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Të nderuar prindër

Fëmija juaj për momentin ndjek shkollën e obliguar dhe çdo ditë mëson gjëra të reja. Në këtë
përkrahet jo vetëm nga ana e shkollës, por edhe nga ana juaj. Deri në hyrjen e fëmijës tuaj në
kopsht vetëm ju e kishit përgjegjësinë për nxitjen dhe zhvillimin e tij, tani e ndani këtë detyrë me
shkollën. Ju dhe shkolla e keni për obligim të bashkëpunoni.
Por çfarë do të thotë kjo konkretisht? Ndoshta edhe ju tashme jeni menduar, në cilat prej
temave do të keni leje të ndikoni dhe për çfarë fushash mbani përgjegjësi. Ose mbase ishit të
pasigurt, se çfarë i takon fushës së përgjegjësisë së shkollës. Në këtë fletëpalosje gjeni
përgjigje për pyetje të tilla. Ajo ofron një vështrim për të drejtat dhe obligimet kryesore të
shkollës dhe të prindërve gjatë bashkëpunimit.
Fëmijët dhe adoleshentët përfitojnë nga një raport i mirë midis shkollës dhe prindërve. Për
shkak të kësaj, kjo përpjekje për një bashkëpunim të mirë ia vlen shumë. Është dëshira ime e
fortë, që të gjithë të angazhohen së bashku, me qëllim që të realizohet një bashkëpunim i
mirë!

Stefan Kölliker
Presidenti i Këshillit të arsimit
dhe kryetari i Departamentit të
arsimit

Kryesorja në një vështrim

Së bashku me shkollën ju e mbani përgjegjësinë për arsimimin dhe edukimin e fëmijës tuaj.
Prandaj duhet një bashkëpunim.
Bashkëpunimi bëhet në interesin dhe për të mirën e fëmijës tuaj. Nëse bashkëpunoni, ju dhe
shkolla mund të angazhoheni më mirë në nxitjen dhe zhvillimin e tij të shëndoshë.
Rëndësi ka një shkëmbim mendimesh midis jush dhe shkollës, që bëhet rregullisht. Gjatë
bisedave ju dhe shkolla informoni njëri-tjetrin rreth temave, që janë të rëndësishme për
situatën shkollore të fëmijës tuaj.
Një komunikim vlerësues dhe plot respekt e forcon besimin. Besimi është baza për një raport
të mirë midis jush dhe shkollës.
Për bashkëpunimin ekzistojnë rregullime ligjore. Këto përcaktojnë, cilat janë përgjegjësitë
tuaja si prindër dhe çfarë obligimesh ka shkolla.

Prindërit – të drejta dhe obligime

Të drejta
• Ju në çdo kohë mund të vizitoni mësimin e fëmijës tuaj, nëse ju lajmëroheni më parë tek
mësuesi.
• Keni të drejtë të merrni informacione dhe përgjigje tek mësuesi për arritjet dhe zhvillimin e
fëmijës tuaj.
• Shkolla ju përfshin në vendime të rëndësishme në lidhje me fëmijën tuaj (p.sh. përsëritja e një
klase ose zhvillimi i masave të pedagogjisë speciale) dhe ju dëgjon në përgatitje të tyre. Ju
keni mundësi të parashtroni rekurs kundër vendimeve të shkollës.
• Ju keni të drejtë, që shkolla të ofrojë një vakt dreke. Nëse fëmija juaj e shfrytëzon këtë,
shkolla për këtë mund të kërkojë një kontribut financiar nga ju.

