i 
përdorimit.. 

Vendim në konferencën e kryetarëve të shkollës: 

• Për shfrytëzimin e ditëve xhoker,prindërit e informojnë kujdestarin e klasës më 
së voni 14 ditë para mungesës së planifikuar 4. 

• Nxënësit dhe nxënëset obligohen ti plotësojnë orët e humbura nëse mësuesi/ja 
ua kërkon atyre. 

Sqarim/Spjegim: Vorgehensweise am Schulhaus Rebhügel: 

• Kujdestari i klasës dhe/ose udhëheqësia e shkollës kanë të drejt ti caktojn ditët 
xhoker të cilat nuk mund të shfrytëzohen (kanë të drejt për ditë të caktuara të 
mos e pranojnë shfrytezimin e ditëve xhoker). Posaçërisht në ditët ku bëhen 
aktivitete të posaçme si p.sh kur shkohet në ekskurzion njëditësh ose më shumë 
ditë,projekte dhe ditë sporti. 

• Festat religjioze (pa dallim feje)nuk vlejn si ditë xhoker (gem.Handreichung BID 
vom korrik 2005) 

 
 

                                                 

 
4 Kujdes: nëse doni ta shfrytëzoni një ditë xhoker për vazhdimin e pushimit atëher duhet të na 

informoni së paku 14 ditë para pushimit!   
 


