Tё organizojmё shkollёn sё bashku
Informacione pёr prindёrit nё zbatim tё ligjit tё ri
pёr shkollёn fillore

Parathёnie
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Tё nderuar prindёr
ёshtё njё porosi e qartё, qё risitё tё trajtohen dhe zbatohen me kujdes, nё mёnyrё tё
shpejtё dhe konsekuente.
Me ligjin e ri pёr shkollёn fillore mund tё reagohet ndaj shumё kёrkesave tё reja. Qёllimi
ёshtё dhe mbetet njё njё «shkollё fillore pёr
tё gjithё», e cila tё garantojё barazi shansesh,
njё kualitet tё lartё mёsimi dhe kushte tё mira
pёr gjithё nxёnёsit dhe mёsuesit.

Shkolla fillore rikujton historinё e saj tё gjatё
dhe tё suksesshme dhe feston kёtё vit 175vjet- jubileum. Qё nga ekzistenca e saj, ajo
ka kontribuar vendosshmёrisht nё zhvillimin
pozitiv tё kantonit tё Cyrihut si dhe nё njё
bashkёjetesё me respekt tё plotё. Ajo ёshtё
shtylla kryesore pёr tё gjitha nivelet tjera arsimore, ndaj kualiteti i saj ёshtё i njё rёndёsie
krejtёsisht tё veçantё. Ne kemi sot njё shkollё
tё mirё-dhe festojmё me gёzim pse jo edhe
me pak krenari pёr tё arriturёn, ditёlindjen e
saj.
Nё mёnyrё qё, shkolla fillore tё mund ti
pёrgjigjet nevojave shoqёrore edhe nё tё
ardhmen, duhet qё ajo tё ndryshojё vazhdimisht.
Me ligjin e ri pёr shkollёn fillore mund tё reagohet ndaj shumё kёrkesave tё reja. Qёllimi
ёshtё dhe mbetet njё «shkollё fillore pёr tё
gjithё».
Mё 5. Qershor 2005 njё shumicё e madhe e
popullatёs votuese tё Cyrihut i tha Po ligjit tё
ri pёr shkollёn fillore. Kjo votё e kuptueshme

Shkolla fillore merr me ligjin e ri njё bazament tё qёndrueshёm, mbi tё cilin ajo mund
tё zhvillohet mё tej pa e humbur atё qё ajo
ka akumuluar dhe ruajtur. Qё tё arrihen kёto
qёllime, nevojitet bashkёpunimi i gjithё tё
pёrfshirёve.

Kjo broschurё ju informon mbi tё rejat mё
tё rёndёsishme tё ligjit mbi shkollёn fillore qё lidhen me prindёrit.
Komunat kanё tashmё njё zonё veprimi
nё shumё fusha.
Tё tjera informacione pёr zbatimin e
ligjit tё shkollёs fillore Ju do ti gjeni nё
adresёn:
www.volksschulgesetz.ch
Prindёrit
> Zbatimi i ligjit tё ri pёr shkollёn fillore
>

Kam kёnaqёsinё, qё si drejtoreshё e arsimit tё
lejohem tё shoqёroj kёtё hap tё rёndёsishёm.
Edhe Ju si prindёr do ti pёrjetoni ndryshimet
nё shkollёn fillore nёpёrmjet fёmijёve tuaj.
Me kёtё broshurё ne ju informojmё Ju me tё
rejat mё tё rёndёsishme drejt zbatimit tё ligjit
pёr shkollёn fillore.
Unё ju uroj nxёnёseve dhe nxёnёsve,
prindёrve dhe gjithё personave tё pёrfshirё
nё shkollё pёr pёrkushtimin e tyre, shumё
sukses dhe arritje.
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Drejtoreshё arsimore
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Tё organizojmё shkollёn sё bashku
Me ligjin e ri pёr shkollёn fillore
do tё ruhet ajo çka ёshtё arritur
dhe vlerёsuar si dhe do tё futen
tashmё risitё e provuara nё tё
gjithё kantonin.

1 Shkolla fillore edukon nё njё sjellje tё orientuar nё vlerat kristiane, humaniste dhe demokratike. Megjithatё

Shkolla jonё fillore pёrbёn bazёn e gjithё arsimit. Me ligjin e ri pёr shkollёn fillore shkolla
nё kantonin e Cyrihut do tё ndryshojё. Parimet mbёshtetёse tё shkollёs fillore nuk do tё
ndryshojnё. Ato zёnё edhe nё ligjin e ri pёr
shkollёn fillore njё vend kryesor.