Obligime
• Është përgjegjësia juaj, që fëmija juaj të frekuentojë shkollën. Nëse nuk mund të marrë pjesë
në mësim, këtë ju duhet t'ia njoftoni mësuesit para fillimit të mësimit. Ju mund të hiqni
fëmijën tuaj nga mësimi pa arsyetim në dy gjysme-dite në çdo vit shkollor («Jokertage»). Për
këtë mjafton një njoftim të sa më parshëm me shkrim për mësuesin.
• Ju e mbani përgjegjësinë
– për rrugën midis shtëpisë dhe shkollës. Nëse kjo është e pamasë, shkolla e merr përsipër
transportin.
– për sjelljen e përshtatshme dhe veshjen korrekte të fëmijës tuaj.
– për zgjedhjen e profesionit dhe të shkollës pas përfundimit të kohës së obliguar për
ndjekjen e shkollës. Në këtë mësuesi e përkrah fëmijën tuaj dhe bashkëpunon me ju.
• Është përgjegjësia juaj, që të informoni shkollën për gjithçka, që ka rëndësi për arsimimin
dhe edukimin e fëmijës tuaj. Për shkollën p.sh. ka rëndësi të dijë, nëse fëmija juaj nuk ndihet
rehat në shkollë, nëse ka probleme me detyrat e shtëpisë ose nëse është i rënduar nga një
situatë e veçantë në shtëpi.
• Ju jeni të obliguar të merrni pjesë në bisedat (p.sh. në bisedën e vlerësimit) me shkollën dhe
ta përkrahni atë në realizimin e masave shkollore (p.sh. ndjekjen e një terapie të logopedisë).

Shkolla – të drejta dhe obligime

Të drejta
• Shkolla ka të drejtë të organizojë veprimtarinë shkollore në mënyrë të pavarur në kuadër të
dispozitave kantonale. Ajo p.sh. i shpërndan fëmijët dhe adoleshentët në klasa dhe njësi
shkollore, harton një orar mësimor dhe cakton ditë pushimi dhe aktivitete të posaçme
mësimore.
• Shkolla ka të drejtë të marrë vendime të rëndësishme për nxitjen dhe zhvillimin e fëmijës
tuaj, si p.sh. të bëjë caktimin për shkollën sekondare ose shkollën reale ose të zhvillojë
masa të pedagogjisë speciale.
• Mësuesit e modelojnë mësimin në kuadër të dispozitave kantonale në mënyrë të pavarur.
Ata mund të japin detyra shtëpiake dhe të marrin masa disiplinuese.
• Shkolla mund të lëshojë gjoba kundrejt prindërve, të cilët i kundërvihen obligimit të tyre për
bashkëpunim në masë të konsiderueshme, ose të cilët nuk kujdesin për frekuentimin e
fëmijës së tyre në shkollë.

Obligime
• Shkolla mban përgjegjësinë për një mësimdhënie të mjaftueshme dhe pa pagesë. Të
gjithë fëmijët dhe adoleshentët duhet të nxiten në mënyrë të përshtatshme.
• Shkolla e mban përgjegjësinë për nxënëset dhe nxënësit gjatë mësimit. Këtu përfshihen
edhe pushimet, leksione të mundshme të ndërmjetme dhe aktivitete të posaçme mësimi.
• Shkolla duhet ta mbajë kontaktin me ju dhe duhet t’ju informojë për të gjitha temat e
rëndësishme në mënyrë aktive dhe sa më parë. Të paktën një herë në vit ajo duhet të
organizojë një ditë vizite në shkollë.
• Mësuesi duhet t’ju informojë për arritjet dhe zhvillimin e fëmijës tuaj dhe duhet të zhvillojë
të paktën një herë në vit një bisedë vlerësimi me ju.

Informacione të mëtejshme

Një broshurë më të zgjeruar rreth temës së të drejtave dhe obligimeve të shkollës dhe të
prindërve është në dispozicionin tuaj në www.volksschule.sg.ch  ‹Inhalte für Eltern› dhe
mund të shkarkohet.
Në faqen e internetit gjeni gjithashtu:
• Fleta informuese për tema rreth St.Galler Volksschule (shkollës popullore të St.Gallen-it), si
p.sh. sistemi shkollor në St.Gallen ose vlerësimi;
• Informacione për ofertën e larmishme të konsultimeve në Kantonin St.Gallen, si p.sh.
qendrat rajonale të konsultimit profesional ose puna sociale shkollore;
• Kalendarë rajonalë për aktivitete me oferta të arsimimit të mëtejshëm për prindër dhe persona
referimi.
A keni pyetje ose doni të dini më shumë për një temë? Mësuesi i fëmijës tuaj është personi i
parë i kontaktit për dëshirën tuaj. Gjithashtu drejtoria e shkollës është në dispozicionin tuaj për
biseda.
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