
 

 

BROSHUR ILLUSTRATIVE E ORGANIZIMIT 
TE SHKOLLES SE MESME NE ITALI 

 
Ne momentin e konfermimit te regjistrimit ne klasen e pare, segretarja e shkolles do ju 
kerkoj plotesimin e dokumentit te regjistrimit ne te cilin te kerkohet te plotesosh dhe disa 
dokumenta te tjera me pas. Eshte e nevojshme qe kerkesa te jete e plotesuar ne cdo 
pjese duke qene se te dhenat e kerkuara jane te nevojshme per te njohur nxenesin. 
Kerkohen dhe disa te dhena rreth familjareve dhe numrat e telefonit te nevojshem ne raste 
kur kerkohet nga shkolla te vihet ne kontakt me familjen p.sh komunikime urgjente, 
probleme me nxenesin etj. 
Te dhenet e prinderve jane te nevojshme dhe per organet kolegjale. Organet kolegjale 
jane organizma qe drejtojne aktivitetet shkollore per cdo istitut dhe jane te perbere nga 
prinder, nxenes, profesore dhe personel jomesimdhenes. 
Cdo shkolle ka nje rregullore istituti dhe nje POF (plan per oferten e aktiviteteve dhe planin 
e studimeve qe parashikohet per shkollat). Norma te tjera te rendesishme jane ato te 
sigureses se nderteses dhe statutit te studenteve. 
Me posht shpiegohen disa norma:  
 
 
RREGULLORJA E ISTITUTIT 
Permbledhje e normave me te rendesishme 
 
Principe gjenerale 
Shkolla eshte ambjenti i formimit te kultures per studentin, ku maturon dhe rrit kulturen e tij 
duke u bazuar ne principet e demokracis, barazis, menjanon dallimet fetare sipas 
kushtetutes italiane e te gjitha keto arrihen nepermjet diaologut, kerkimit dhe eksperiences 
se bashkejeteses. Shkolla vlereson dialogun dhe shkembimin e opinioneve ne posizione 
te ndryshme pa dallime ideologjike dhe fetare. 
Te gjithe ato qe punojne, me te njejten vlere dhe pa dallime fetare dhe rolesh, mundohen 
te qartesojne dhe te ballafaqojne opnione te ndryshme, sipas metodes demokratike dhe 
duke qene koerent me qellimet edukative qe duan te arrijne. Ky eshte nje kujdes i vecant 
ne raportin mesues-nxenes. 
Shkolla eshte e hapur per kontribute kreative dhe per te gjitha aktet mbi te drejten e 
studimit, ne zhvillimin e kapazitetit te nxenesit ne rekuperimin e atyre qe jane ne gjendje te 
prapambetur ose qe kane mangesi, ne menyre qe te arrijne sa me mire objektivet e 
shkollimit te istitutit ne baze te specializimit qe kane kurset e ndryshme. 
Shkolla, si vend i formimit te nxenesit, duhet te favorizoj rritjen dhe pjekurin te cdo nxenesi 
qe te jete pergjegjes per frytet qe jep ne shkolle. 
 
 
Orari i shkollave dhe kalendari per vitin 
Cdo shkolle vendos fillimin dhe mbarimin e orarit mesimor dhe oren e pushimit te gjate. 
Ne fillim te cdo viti shkollor, sipas propozimit te drejtorit te shkolles, keshilli i mesuesve 
aprovon nje kalendar me datat me kryesore ne relacion me mbledhjet e klasave, takimet 
me familjen, iniziativat qe zhvillohen ne shkolle dhe jasht shkolle. 
Ky kalendar u komunikohet nxenesve dhe familjes.  



 

 

Justifikimi i mungesave 
Frekuentimi i regullt ne leksione eshte strument kryesor per te drejten e studimit. Te gjitha 
mungesat duhet te jene te justifikuara ne librezen e mungesave nga prinderi ose tutori( 
personi qe ka firmosur per regjistrimin ne shkolle). Nje mungese prej pese ditesh rrjesht 
duhet te justifikohet ne Drejtori. Ne rast semundje, nxenesi duhet te kete nje certifikat 
mjekesore qe verteton sherimin.  
 
