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Rregullore e brendshme e shkollës 
Rregullorja e brendshme e shkollës është hartuar në zbatim të: 

 Udhëzimit Nr. 30.datë 02.08.2013 “PER RREGULLOREN TIP TE INSTITUCIONEVE 

ARSIMORE” e cila rrjedh ne mbeshtetje te nenit 102 te Kushtetutes se Republikes se 

Shqiperise dhe nenit 26, pika2, germa e, e ligjit nr.69/2012,date 21.06.2012 “Per sistemin 

arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”; 

 Urdhër nr. 31 datë 28. 01. 2020 “Për miratimin e rregullores së institucioneve arsimore 

parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”; 

 Udhëzues për fillimin e vitit shkollor 2020 – 2021. 

 

Kjo rregullore u hartua nga grupi i  punes i cili  perbehet nga: 

1. Drejtoria e shkollës 

2. Mesuesit e shkollës 

3. Këshilli i prindërve të shkollës 

4. Qeveria e nxënësve 

5. Perfaqësues te komunitetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RREGULLORE E BRENDSHME E SHKOLLËS 

1. REGJISTRIMI I NXENESVE 

a. Nxenesit ne shkollen “Vasil Kamami”, ne klasen e dhjete  regjistrohen sipas juridiksionit, 

duke zbatuar Rregulloren e institucioneve të arsimit  parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë. 

b. Regjistrimi në klasën e dhjetë bëhet dy javët e para të muajit korrik, me plotësimin e 

formularit nga personi që ushtron përgjegjësinë prindërore sipas formatit bashkëlidhur 

kësaj Rregulloreje. 

c. Kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e dhjetë vetëm nxënësit që u përkasin shkollave të 

arsimit bazë, sipas përcaktimit të bërë nga ZVAP Elbasan. Për të plotësuar kapacitetet me 

nxënës nga jashtë zonës që shkolla mbulon (jashtë juridiksioit të përcaktuar nga ZVAP), 

duhet më parë, të merret miratimi me shkrim nga drejtori i ZVAP,  për të vazhduar më 

pas me procedurat e regjistrimit në shkollë. 

2. ORGANIZIMI NE INSTITUCIONIN ARSIMOR. 

a. Drejtoria perbehet nga drejtori dhe nendrejtori i shkolles. Gjithsej 2 anëtarë. 

b. Për shkak të pandemisë të krijuar nga COVID – 19,  në kuadër të marrjes së masave për 

të zhvilluar mësimin në shkollë, në pamundësi të plotësimit të kushteve të distancimit 

fizik (shkolla ka shumë nxënës),  mësimi do të zhvillohet me dy turne. 

 Turni i parë zhvillon mësimin në orarin 08:00 – 11:10, ndërsa turni i dytë zhvillon në 

orarin 11:30 – 14:40 

 Ora mësimore në shkollë, në zbatim të skenarit 1 – do të zgjatë 30 minuta duke u 

zhvilluar me dy orë të njëpasnjëshme, në zbatim të Urdhër  Nr. 6 dt. 10.01.2018 “Per 

zbatimin e nismes “Tri lende ne gjashtë orë”.  

 Pas cdo dy orësh të njëpasnjëshme do të ketë pushim 5 minuta. 

 Nuk do të ketë pushim të gjatë,  dhe në shkollë në zbatim të masave anticovid, për 

cdo person të autorizuar të qëndrojë në shkollë (nxënës, mësues, personel) do të ketë 

vetëm një hyrje dhe një dalje nga shkolla. 

 Në shkollë nuk do të konsumohet ushqim, përvec mësuesve dhe personelit ndihmës, i 

cili mund të konsumojë në oborrin e shkollës, vetëm në kohën e ndërrimit të turneve, 

duke zbatuar me përgjegjshmëri të lartë rregullat e higjenës dhe distancimit fizik. 