4 Shkolla fillore pёrçon njohuri bazё dhe aftёsi; ajo çon nё njohjen e rrethanave. Ajo pёrkrah respektin para

ajo ruan lirinё e besimit dhe ndёrgjegjjes si dhe merr nё konsideratё pakicat. Ajo pёrkrah njёsoj si djemtё dhe
vajzat.
2 Shkolla fillore plotёson edukimin nё familje. Organet shkollore, personeli mёsimdhёnёs, prindёrit dhe sipas
nevojёs edhe organet pёrkatёse nё ndihmё tё tё rinjve punojnё sё bashku.
3 Shkolla fillore pёrmbush detyrёn e saj arsimore nёpёrmjet organizimit tё mёsimit dhe bashkёjetesёs nё
shkollё.
bashkёqytetarёve dhe mjedisit dhe vё si qёllim zhvillimin e plotё tё fёmijёve nё njerёz me aftёsi tё pavarura
dhe shoqёrore. Shkolla fillore pёrpiqet tё zgjojё dhe tё ruajё kёnaqёsinё nё mёsim dhe rezultate. Ajo pёrkrah
veçanёrisht ndjenjёn pёr marrё pёrgjegjёsi, pёr tё qёnё aspirues, pёr tё arritur pasuri gjykuese dhe kritike si
dhe aftёsinё pёr dialogim.
Pёrgjatё mёsimit merren nё konsideratё aftёsitё individuale dhe prirjet e fёmijёve dhe krijohet baza e tё
mёsuarit afatgjatё.

Ashtu si mё pёrpara fёmijёt dhe tё rinjtё do tё
pёrkrahen nё tёrёsi, ku shkolla nё linjё tё parё
ka detyra shkollimi, ndёrsa edukimi mbetet
pёrgjegjёsi e prindёrve
Nё § 2 tё ligjit pёr shkollёn fillore pёrmbahen
detyrat e arsimimit dhe edukimit:

Tё rejat mё tё rёndёsishme:
>>

>>

>>

Ligji pёr shkollёn fillore pёrcakton qartё
tё drejtat dhe detyrimet e prindёrve,
nxёnёseve dhe nxёnёsve.
Ligji pёr shkollёn fillore bazohet nё
pёrgjegjёsinё e pёrbashkёt tё prindёrve,
nxёnёseve dhe nxёnёsve si dhe personelit mёsimdhёnёs. Ai parashikon pёr kёtё
arsye edhe tё drejta bashkёrёnduese tё
ndryshme pёr nxёnёset, nxёnёsit dhe
prindёrit.
Duke qenё se shkollat drejtohen, ato
pёrmbajnё me kёtё edhe elementin
thelbёsor tё ligjit pёr shkollat fillore,
pasi shkollat pёrfitojnё mё tepёr liri organizimi dhe mund tё reagojnё shpejt
ndaj nevojave lokale dhe dёshirave tё
nxёnёseve, nxёnёsve dhe prindёrve.
Mёsuesёt pёrkrahen nё punёn e tyre nga
drejtues shkollorё, kёshtu edhe prindёrit
kanё pёrveç personelit mёsimdhёnёs tё
fёmijёve tё tyre njё tjetёr person kontakti.

>>

>>

>>

>>

Kopshti i fёmijёve bёhet sipas ligjit tё ri
pjesё e shkollёs fillore dhe i detyruar. Detyrimi shkollor si rrjedhojё ngrihet nga 9
nё 11 vjet.
Niveli dytёsor arsimor organizohet mё
fleksibёl. Nё vend tё dy niveleve tё deritanishme «nivel dytёsor klasifikuar» (Gegliederte Sekundarstufe) «niveli dytёsor i
trepjesshёm» (Dreiteilige Sekundarstufe)
mund tё zgjidhen variante tё ndryshme.
Ndryshimet shoqёrore nё fushёn e strukturave familjare do merren parasysh me
anё tё futjes sё orёve bllok nё tё gjitha
lёndёt pёrgjatё paraditeve dhe nga ana
tjetёr me detyrimin e komunave pёr tё
ofruar struktura ditore tё mёtejshme.
Ligji i ri pёr shkollёn fillore vё theksin
dukshёm nё fushёn e integracionit: qё
nxёnёset dhe nxёnёsit me probleme pёr
tё mёsuar por gjithashtu edhe nxёnёset
dhe nxёnёsit e talentuar qё tё pёrkrahen
sa mё shumё qё ёshtё e mundur brenda
regullave klasore.

Tё organizojmё shkollёn sё bashku

Tё gjitha shkollat qё kanё njё pёrqindje tё
lartё fёmijёsh me gjuhё tё huaja, marrin
mbёshtetje shtesё tё specializuar dhe financiare.
>> Instrumente tё reja pёr sigurimin e
kualitetit dhe zhvillimit garantojnё njё arsimim tё barasvlershёm dhe tё mirё nё mbarё
Kantonin.
>>

Ligji pёr shkollёn fillore ёshtё njё investim
nё njё shkollё tё hapur, tё larmishme dhe
rentabёl pёr tё gjithё. Ai garanton pёrshtatjet
e mundshme nё rrethanat e reja shkollore dhe
shoqёrore. Ligji i ri siguron barazinё e shanseve dhe jep njё kontribut tё rёndёsishёm nё
lidhjen e brendshme sociale.