Hyrje dhe dalje jasht orarit 
Cdo kerkese hyrje dhe dalje jasht orarit, edhe ato gjate oreve te mbasdites dhe te kurseve 
per rekuperimin, duhet te prezantohen ne librezen e mungesave paradite dhe leja leshohet 
vetem nga Drejtori ose zevendesi i tij. 
 
Komunikimi shkolle-familje 
Bashkepunimi midis shkolles dhe familjes ka nje rendesi fondamentale dhe favorizohet me 
cdo mjet. Bashkepunimi perkrahet dhe ne mundimin e familjes duke kontrolluar dhe 
firmosur ne kohe komunikimet qe i perkasin nepermjet ditarit. 
Prinderit mund te takojne individualisht profesoret duke lene takim me ane te ditarit 
shkollor dhe duke u bazuar ne kalendarin qe publikohet ne fillim te vitit. 
 
Perdorimi i ambjentit dhe mjeteve 
Te gjitha hapesirat e istitutit, klasat, banjot, laboratoret, palestrat dhe kopeshti duhet te 
jene te rregullt ne fillim te leksioneve ne menyre qe te mundesojne nje zhvillim te mire te 
aktiviteteve. Kujdesi dhe ruajtja e ketyre ambjemteve eshte garanzi e kualitetei te jetes 
shkollore, ambjentet e shkolles jane ne disposizion te nxenesve per aktivitete studimi 
kerkimi ose mbledhje, ashtu si laboratoret perdorimi i te cileve eshte i caktuar nga norma 
specifike. 
 
Asembleja e studenteve- komuniteti i studenteve 
Asemblet e studenteve jane okazione pjesemarrje demokratike per perballimin e 
problemeve te shkolles dhe te shoqeris, ne formimin kulturor dhe civil te nxenesit. Gjate 
kohes se asemblese se studenteve nuk lejohet zhvillimi i aktivitetit mesimor. Ne asemblet 
e istitutit mund te kerkohet pjesemarrja e eksperteve per probleme sociale, kulturore, 
artistike, shkencore te permendur nga nxenesi. Pjesemarrja e tyre duhet te jete e 
autorizuar nga Drejtori i shkolles. 
Komuniteti i studenteve eshte i formuar nga perfaqesuesit e cdo klase, nga perfaqesuesit 
e istitutit dhe nga perfaqesuesit qe istituti ka zgjedhur per konsulten e provinces. 
Komuniteti mbledh dhe seleksionon duke motivuar inizioativat e propozuara nga studentet 
dhe favorizon zbatimin e rregullores se shkolles, senjalizon rastet e mos zbatimit duke i 
komunikuar me shkrim dhe arsyjen. 
 
Vizita te shoqeruara dhe udhetime arsimore 
Udhetimet arsimore, vizitat e shoqeruara, pjesemarrja ne konkurse dhe kampionate te cdo 
sektori jane te konsideruara pjese integruese dhe me kualitet te organizimit mesimor dhe 
moment njohje, komunikimi dhe shoqerie. 
Keshilli i klases projekton, organizon dhe zhvillon vetem ose ne bashkepunim me keshillet 
e tjere te klasave aktivitete edukative-mesimore koerente me programin qe zhvillohet. 