 Në zbatim të skenarit 2, ku mësimi zhvillohet i alternuar (një javë në shkollë dhe një 

javë online) apo sipas skenarit 3 vetëm online, ora mësimore do të zhvillohet 30 



minuta me dy orë të njëpasnjëshme (nëse mësimi do të zhvillohet në shkollë) dhe 25 

minuta me dy orë të njëpasnjëshme (nëse mësimi do të zhvillohet online). 

 Nuk do të ketë pushim të gjate gjatë zhvillimit të mësimit në shkollë. 

c. Dezhurni mbulohet nga mesues te ndare sipas ekipeve lendore, me ditë. Grupit të 

mësuesve dezhurn i janë shtuar edhe përgjegjësit e kateve (mësuesit e edukimit fizik). Ky 

shërbim do të zhvillohet sipas detyrave të përcaktuara nga drejtori i institucionit arsimor. 

(bashkëlidhur detyrat e grupit të dezhurnit). 

d.  Komisioni i etikës dhe sjelljes (K.E.S) i shkollës do të ketë përbërjen sipas Rregullores 

së institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë, Kreu IX 

“Komisioni i Etikës dhe Sjelljes në Institucionin Arsimor”, neni 36 i kësaj Rregulloreje. 

KES  i shkollës do të ketë përbërjen prej 5 (pesë) anëtarësh: 3 mësues, 1 nxënës, 1 prind.  

e. Biblioteka e shkolles sone do të jetë  ne dispozicion të  nxënësve, prinderve, mesuesve, 

dhe komunitetit në 3 ditë të javës sipas një orari të përcaktuar, duke zbatuar rregullat e 

distancimit fizik. Në bibliotekë për këtë vit shkollor për komunitetin do të bëhet e 

mundur vetëm shkëmbimi i librave midis mësuesit përgjegjës të bibilotekës dhe personit 

që ka tërhequr librat. Aktivitete të tjera në mjediset e brendshme të bibliotekës nuk do te 

zhvillohen. 

3. SIGURIA ,  MIREMBAJTJA NE INSTITUCIONIN ARSIMOR 

a. Ne raste emergjencash si; vjedhje, dhune, zjarr etj përmes OS dhe drejtorit të institucionit 

arsimor bëhet lajmerimi i organeve perkatese dhe gjithmone vihet ne dijeni titullari i 

ZVAP. 

 Oficeri i Sigurisë së shkollës, ushtron të gjitha kompetencat e tij në mirëmbajtjen dhe 

sigurinë e mjedisit të brendshëm në shkollë. Detyrat e OS janë të përcaktuara sipas 

Rregullores së  institucionit të arsimit  parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, ato 

janë pjesë e përshkrimit të punës së tij. 

 Ne mjediset e shkolles nuk lejohen te hyjne njerez te panjohur, pa miratimin e njerit prej 

antareve te drejtorise ose pa patur leje nge ZVAP, MASR etj. Personat ë cilët lejohen të 

hyjnë, shoqërohen nga OS ose roja ditore e shkollës. 

 Mirembajtja rutine e mjediseve te shkolles behet nga punonjesit joarsimore, sanitaret dhe 

roja i shkolles, puna e te cileve eshte e pershkruar zyrtarisht nga drejtori i institucionit 

dhe e nënshkruar prej tyre. 

 

 



4. PUNONJESI  I INSTITUCIONIT ARSIMOR 

a. Te gjithe punonjesit arsimore dhe jo arsimore jane me uniforme. Uniforma e punonjësit 

arsimor dhe jo arsimor ëshët një përparse e bardhë.  Të gjithë personat që ushtrojnë 

detyrën e tyre në institucion, qëndrojnë të veshur duke respektuar Kodin e Etikës në punë.  

b. Nderohen me ceremoni dhe dhurata simbolike mesuesit qe dalin ne pension dhe ata qe 

kane arritje te larta ne olimpiada dhe në Maturën Shtetërore. 