Frekuentimi/ndjekja i/e
shkollёs ёshtё pa pagesё
Tё gjithё fёmijёt, tё cilёt deri mё 30. Prill tё njё
viti kanё mbushur 4-vjeç, bёhet pёr ta fillimi i
vitit tjetёr shkollor i detyrueshёm. Pretendimi
pёr njё frekuentim shkollor pa pagesё vlen
pёr zonёn e banimit. Nёse vendqёndrimi ditor i fёmijёs nuk i pёrket zonёs sё banimit (pёr
shembull qёndrimi tek prindёrit pёrkujdesёs),
atёherё kanё prindёrit tё njёjtin pretendim si
pёr vendqёndrimin ditor.
Nёse rrethanat e vendit nuk janё tё
pёrshtatshme siç janё gjatёsia ose
rrezikshmёria e rrugёs pёr nё shkollё, atёherё
fёmijёt mund t´ju ndahen njё komune tjetёr.
Nё pёrgjithёsi kёsisoj rregullimesh arrihen me
marrёveshje ndёrmjet komunave.
Prindёrit kanё mundёsinё – nё rastin kur jepen arёsye tё pranueshme- tё paraqesin njё
kёrkesё tek këshilli ndërmjetësues i shkollës
(Schulpflege) pёr njё caktim nё njё tjetёr
komunё. Komuna pёrkatёse vendos pёr njё
kёrkesё tё tillё dhe pёrcakton koston shkollore.
Nёse nuk mund tё pretendohet frekuentimi i
shkollёs nga fёmija nё komunёn ku bёn pjesё,
atёherё edhe pagesa shkollore duhet tё mbu-

lohet nga komuna prej sё cilёs fёmija largohet.
Nё rast se shkaqet e mosfrekuentimit shkollor
kanё tё bёjnё me vetё fёmijёn apo prindёrit,
atёherё kёto tё fundit mund tё detyrohen tё
marrin pёrsipёr pagesёn shkollore.

Prindёrit kanё tё drejta dhe
detyra
Ligji pёr shkollёn fillore fikson qartё disa tё
drejta dhe detyra pёr prindёrit.
Aty ndryshojnё nga njёra -tjetra fushat e informacionit, bashkёveprimit dhe detyrave.

Shkolla, tё drejtat dhe detyrat
Prindёrit kanё tё drejtёn e tyre qё tё informohen nё kohё nga shkolla pёr rёndёsitё shkollore dhe organizative (ndarja nё njё shkollё/
klasё, vendi i zhvillimit tё mёsimit dhe orёt e
mёsimit.) E njёjta gjё vlen edhe pёr ngjarjet
shkollore (ngjarje tё shёnuara, ditё vizitash
etj.). Shfaqen tek njё nxёnёse apo nxёnёs
vёshtirёsi, zhvillohen ndodhi tё pazakonta apo
konstatohen zhvillime tё jashtёzakonshme
nё arritje dhe sjellje, ekziston si rrjedhojё njё
detyrim informimi ndёrmjet mёsuesve dhe
prindёrve.
Prindёrve u mundёsohen nё ligj edhe tё drejtat e bashkёveprimit. Nё kёto bёjnё pjesё
edhe tё drejtat individuale tё bashkёpunimit
nё aspektin e vendimit pёr pёrparimin shkollor (shiko «vlerёsim dhe promovim»),
udhёzimit, ndryshimit apo shfuqizimit tё
masave tё veçanta pedagogjike dhe masave
disiplinare tё parashikuara nё ligj.
Tek udhёzimet e natyrёs organizative siç ёshtё
ndarja nё njё shkollё apo klasё, tek udhёzimet
nё tё pёrditёshmen shkollore, nё dhёnien e
notave dhe vlerёsimin e nxёnёsit nuk ekziston
njё e drejtё bashkёpunimi. Pёr vendime me
domosdoshmёri bashkёveprimi, duhet tё
shkёmbehen informacione tё rёndёsishme.
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Nё rastin kur me njё nxёnёse ose nxёnёs ka
probleme, prindёrit kanё tё drejtёn por edhe
obligimin tё marrin pjesё nё bisedime. Drejtoria e shkollёs mund ti bёjё nё disa raste aktivitetet tё obligueshme, nёse ёshtё e nevojshme
pjesёmarrja e tё gjithё prindёrve.
Nё statutin organizativ tё komunitetit shkollor
duhen tё fiksohen/qёndrojnё edhe tё drejtat
e pёrgjithshme tё bashkёpunimit. Nё ligjin
pёr shkollёn fillore qёndron qё prindёrve ose
pёrfaqёsuesve tё tyre u mundёsohet dёgjimi
nё pёrpunimin e programit shkollor, por ato
nuk mund tё detyrohen pёr njё bashkёpunim
tё pёrgjithshёm.
Nё rregulloren pёr shkollёn fillore ekzistojnё
pёrveç kёsaj edhe obligime shtesё. Prindёrit
janё pёrgjegjёs qё nxёnёset dhe nxёnёsit
>>

>>

>>

Tё frekuentojnё rregullisht mёsimin dhe tё
jenё tё ngopur me gjumё
tё jenё tё veshur dhe mbathur siç duhet
pёr mёsim ose pёr raste tё veçanta si
udhёtimet shkollore ose ekskursionet;
tё mund tё kryejnё detyrat e shtёpisё
nё kushte tё mira (vend i pёrshtatshёm
mёsimi, qetёsi etj.).

