Minimals / Kërkesat minimale të shkollës sonë
Rregulla bazë e bashkëpunimit Prindër – shkollë
e përpiluar pas bisedimeve mes prindërve, ekipit të shkollës dhe institucioneve

Ligji mbi shkollat

Veprimet  Kështu ne mundemi të bashkëpunojmë mirë

1. Përgjegjësia e prindërve
Prindërit janë të parët që kanë përgjegjësinë
për edukimin dhe formimin e fëmijëve të
tyre ( Neni 31.1)

- Me ia sigurue fëmiut në shtëpi një vend të qetë për punë (mësim)
- me ia dhëne materialin e nevojshëm shkollor
- Detyrat e shtëpisë, njohtimet nga shkolla, aktivitetet sportive dhe aktivitete
e tjera shkollore me i shique dhe me i organizue së bashku me fëmiun.
- Me kërkue motivim dhe shprehi të mira nga fëmiu, për mësim

2. Bashkëpunimi Prindër/ Mësimdhënës
Prindërit dhe mësimdhënësit bashkëpunojnë
në edukimin dhe mësimin e nxënësve nën
udhëheqjen e institucioneve shkollore
( Neni 31.2. dhe 43)

3. Mungesa e nxënësve
Nxënesit duhet ta vijojnë mësimin rregullisht dhe të zbatojnë
udhëzimet e marra nga mësimdhënësit dhe institucionet në
bazë të të drejtave që kanë ata. ( Neni 35 dhe 34.2 )
4. Shëndeti i nxënësve
Mësimdhënësit dhe institucionet shkollore në bashkëpunim
me prindërit, kujdesen për shëndetin e fëmijëve ( Neni 40 )

- Udhëzimet me shkrim të çfardo natyre qofshin duhet shiquar dhe përcjellë
- Bisedave me prindër dhe mbrëmjeve me prindër me u kushtue rëndësi të veçantë
- Me ndihmue nëse mësimdhënesit këtë e kërkojnë
- Masat e biseduara së bashku , me i zbatuar
- Detyrimet e fëmiut siq janë ( Sporti në shkollë, Chori, Musical..) me i respektue
- Në rastë të paqartësive apo vështërsive eventuale kërkoni takim me mësuesin
- Me respektue rendin shkollor dhe me i tregua fëmiut se si duhet q ai ta respekton ate.
- Me i respektue orarin e mësimit dhe orarin e pushimeve
- me e edukue fëmiun të jetë me kohë në shkollë ( i saktë )
- Mungesen eventzuele në shkollë ta arsyetoni para fillimit të mëisimit
- Për pushime dhe ditë të festave që nuk janë paraparë me kalendar zyrtar të bëni kërkesën me formular
zyrtar së paku 14 ditë përpara
- Në rast sëmundjeje të kujdeseni për fëmiun në shtëpi ( shiqo letren e mësuesve)
- Kujdes dhe përkrahje të higjienes trupore të fëmiut
- Në rastë të sëmundjeve ngjitëse ose morrave në trup patjeter me e lajmërue mësuesin
- Të merren masat mbi kushtet shëndetësore dhe të respektohen ( si masë preventive)
Ushqim të shëndetshëm dhe gjumë të mjaftueshëm ( Kushte këto që rrisin aftësinë koncentruese)
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