c. Në rastin ku punonjësi arsimor konstaton përdorimin e dhunës verbale, psikologjike, 

fizike, seksuale nga ana e nxënësit, me anë të shprehjeve dhe/ ose të veprimeve të 

ndryshme, lajmëron menjëherë OS dhe drejtorinë e shkollës. Drejtoria lajmëron personin 

që ushtron përgjegjësinë prindërore të nxënësit për menaxhimin e konfliktit dhe zgjidhjen 

e situatës. Në këtë rast, drejtoria bashkëpunon me punonjësin psiko – social, mësuesin 

kujdestar dhe OS për trajtimin në vazhdimësi të nxënësit që shpreh sjellje të tilla.  

o Në rastet kur sjellja e dhunshme e shfaqur nga nxënësi përbën vepër penale, 

drejtori i IA-së ka detyrimin që të njoftojë menjëherë ZVA-në, NJMF dhe organet 

vendore të Policisë së Shtetit për ndjekjen e cështjes. 

 Kur dhuna verbale, psikologjike, fizike apo seksuale edhe pse është e ndaluar, 

ushtrohet nga mësuesi ndaj nxënësit atëherë drejtori: 

o Paraqet rastin para komisionit të etikës dhe sjelljes në IA. 

o Kur ky komision konstaton kryerjen e shkeljes nga ana e mësuesit, bën 

rekomandimin me shkrim për drejtorin e IA-së për marrjen e masës 

disiplinore ndaj mësuesit, sipas përcaktimeve të akteve ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. 

o Kur shkelja nga mësuesi përbën vepër penale, drejtori i IA-së ka detyrimin 

ë njoftojë menjëherë ZVA, NJMF dhe organet vendore të Policisë së 

Shtetit për ndjekjen e cështjes. 

5. VLERESIMI  NXENESVE 

a. Ne fund te periudhës së dytë behen vleresimet me short per te percaktuar vec te tjerash 

edhe nx me rezultate te larta. Nota e këtij vlerësimi do të konsiderohet si notë testimi dhe 

do të merret në konsideratë në notën vjetore të nxënësi. 

b. Procesi drejtohet nga drejtoria dhe kryetarët e ekipeve lëndore të cilët miratojnë testet që 

do të përdoren 

 



 6. MESUESI 

a. Detyrat dhe te drejtat e mesuesit detajohen me poshte, sipas pikes 2/c te nenit 60 te Ligjit 

nr.69/2012, datë 21.06.2012 ‘Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”. 

 DREJTORI  LARGON MESUESIN NGA INSTITUCIONI ARSIMOR: 

o Për mosarritje të nxënësve të përcaktuara në mënyrë objektive si: testimet e drejtorisë 

së institucionit ose të Njësisë Arsimore Vendore, rezultatet në provimet Kombëtare 

dhe vlersimi i ASCAP-s. 

 PERSONELI MËSIMOR KA PER DETYRE: 

o të njohë dhe zbatojë Rregulloren e institucionit arsimor parauniversitar në Republikën 

e Shqipërisë si dhe aktet nënligjore. 

o të angazhohet në të gjitha format e përsosjes profesionale dhe pedagogjike. 

o të kërkojë leje paraprakisht dhe jo të njoftojë për mungesën në punë. 

o cdo dite, para fillimit të mësimit, mësuesi kujdestar ka për detyrë të hyjë në klasën e 

tij  kujdestari dhe të monitorojë situatën e frekuentimit të mësimit nga nxënësi. 

o paraqitja e mësuesit në punë bëhet në orën 7: 45,  

o paraqitja e mësuesit dezhurn bëhet në orën 7:30. 

o mësimi fillon në orën 08:00 dhe mbaron në orën 14:40 

o mësuesi largohet nga shkolla, vetëm pas kësaj ore (edhe nëse e ka mbaruar mësimin 

sipas grfikut të drejtorisë) 

o mësuesi qëndron në mjediset  e shkollës 30 orë në jave dhe nuk largohet prej tyre për 

asnje arsye. 