Pёrveç kёsaj ёshtё e rёndёsishme, qё
pёrgjegjёsia ti mbetet prindёrve pёr nxёnёset
dhe nxёnёsit, gjatё rrugёs sё tyre pёr nё
shkollё.
Ai qё shkel qёllimisht detyrimet prindёrore tё
pёrmbledhura nё ligj, mund tё dёnohet me
porosi tё këshillit ndërmjetësues të shkollës
nga zyra mbikqyrёse (Statthalteramt) e kantonit me njё gjobё deri nё 5000 franga.

Tё organizojmё shkollёn sё bashku

Nxёnёset dhe nxёnёsit mbajnё
bashkёpёrgjegjёsi
Nё rradhё tё parё funksionimi i shkollёs orientohet nё tё mirё tё nxёnёseve dhe nxёnёsve,
por nga kёta tё fundit kёrkohet qё ata tё
pёrmbushin detyrimet e tyre dhe tё marrin
pjesё aktiv nё funksionimin e shkollёs.
Ashtu si prindёrve u mundёsohen edhe
nxёnёsve disa tё drejta bashkёpunimi. Ato
marrin pjesё nё vendime nё pёrshtatje tё
moshёs dhe aftёsive tё tyre. Nё statutin organizativ dhe programin shkollor pёrcaktohet
njё bashkёpёrgjegjёsi dhe bashkёvendosje nё
pёrputhje me nivelin zhvillimor tё fёmijёve.

Masat disiplinore
Mёsuesit bёjnё tё mundur qё drejtoria e
shkollёs tё urdhёrojё masa tё ndryshme, nёse
problemet disiplinore nuk mund tё zgjidhen
direkt nё klasё. Kёtu bёjnё pjesё paralajmёrimi
me gojё, ai me shkrim ose edhe zhvendosje
nё njё klasё tjetёr. Masa tё mёtejshme si:
udhёzuesi per mёsimin fakultativ, udhёzuesi i
pёrkohshёm pёr mёsimin e detyrueshёm deri
nё katёr javё, zhvendosja nё njё shkollё tjetёr
ose lirimi nga shkolla e detyrueshme nё vitin
e fundit shkollor mund tё urdhёrohen vetёm
nga këshilli ndërmjetësues i shkollës. Pёr masa
tё tilla duhet tё informohen prindёrit qё mё
pёrpara.
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Nёse me sjelljen e njё nxёnёseje apo nxёnёsi
rrezikohen tё tjerёt apo prishet funksionimi i
shkollёs nё mёnyrё tё dukshme, atёherё këshilli ndërmjetësues i shkollës vendos pёr njё
shkollё tё veçantё.
Nёse prindёrit nuk pajtohen me masat tё tilla, duhet qё organet shkollore tё informojnё
organet e posaçme nё mbrojtje tё fёmijёve.
Nёse rrezikohet e mira e nxënësve, mёsuesët
dhe këshilli ndërmjetësues i shkollës janë
të detyruar tё deklarojnё nё organin e
sipёrpёrmendur.

Nё rregulloren e ligjit pёr arsimin fillor janё pёrmbajtur edhe
disa rregulla sjelljeje pёr nxёnёset dhe nxёnёsit:
1 Nxёnёset dhe nxёnёsit tregojnё respekt para mёsuesve dhe personave tjerё
qё punojnё nё shkollё. Ata duhet tё ndjekin udhёzimet e mёsuesve dhe tё
lёnё atё çka mund tё dёmtojё fizikisht dhe psiqikisht veten dhe personat
tjerё. Tё sillen me kujdes me pajisjet dhe materialet.
2 Nxёnёseve dhe nxёnёsve u ndalohet
a) tё sjellin me vete dhe te konsumojnё alkool, duhan dhe drogat e tjera ne
ambientet dhe ngjarjet shkollore
b) tё sjellin me vete armё dhe imitacione tё tyre nё ambjentet dhe ngjarjet
shkollore .
3 Ndalimi i konsumimit sipas paragrafit tё 2-tё lit. a vlen qё nga fillimi e deri nё
mbarim tё orёve tё mёsimit -bashkё me pushimet si dhe ngjarjet shkolloreedhe jashtё ambjenteve jashtёshkollore.
4 Drejtoria e shkollёs dhe mёsuesit mund t´ju ndalojnё nxёnёseve dhe
nxёnёsve tё sjellin me vete mjete tё tjera tё rrezikshme nё ambjentet dhe
ngjarjet shkollore.
Sende tё rrezikshme janё ato, tё cilat janё tё pёrshtatshme tё rrezikojnё dhe
tё frikёsojnё persona.
5 Drejtoria e shkollёs dhe mёsuesit ua marrin kёto sende sipas paragrafit 2 dhe
4. Ata vёnё nё dijeni nёse ёshtё e nevojshme edhe prindёrit.