 

 

 
Organe Kolegjale 
Organet Kolegjale te shkolles, me perjashtim te kolegjit te mesuesve, parashikojne 
gjithmone pranin e prinderve, qe jane strumente qe mund te garantojne ballafaqimin midis 
pjesemarresve te shkollave si dhe lidhjen midis shkollas dhe territorit duke realizuar nje 
kontakt domethenes per dinamikat shkollore. 
Te gjitha organet kolegjale te shkolles mblidhen ne orare qe nuk koincidojne me oraret e 
mesimit. Ato jane:  
Keshilli i klases: eshte i perbere nga te gjithe profesoret e klases, dy perfaqesues te 
prinderve dhe dy perfaqesues te studenteve; drejton Drejtori i shkolles ose nje profesor qe 
merr pjese ne Keshillin, i deleguar; nje nga detyrat kryesore eshte qe te shtrijne akoma me 
shume raportet reciproke midis profesoreve, prinderve dhe nxenesve. 
Keshilli i shkolles: eshte i perbere nga perfaqesues te profesoreve, nje perfaqesues i 
personelit aministrativ, teknik dhe ndihmes, nga prinderit e nxenesve, nga nxenesit dhe 
nga drejtori i shkolles( pjesemarresit ndryshojne ne raport me numrin e nxenesve). 
Presidenti eshte i zgjedhur nga rapresentantet e prinderve.  
Xhunta esekutive: eshte e perbere nga profesore, nje nenpunes aministrativ ose teknik 
ose ndihmes, nga nje prind dhe nga nje nxenes. Sipas ligjit bejne pjese Drejtori i shkolles, 
qe e drejton, dhe Drejtori i sherbimeve gjenerale dhe aministrative qe ka dhe funksione 
segretarie te xhunta. 
 
P.O.F  
Plani i ofertes formative te aktiviteteve dhe te planit te studimit te planifikuar nga 
shkolla 
P.O.F eshte nje dokument vjetor i programimit te ofertes formative te shkolles, bashkesia e 
aktiviteteve qe shkolla zhvillon duke perdorur risorsa humane, finziare dhe patrimone te 
disponueshem. P.O.F prezanton gjithashtu aktivitete mesimore te arsimit, kurrikulare ose 
eksperimentative. 
 
 
INFORMAZIONE MBI RREZIQET E SIGURIS NE SHKOLLE 
Aktiviteti i perditshem qe zhvillohet ne shkolla ne pergjithesi, nqs zhvillohet ne nje kujdes 
normal, nuk ka rreziqe per sigurin dhe shendetin e nxenesve. Kondicion esenzial, per te 
mbajtur nje livel sigurie eshte perdorimi korrekt dhe i kujdesshem i struktures, i impianteve 
dhe materialeve qe jane ne dispozicion. 
Kujdes i madh i duhet dhene rrezikut mbi mundesin e renjes se zgjarrit, duhet te zbatohen 
disa rregulla themelore. Nje nga te parat eshte ndalimi i duhanit ne brendesi te nderteses 
shkollore. Rregulla te tjera kane te bejne me perdorimin e aparaturave elektrike dhe te 
srumenteve ne dispozicion qe ndodhen ne laboratoret.  
Provat ne laboratore duhet te zhvillohen gjithemone nen udheheqjen e nje profesori ose te 
personeleve te pergjejshem. Ne raste dalje urgjente nga shkolla duhet te zbatohen 
rregullat perkatese qe i tregohen nxenesve ne fillim te cdo viti shkollor. 
 
 
 
 



 

 

RREGULLORE E STATUTIT TE NXENESVE TE SHKOLLES DYTESORE 
Eshte dekreti i Presidentit te Republikes nr.249 i vitit 1998 qe vendos te drejtat dhe 
detyrimet e nxenesve ne shkolle. 
 
 
MUNDESIA E PERDORIMIT TE INTERNETIT NE SHKOLLE 
Perdorimi i internetit vlen per gjejtjen e materialeve dhe informacioneve te nevojshme per 
arsimin e nxenesit. Duke qene se ka mundesi qe nxenesi te gjej materiale jo te 
pershtatshme dhe jashligjore ne internet, shkolla mundohet ti evitoj keto raste duke 
kufizuar perdorimin e tij. Eshte e nevojshme autorizimi i prinderve per perdorimin e 
internetit nga ana e nxenesit ne shkolle. 
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