 UNIFORMA E MËSUESIT 

o Përbëhet nga përparëse e bardhe, duhet të jetë e veshur në cdo moment të qëndrimit 

të tij në shkollë. 

o Veshja e mësuesit nuk duhet të jetë e ekzagjeruar (dekolte, minifunde, pantallona të 

shkurtra, bizhuteri/ make up  të rëndë, syze dielli etj). 

 GJATË ORËS SË MËSIMIT 

o mësuesi është i detyruar të vlerësojë nxënësit për arritjet e tyre dhe t’i motivojë ata për 

vlerësimin e bërë. 



o vlerësimi i nxënësit brenda orës së mësimit i pa argumentuar, dobëson personalitetin e 

mësuesit dhe shkakton  keqkuptime me nxënësit. nxënësi informohet se pse po merr atë 

vlerësim. 

 MOSMARRËVESHJET NË ORËN E MËSIMIT 

o mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë orës së mësimit midis mësuesit dhe nxënësit 

(me nxënës të vecantë), diskutohen dhe zgjidhen pas orës së mësimit. Nuk duhet të 

ndërpritet mësimi për këtë arsye. 

o është kategorikisht e ndaluar nxjerrja e nxënësve nga ora e mësimit për arsye si: 

ardhja në klasë me vonesë nga nxënësi, mungesa e librit apo fletores etj.  

o në rastet kur nxënësi hyn në klase me vonesë, mësuesi i lëndës e pranon atë në klasë 

dhe në fund të orës njofton mësuesin kujdestar, i cili komunikon me familjen dhe e vë 

në dijeni të vonesës. 

o në rastet kur nxënësit i mungojnë mjetet si: libri, fletorja, mjete të tjera mësimore, 

mësuesi i lëndës e qorton ose mban qëndrim (brenda etikës) por nuk e nxjerr jashtë 

klasës, dhe njofton mësuesin kujdestar në fund të orës. 

 PERSONELIT MËSIMOR 

Nuk i lejohet: 

o të përdorë shprehje fyese ndaj askujt në ambjentet e shkollës 

o të ngrejë tonin e zërit në mjdiset e shkollës 

o të bëjë ndryshime në orar. Këto ndryshime i bën vetëm mësuesi dezhurn (kur ka mungesa 

mesuesi), vetëm pasi është konsultuar me drejtorinë. 

o të nxjerrë nxënësit nga klasa ose të dalë vetë,  përvec rasteve të parashikuara në këtë 

rregullore. 

 SJELLJA E  MËSUESIT 

Nuk përdor dhe nuk manifeston në mjediset e shkollës për sa më poshtë vijon: 

o përdorimin e duhanit, pijeve alkoolike, përdorimin apo shperndarjen e lëndëve narkotike 

(drogave) 

o mbajtjen e armëve të ftohta dhe të zjarrit. 

o shkeljen dhe cënimin e të drejtave të njeriut 

o ushtrimin e dhunës fizike, psikologjike dhe verbale tek të tjerët 



o akte të pakulturuara, fyese dhe poshteruese në mjediset e shkollës, madje mban qëndrim 

kritik ndaj tyre. 

o përdorimin e nxënësve për aktivitete që lidhen me veprimtari fetare, poltike apo 

bizneseve private. 

o mësuesi nuk zhvillon mësime private me nxënësit që i’u jep mësim. 

o mësuesi nuk krijon marrëdhënie intime në mjediset e shkolles me nxënësit, kolegët apo 

prindërit e nxënësve të tij. 