Ndryshimet nё organizimin e shkollёs
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Ndryshimet nё organizimin e shkollёs
Me ndryshimet shoqerore duhet
te ecin paralelisht edhe drejtimi i
shkolles, integrimi dhe ofertat e
kujdestarise
Shkolla e udhёhequr- mё
shumё liri organizimi
Njё risi themelore dhe tashmё e provuar
nё shumё komuna ёshtё futja e shkollave
tё udhёhequra. Bashkёpunimi i gjithё tё
pёrfshirёve nё «Team»/grup ёshtё njё tipar
thelbёsor i shkollave tё udhёhequra: Nёse
tё gjithё bashkёpunojnё pёr njё gjё, atёherё
pёrmirёsohet kualiteti i shkollёs si nё aspektin
pedagogjik dhe nё atё organizativ.
Prindёrit kanё nё udhёheqjen shkollore njё
person kontakti pёr çdo pyetje, tё cilat kanё
tё bёjnё nё pёrgjithёsi me shkollёn dhe/ose
qё nuk mund tё bisedohen me mёsuesin e
fёmijёs. Sipas nevojёs mund tё shtjellohen
çёshtjet qё i pёrkasin fёmijёs sё bashku nё mes
tё prindёrve, mёsuesve dhe udhёheqёsve tё
shkollёs.
Udhёheqja e shkollёs drejton shkollёn nё
punёt funksionale dhe ёshtё sё bashku me
konferencёn shkollore- kolegjumin e gjithё
mёsuesve tё njё shkolle- pёrgjegjёse pёr
çёshtjet pedagogjike.
Pёr kёtё shkolla mund dhe duhet tё reagojё
ndaj nevojave lokale dhe specifike.
Konferenca e shkollёs pёrpunon njё program shkollor, i cili pёrmban pika qёndrore
pedagogjike dhe qellime pёr tre deri nё pesё
vjetёt e ardhshmё dhe qё aprovohet dhe publikohet nga këshilli ndërmjetësues i shkollës.
Nё kёtё program pёrfshihen edhe mendi-

met e prindёrve dhe fёmijёve tё shkollёs tё
pёrmbledhura nё menyrё systematike.
Komentet e prindёrve mund tё merren pranё
grupimit tё pёrgjithshёm bashkrёndues
prindёror. Njё planifikim vjetor ndihmon qё
objektivat e programit shkollor tё zbatohen
rigorozisht.
Çdo katёr vjet shkolla vlerёsohet nga zyra spezifike kantonale pёr vlerёsim. Nё kёtё kontekst
zhvillohen edhe pyetёsorё pёr prindёrit.

Kopshti i fёmijёve bёhet pjesё e
shkollёs fillore
Qё nga 2008-ta kopshti i fёmijёve do tё kantonalizohet dhe me kёtё bёhet edhe pjesё e
shkollёs fillore. Kopshti i fёmijёve do tё bёhet
i detyrueshёm, detyrimi shkollor do rritet
nga 9-tё nё 11 vjet – si rregull dy vjet kopёsht
fёmijёsh, gjashtё vjet cikёl i parё dhe tre vjet
cikёl i dytё. Mё tej kjo do tё thotё, qё rregullimet qё vlejnё pёr shkollёn fillore do vlejnё
edhe pёr kopshtin e fёmijёve.
Tё gjithё fёmijёt tё cilёt deri mё 30. Prillin e
njё viti kanё mbushur 4-vjet, fillimi i vitit tё
tjetёr shkollor dhe hyrja nё kopёsht bёhet
pёr ta i detyrueshёm. Nёse fёmija ka mbushur deri mё 31. korrik 4-vjeç dhe pёr aq sa
e tregon edhe niveli zhvillimor i fёmijёs, këshilli ndërmjetësues i shkollës mund tё lejojё
hyrjen e parakohshme nё nivelin e kopshtit
pёr fёmijё me fillimin e vitit tjetёr shkollor.
Nё kёtё rast këshilli ndërmjetësues i shkollës
dёgjon tё pranishmit, merr specialistё nё rast
nevoje dhe udhёzon futjen e masave tё tjera
sqaruese.
Gjuha gjatё mёsimit nё kopёsht ёshtё
pjesёrisht gjuha standarte, kurse nё ciklin e
parё dhe atё tё dytё kryesisht vetёm standarte.

Mё pak klasa tё veçanta, mё
tepёr integrim
Fёmijё me vёshtirёsi nё mёsim, por edhe
nxёnёset dhe nxёnёsit e talentuar pёrkrahen
aq sa ёshtё e mundur brenda klasёs
pёrkatёse.
Qё nё kёto ditё shumё komuna tё Cyrihut
e kanё kthyer pjesёrisht ofertёn me masa
pedagogjike tё veçanta nё atё integruese.
Kjo ka treguar, qё integrimi shkollor nё krahasim me masat ndarёse pedagogjike tё
veçanta(Sonderklassen) shfaqet mё efektiv.
Nёpёrmjet riorganizimit tё ofertёs pedagogjike tё veçantё masat e ndryshme tё deritanishme nё komuna standartizohen.
Mёsuesit nё klasa do mbёshteten dhe
kёshillohen nёpermjet specialistёve tё
pedagogjisё shёruese. Nga bashkёpunimi
i personave tё specializuar brenda klasёs
pёrfitojnё tё gjithё fёmijёt po ashtu edhe
shkolla forcohet si e tёrё. Terapitё ndihmojnё
individualisht fёmijёt e veçuar nё plotёsimin
e mёsimit. Pёr fёmijё, tё cilёt nuk mbёshteten
aq sa duhet nё klasat normale ose ato tё vogla, komunat garantojnё si mё pёrpara shkollimin e veçantё.
Njё mёnyrё e re caktimi pёr masat e veçanta pedagogjike merr parasysh pikёpamjet e
tё gjithё tё pёrfshirёve (prindёrit, mёsuesit,
drejtoria e shkollёs etj.) dhe pёrforcon
pёrgjegjёsinё e pёrbashkёt. Nё pёrcaktimet
e rregullta vendore masat kontrollohen mbi
nevojshmёrinё dhe efektivitetin e tyre.
Qё nga viti shkollor 2008/09 shkollat nё kantonin e Cyrihut do tё klasifikojnё ofertёn e tyre
pёr fёmijёt me nevoja tё veçanta dhe do ja
pёrshtasin ligjit tё ri pёr shkollёn fillore.

Ndryshimet nё organizimin e shkollёs

Nё shkollё nga ora 8 deri nё 12

Orёt e detyrave

Me ligjin e ri pёr shkollёn fillore do tё futen
qё nga viti shkollor 2007/08 oraret e mёsimit
bllok nё pёrgjithёsi dhe pёr tё gjitha nivelet
shkollore. Oraret e mёsimit bllok sigurojnё njё
mёsim pa shkёputje ose njё mbikqyrje tjetёr
pa pagesё gjatё tё gjithё paradites qё nga ora
8 deri nё 12. Kёto orare tё pёrditshme mёsimi
ose mbikqyrjeje mund tё shkurtohen sipas
arёsyeve organizative shkollore nё rreth 20
minuta çdo paradite.

Detyrat e shtёpisё duhet tё bёhen nё shtёpi.
Prindёrit janё pёr kёtё tё obliguar, tu krijojnё
fёmijёve pёr kryerjen e detyrave kushte tё
pёrshtatshme (shiko pёr kёtё „obligimet e
prindёrve“). Komunat mund tё ofrojnё pa
pagesё orё detyrash tё mbikqyrura dhe nё
disa raste tё detyrojnё nxёnёsit tё marrin
pjesё.

Shkolla ka mundёsinё tё ofrojё oraret bllok
me mёsim tё detyrueshёm ose me mёsim
tё detyrueshёm tё plotёsuar me kujdestari pa pagesё. Nёse shkolla ofron nё kuadёr
tё orareve mёsimore bllok edhe kujdestari
atёherё kёto oferta janё vullnetarisht tё frekuentueshme dhe pa pagesё pёr nxёnёset dhe
nxёnёsit.

Kujdestaria jashtё orarit shkollor
Me orёt bllok kujdestaria pёr fёmijet mbulohet gjatё paradites nga shkolla. Komunat janё
nёpёrmjet ligjit tё ri pёr shkollat fillore tё obliguara, qё nga viti 2009/10 tё ofrojnё njё ofertё
kujdestarie plotёsuese dhe tё pёrshtatur sipas
nevojёs (me drekё, strehё ditore ose masdreke). Nevoja duhet tё shqyrtohet nga komuna, pёr shembull nёpёrmjet njё pyetёsori
prindёror.
Prindёrit bёjnё zgjidhjen sё nё çfarё ditёsh
dhe nё çfarё kohe (mes ore 7.30 dhe 18) te
zgjedhin nje kujdestari jashtёshkollore.
Pёr ofertat e kujdestarisё jashtёshkollore
komunat mund tё kёrkojnё nga prindёrit
pёrfshirje nё shpenzimet financiare deri maksimalisht nё mbulimin e plotё tё tyre. Komuna vendos se nё ç´formё ndoshta financohen
dhe subvencionohen strukturat ditore

Nё ndihmesёn pёr detyrat nuk bёhet fjalё tu
sqarohen fёmijёve detyrat, por tu krijohen
fёmijёve kushte tё pёrshtatshme, nё mёnyrё
qё ata tё kryejnё detyrat nё njё atmosferё tё
qetё dhe mё çlodhёse.