 DETYRAT E MËSUESIT DEZHURN 

o cdo grup mësuesish dezhurn ka nje kryesues i cili ështe përgjegjes për mbarëvajtjen e 

procesit edukativo – mësimor. 

o në rastet kur mungon një nga mësuesit dezhurn të dites, zëvendësohet nga mësuesi 

përgjegjes për oborrin. 

o përgjegjesi komunikon me drejtorinë rregullisht për cdo gjë që mund të ndodhë. 

o kontrollon mjediset para dhe pas mësimit dhe raporton në drejtori 

o mban përgjegjësi për rregullin dhe zbatimin e orarit ditor. 

o nuk lejon hyrjen në ambjentet e shkollës persona të paautorizuar. 

o shënon dhe raporton në drejtori vonesat e mësuesve 

o shoqëron nxënësit në ndërrimin e klasave ose në orët bosh. 

o shënon në fletoren e dezhurnit ngjarjet jo të zakonshme të ditës, firmos dhe dorëzon 

fletoren në drejtori 

o paraqitet në punë në orën 7:30 dhe qëndron deri në orën 14:40 

o organizojnë hyrjen dhe daljen e nxënësve në mjediset e brendshme të shkollës. 

o njofton me sinjalin e ziles fillimin dhe mbarimin e orës mësimore. 

o administron  dokumentacionin shkollor (regjistrat dhe fletoren e mungesave ditore të 

nxënësve), njofton në drejtori për cdp problematike. 

o nuk largohet nga mjedisi i shkollës pa marrë leje në drejtori. 

o kujdesen me përparësi për rregullin dhe mbarëvajtjen në katet përkatëse 



o organizojnë brenda grupit verifikimin e përditshem të prezencës së nxënësve më 

mësim (marrin mungesat një herë në ditë në cdo klasë) 

7.NXENESI  

Detyrime dhe te drejtat e nx detajohen me poshte: 

 Shperblimet e nxenesve  

o Nxënësit me rezultate më të mira (me mesatare mbi 9),në fund të vitit do të 

shpërblehen nga shkolla me nga një libër. 

o Nxënësit maturantë (me notë mesatare mbi 9), në ceremoninë e diplomimit do të 

shpërblehen me nga një libër nga shkolla.  

o Nxënësit të cilët nuk bëjnë asnjë mungesë dhe klasa me frekuentimin më të mirë në 

fund të vitit shkollor, do të shpërblehen me certificate vlerësimi nga shkolla. 

 Veshja e nxënësit 

Nxënësi ka për detyrë të ketë një veshje dhe paraqitje serioze dhe t’u përgjigjet vendit 

dhe natyrës së IA-së, si më poshtë: 

o Këmisha dhe bluza të jeë serioze. 

 

o Mëngët e këmishës, pulovrës/ bluzës dhe veshjes në përgjithësi, nuk duhet të jenë 

aq të lirshme dhe të hapura sa të ekspozojnë trupin. 

 

o Nuk lejohet që veshjet të jenë transparente 

 

o Nuk lejohen pantallonat e shkurtra 

 

o Nuk lejohen kapelat dhe syzet e diellit 

 

o Nxënësit duhet të kujdesen për higjenën personale dhe paraqitjen e jashtme. 

 

 Nxënësi në orën e mësimit 

Nxënësi duhet të jetë i rregullt për orën e mësimit. Me rregullsi do të kuptojmë: 

o Mban maskën dhe xhelin dezinfektues gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në 

shkollë. 

o Ruan distancën fizike me nxënësit apo personat e tjerë në shkollë. 



o Lëviz sa më pak të jetë e mundur në mjediset e brendshme të shkollës, duke 

zbatuar me rigorozitet rregullat e distancimit fizik dhe higjenës personale. 

o Nxënësi duhet të jetë i pajisur me bazën e tij mësimore – didaktike për zhvillimin 

normal të orës së mësimit. 

o Nxënësi mban përgjegjësi për higjenën personale dhe të mjedisit ku zhvillon 

aktivitetin mësimor 

 Përdorimi i celularit në shkollë 

o Përdorimi i celularit është i ndaluar  gjatë kohës që nxënësi është në mësim si nga 

nxënësit edhe nga mësuesit. 

o Në rast se nxënësi disponon telefon cellular dhe e përdor atë gjatë orës së mësimit në 

klasë, ai sekuestrohet dhe dorëzohet ne drejtorinë e shkollës. Nxënësi e merr përsëri në 

fund të ditës (procesit mësimor) 

o  Nr i kontaktit të shkollës, i cili adminsitrohet nga sekretaria e shkollës,  t’I vihet në 

dispozicion cdo prindi dhe cdo klasë t’a ketë të afishuar këtë numër. 