Mungesat nё shkollё
Nё parim prindёrit mund tё nisen nga ajo,
qё mёsimi zhvillohet sipas planit mёsimor.
Nёse njё mёsues mungon papritur nё klasё,
mёsuesit e tjerё ose drejtoria shkollore marrin pёrsipёr fёmijёt, derisa tё gjendet njё
zёvendёsues («Spetten»). Ndryshimet nё planin mёsimor (si p.sh. ndёrprerja e mёsimit tё
njё shkolle pёr arёsye kualifikimi tё mёsuesve),
u komunikohen prindёrve nё kohё qysh nё
planin gjysёmvjetor ose tremujor.
Komunave u lihet tё vendosin, nёse ato nё
kёto raste ofrojnё njё kujdestari sё paku pёr
kohёn e orёve bllok.

Ditёt e vizitave dhe ngjarjet e
veçanta nё shkollё
Komunat janё tё detyruara, qё çdo vit tё
realizojnё nё shkolla sё paku dy gjysёm ditё
vizitash.
Kёto gjysёmditё vizitash dhe ngjarjet shkollore tё veçanta (pёr shembull dita e mbylljes sё
njё jave projekti, pёrurimi i ndёrtesёs sё njё
shkolle etj.) munden tё zhvillohen edhe tё
shtunave. Gjysёm ditёt e vizitave dhe ngjarjet
shkollore tё veçanta qё bёhen tё shtunave,
janё pёr fёmijёt e shkollёs dhe mёsuesit tё

7

obligueshme dhe nuk mund tё kompensohen me njё ditё tjetёr tё javёs.

Mungesat, lejedhёnia dhe ditёt
me favorizime
Nёse fёmija ёshtё i sёmurё ose pёr arsye
tjera tё paparashikueshme nuk mund tё
marrё pjesё nё mёsim, duhet qё prindёrit tё
lajmёrojnё menjёherё shkollёn. Nё rastin kur
mungesat janё tё parashikueshme, duhet qё
prindёrit tё bёjnё kёrkesё nё kohёn e duhur
pёr njё leje.
Nёse paraqiten arsye tё mjaftueshme atёherё
këshilli ndërmjetësues i shkollës mund tё japё
leje pёr mosparaqitjen nё shkollё. Si arsye tё
mjaftueshme vlejnё
nё veçanti:
>> sёmundjet ngjitёse nё ambjentin personal
tё nxёnёsve,
>> raste tё jashtёzakonshme nё ambjentin
personal tё nxёnёsve,
>> festa tё rёndёsishme apo raste tё veçanta
tё natyrёs fetare,
>> Pёrgatitje dhe pjesёmarrje aktive nё raste
tё rёndёsishme kulturore dhe sportive,
>> nevojё e jashtёzakonshme pёrkrahjeje e
talentёve sportiv dhe kulturor ,
>> pёrgatitje kualifikimi apo raste tё ngjashme
pёrgatitjesh pёr punё.
Tё gjitha rregullat mbi lejedhёnien dhe
mungesat vlejnё edhe pёr kopshtin e
fёmijёve.
Gjatё dy ditёve (ditёt me favorizime/bonus)
pёr çdo vit shkollor nxёnёset dhe nxёnёsit e
shkollёs mund tё mungojnё pa arsye. Ditёt
me favorizime (Jokertage ) janё njё bonus
pushimi prej dy ditёsh ose gjysmё ditёsh
nё vit (tё cilat llogariten gjithashtu si ditё tё
plota). Pёr ditёt me favorizime prindёrit nuk
kanё nevojё tё paraqesin ndonjё kёrkesё pёr
leje. Mjafton informimi nё kohё nga prindёrit,
qё fёmija i tyre do tё mungojё nё njё ditё tё
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caktuar. Nёse këshilli ndërmjetësues i shkollës
mund tё vendosё pёr bllokim ditёsh –ngjarje
tё veçanta shkollore ose ditё vizitash- atёhere
me kёtё mendohet, qё ditёt e favorizuara nuk
lejohen tё merren nё kёto ditё.
Pёrveç kёsaj ajo duhet tё vendosё, nёse
ditёt e favorizuara mund tё merren edhe tё
kompaktёsuara (kopёsht fёmijёsh, 1. deri nё 3.
klasё fillore, 4. deri nё 6. klasё fillore dhe cikёl
i dytё).