 Sjellja e nxënësit 

Nxënësi nuk duhet të manifestojë në mjediset e shkollës sjellje si  më poshtë: 

o Përdorimi i duhanit, pijeve alkoolike, përdorimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike 

(drogave) 

o Mbajtjen e armëve të ftohta dhe të zjarrit 

o Shkeljen dhe cënimin e të drejtave të njeriut 

o Ushtrimin e dhunës fizike, psikologjike dhe verbale tek të tjerët. 

o Akte të pakulturuara, fyese dhe poshtëruese në mjediset e shkollës, madje duhet të mbajë 

qëndrim kritik ndaj tyre. 

 Dalja e nxënësve nga klasa 

Dalja e nxënësve nga mësimi do të lejohet vetëm në këto raste: 

o Për arsye familjare (kur shoqërohet nga familjaret) 

o Për arsye shëndetësore (nëse ka emergjenca të mundshme, shoqërohet nga mësuesi 

kujdestar ose mësues tjetër, i cili mund te jetë pa mësim për momentin) 



o Thyerje shumë të rëndë të disiplinës në orën e mësimit (e dokumentuar nga mësuesi 

përkatës) 

o Në të gjitha rastet e mësipërme, duhet të njoftohen familjarët e nxënësit. 

 Lëvizjet e nxënësve në mjediset e shkollës 

o Nxënësve u lejohet të lëvizin vetëm në pushimet 5 min në mjediset e brendshme të 

shkollës për arsye që lidhen me kalimin e tyrë në  tualete të shoqëruar nga personi 

përgjegjës i katit dhe duke respektuar distancimin fizik me personat e tjerë. Për asnjë 

arsye tjetër, nxënësit nuk duhet të kalojnë nëpër korridore apo mjedise të tjera të 

shkollës. 

o Në shkollë, ka vetëm një hyrje dhe një dalje të nxënësit duke zbatuar rregulloren 

anticovid. (shtese e kësaj rregulloreje) 

 Justifikimi i mungesave të nxënësit 

Justifikimi i mungesave bëhet vetëm në rastet: 

o Kur nxënësi ka raport mjekësor (modular) për sëmundje të ndryshme 

o Në rastet e një fatkeqësie familjare 

o Në rastet kur dyshohet për infektim nga COVID, justifikimi i mungesave bëhet 

vetëm nga mjeku i familjes së nxënësit. 

o Në rastet kur nxënësi vuan nga sëmundje kronike, justifikimi i mungesave bëhet 

nga mësuesi kujdestar (deri në tri ditë në muaj) pasi ka komunikuar me prindin. 

Për mungesa më të gjata se tri ditë, miratimi bëhet me shkrim nga drejtori/ 

nëndrejtori dhe i dorëzohet mësuesit kujdestar. 

o Dokumentacioni i mungesave (raportet mjekësore) depozitohen cdo javë tek 

mësuesi kujdestar, i cili bën edhe justifikimin e tyre. Mësuesi kujdestar i ruan ato 

deri në përfundim të  vitit  shkollor, dhe i vë ato në dispozicion të drejtorisë sa 

herë që kjo e fundit i kërkon. 

o Nxënësi paralajmërohet për përjashtim me shkrim nga drejtori i shkollës, kur ka 

munguar 30 orë mësimore. Njoftimi bëhet zyrtarisht nga mësuesi kujdestar në 

drejtorinë e shkollës dhe familja njoftohet përmes shërbimit posar me 

lajmërimmarrje nga drejtoria e shkollës. 

o Nxënësi  përjashtohet  nga shkolla kur ka munguar edhe 15 orë mësimore të tjera 

nga marrja e paralajmërimit (pra ka plotësuar numrin 45 të mungesave pa arsye). 