Vlerёsimi dhe vendimet mbi
ecurinё shkollore
Vlerёsimi i njё nxёnёseje apo nxёnёsi nuk kufizohet me mesataren e rezulateve tё provimeve. Njё fёmijё vlerёsohet nё sajё tё kompetencave lёndore (arritjet shkollore), kompetencave
socilae (pёrvojat nё familje, nё shkollё dhe nё
ambientin shoqёror) dhe kompetencёs individuale (rrethana tё kushtёzuara nga zhvillimi,
pozicionet dhe gjykimet).
Pёr promovimin nё klasёn tjetёr, kalimin nё nivelin tjetёr dhe ndёrrimin pёrmbrenda ciklit tё
lartё, vlen parimisht njё procedurё konsesusi.
Kjo do tё thotё, mёsuesit pёrkatёs, drejtoria
e shkollёs dhe prindёrit vendosin sё bashku.
Nё tё shumtёn e rasteve kalimi nё klasёn apo
nivelin tjetёr diskutohet nё mes mёsuesit dhe
prindit.
Nёse nuk arrihet njё mendim i pёrbashkёt,
pёrfshihet nё bisedimin e ardhshёm edhe
drejtoria e shkollёs.
Nёse edhe nё kёtё rast tё pranishmit nuk
gjejnё njё konsensus, aktet i kalohen pёr vendim këshillit ndërmjetësues të shkollës.

Instancat apeluese
Ashtu siç u pёrmend tashmё nё mёnyra tё
ndryshme, vlen nё tё shumtёn e rasteve kur
prindёrit kanё tё drejtёn e bashkёvendosjes,
procedura konsensuale. Nёse prindёrit nuk

janё tё kёnaqur me vendimin, atёherё ata
mund tё mbёrrijnё deri nё instancat mё tё larta. Konkretisht kjo do tё thotё: nёse prindёrit
nuk mund tё bien dakort me mёsuesin, duhet
tё pёrfshihet drejtoria shkollore. Nёse palёt
prap nuk pajtohen, atёherё vendos këshilli
ndërmjetësues i shkollës. Urdhёresat e këshillit ndërmjetësues të shkollës mund tё hidhen
poshtё me apelim nё kёshillin e rrethit.

Vizitat mjeksore
Fёmijёt e shkollёs vizitohen nё kopёsht dhe
nё ciklin e lartё nga me shpenzime tё komunës.
Kontrolli mjeksor përfshin gjendjen vaksinuese, madhësinë, peshën, aftësitë e dëgjimit
dhe të pamurit. Në shkallën dytësore, kontrolli mjeksor, sipas dëshirës së nxënëses apo të
nxënësit mund që të plotësohet edhe me njё
bisedë. Në klasën e katёrt bëhet vetëm kontrolli i gjendjes vaksinore. Prindërit munden
që sipas dëshirës së tyre kontrollet ti bëjnë te
ndonjë mjek privat.
Në këtë rast ato i marrin shpenzimet vetё
pёrsipёr. Në qoftë se komuna tërhiqet nga
organizimi i kontrollit mjeksor, atëherë ajo
u mbulon prindërve shpenzimet e duhura.
Prindërit janë atëherë të detyruar që kontrollet
ti bëjnë te një mjeke apo mjek privat.

Shkollat private dhe mёsimi
privat
Shkollimi i detyruar mund të pёrmbushet
me ndjekjen e një shkolle shtetёrore apo private ose nëpёrmjet mësimit privat nё shtёpi
(Homeschooling). Shkollave private u nevojitet një aprovim nga drejtoria arsimore.
Si mёsim privat vlen mёsimi individual dhe
mësimi në një grup prej maksimalisht pesë
nxënësesh dhe nxënësish. Për këtë mësim
nuk nevojitet ndonjë aprovimim por si pёr
shkollёn private duhet që qëllimet e mësimit
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të realizohen sipas planit mësimor të Cyrihut.
Në qoftë se mësimi privat zgjat më shumё se
një vit, atëherë ai mund të jepet vetёm nga
një mësues i kualifikuar.
Nëse prindërit vendosin që fëmijën e tyre ta
dërgojnë në një shkollë private, atëherë duhet
që ata ti marrin vetё përsipër shpenzimet qё
lidhen me tё (pagesa e shkollës dhe shpenzimet sekondare sipas kontratës së shkollës).
Sigurisht ju keni të drejtë edhe për disa ndihma nga shteti.
Kështu të gjitha mjetet mësimore tё konsideruara nga këshilli arsimor si të detyrueshme,
ju mund ti merrni falas. Për marrjen e këtyre
ndihmave prindërit duhet ti drejtohen këshillit ndërmjetësues të shkollës të rrethit ku ata
banojnë.
Fëmijët e shkollave private kanë të drejtë për
terapi falas njëlloj si nxënëset dhe nxënësit e
shkollave fillore shtetrore. Po ashtu falas janë
edhe sqarimet e domosdoshme logopedike,
psikologjiko shkollore etj. Se cila terapi dhe në
çfarë përmase ajo duhet të bëhet, per këtë
vendosën këshilli ndërmjetësues i shkollës.
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