Njoftimi bëhet zyrtarisht nga mësuesi kujdestar me një përshkrim të detajuar mbi  



sjelljen e nxnësit  dhe punën e bërë nga ana e mësuesit për të parandaluar 

përjashtimin, familja njoftohet zyrtarisht nga nga drejtoria e shkollës përmes 

shërbimit postar. 

 Për orët e Edukimit fizik 

o Për orët e Edukimit fizik, nxënësi detyrimisht paraqitet me uniformën sportive të 

përcaktuar nga mësuesit e edukimit fizik. 

 Mosrespektimi i rregullores nga nxënësit dhe personeli mësimor 

o Mosrespektimi i rregullores së brendshme të shkollës trajtohet nga Komisioni i 

disiplinës dhe shoqërohet më marrjen e masave disiplinore sipas Rregullores së 

institucionit arsimor në Republikën e Shqipërisë, Neni 104 “ Llojet e masave 

disiplinore ndaj nxënësit”, neni 107 “Masat disiplinore për mësuesit dhe nëndrejtorin” 

. 

8. ORGANIZMAT NË ISNTITUCIONIN ARSIMOR 

Në shkollë funksionojnë rregullisht: 

1. bordi i shkollës 

2. këshilli i mësuesve 

3. keshilli i prindërve të klasave dhe i shkollës 

4. komisioni i etikës dhe sjelljes 

5. komisioni i disiplinës 

6. qeveria e nxenesve 

7. ekipi i kurrikulës 

8. komisioni i shëndetit dhe mirëmbajtjes së mjedisit. 

9. komisioni i blerjeve 

10. komisioni i regjistrimit të nxënësve në klasën e dhjetë 

të gjitha institucionet e mësipërme kryejnë aktivitetin e tyre mbi bazën e udhëzimeve 

përkatëse. 

 

 



9 – SHËRBIME TË TJERA 

1. Në shkollë funksionojnë edhe shërbime të tjera si: sekretaria, shërbimi sanitar të cilët 

kryejnë veprimtaritë e tyre bazuar në rregullore të vecanta pune. 

2. Takimi i prinderve me drejtorinë e shkollës për arsye të vecanta zhvillohet cdo ditë të 

enjte nga ora  12:30  - 14: 05 

3. Sherbimet e sekretarisë së shkollës behet cdo ditë nga ora 12:00 – 15:00. 

10 – DERA E JASHTME 

o Dera e jashtme do te kontrollohet nga roja ditore i marre per kete sherbim me 

aprovim te Bordit. Ajo hapet ne 7 e 10 minuta dhe mbyllet pasi te kete ikur dhe 

nxenesi i fundit nga shkolla. Gjatë gjithë ditës monitorimi i saj bëhet nga roja ditor. 

o Ne rastet kur ndonje klase mbaron mësimin me herët per arsye te vecanta, nxenesit 

shoqerohen deri  ed era nga mesuesi dezhurn i dites. 

o Roja ditore, kontrollon dhe informon ne drejtori rastet e hyrje-daljeve te nxenesve apo 

personave te tjere ne menyre te parregullt, me force,apo per kalimin e murit rrethues. 

 

Kjo rregullore eshte hartuar nga këshilli i mësuesve, keshilli i prinderve, qeveria e nxenesve dhe 

ka marrë miratimin nga bordi i shkolles etj. 

Kjo rregullore shoqërohet edhe nga rregullore shtese për masat e marra në kuadër të zhvillimit të 

mësimit në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID – 19. (bashkëlidhur kësaj rregulloreje) 

 

 

 

 

 

 

Elbasan me 10.09.2020                        


