Marrëveshja mbi bashkëpunim ndërmjet Shkollës dhe prindërve/ personave me drejt edukimi nga Brygu

1. Drejtoria e shkollës, mësimdhënësit, prindërit dhe personeli edukues, obligohen ndaj
bashkëpunimit e dyanshëm.
2. Drejtoria e shkollës, mësimdhënësit, prindërit dhe personeli edukues,si dhe nxënësit
takohen me respekt dhe mirësjellje. Dhuna dhe kërcnim me dhunë nuk do të tolerehonen
në asnjë mënyrë.
3. Personeli edukues …
… ndihmojn dhe përkrahin nxënësit sipas kërkesave individuale dhe krijojn klimënatmosferën- motivuese (pozitive) mësimi.
… janë përgjegjës për vendimet që i takojn mësimit shkollor.
... i informojn prindërit regullisht ose sipas nevoje, në formë të përshtatshme, mbi situatë
mësimi, sjellëjeve punuese dhe mbi sjellëjet e dobëta që bien në sy.
… informojn me kohë mbi datat dhe organizimet e aktiviteteve (me fletushka tremujore
ose gjysëmvjeçare).
… ngriten më tutje profesionalisht në formë të përshtatshme dhe në periudha të rregullta
më tutje.
… rrespektojn obligimin e heshtjes profesionale dhe mbrojtjen e datatve personale.

4. Prindërit/personeli me drejtë edukuese marrin pjesë aktivisht në ngjarjet e shkollës. Ato...
… informojn personelin mësues mbi sjelljet punuese në shtepi, vështërsit edukuese,
ngjarjet e veçanta në zhvillimin dhe shëndetin e fëmiut tuaj.
… marrin pjesë në mbrëmjet prindërore dhe bisedat me prindërit. Në raste të pengimit
dhe mosardhëjes në takime të caktuara, çlajmërohen te mësimdhënësi përgjegjës.
… vijn në manifestimet e fëmive të vetë.
… flasin çdo ditë me fëmiun e tyre mbi disponimin e tijë në shkollë (detyrat shtëpiake,
vështërsirat, suksese mësimi, kontrolimi i arritjes së qëllimeve shkollore, ngjarje
speciale...).
… i përkrahin përmbajtjet e rregullave shkollore.
… i lexonin fletët informative që fëmijët i binin në shtëpi.

5. Ushqimi, levizja, gjumi dhe koha e lirë. Prindërit/personeli me drejtë edukuese ...
… kujdesen mbi ushqimin e shëndosht të fëmijëve të vetë.
… kujdesen që fëmijët e tyre të ngrënin mengjezin, para se të shkojn në shkollë, dhe/ose
të marrin diçka me vete për pauzë.
… të ngrëni çdo ditë shkollore mengjezin me fëmiun/ fëmijët e juaj, sipas mundësisë.
…kujdeseni për levizje të mjaftueshme të fëmijëve tuaj (sipas preferimit të Ministrisë së
sportit: 1 orë në ditë).
… kujdeseni që fëmijët e juaj kanë fjetur mjaftueshëm (Preferimet: fëmijët nën dhjetë
vjetë, mësëpakti 10 deri 11 orë gjum, fëmijët e moshës 10-13 vjeçar, 9 deri 10 orë,
prej moshës 14 vjeçare 8 deri 9 orë).

… lejoni (lëri) fëmijët të shkonin vetë deri në shkollë.
… duhet të dini çka bërin fëmijët e juaj në kohë të lirë.

6. Konzumi i mediave (TV, kompjuteri...). Prindërit/personeli me drejtë edukuese ...
... janë të vetëdishëm, që nxënësit në shtëpi (dhomën e tyre) nuk guxonin me patur
lidhjen e vetë Intrneti dhe as televizor të vetin.
... kujdesen që fëmijët të shikojn vetëm filma, lojëra dhe platforma interneti të
përshtatshme për moshën e tyre...
... së bashku me fëmijët e vetë i caktojn regullat mbi konzumin e mediave (TV, Internet,
lojra kompjuterike ect. Propozohet në ditë të konzumohet si vijon: max. 60 min. për
fëmijët 6 – 9- vjeçarët, max. 90 min. për fëmijët 10 – 13- vjeçar).
Grupi punues (anëtarët e Komisionit shkollor, këshilli prindëror dhe mësimdhënësit
e kanë përpiluar
këtë Marrëveshje të prezentuar. Kjo u pranua gjatë mledhjesë nga data e 04.2.2010 nga ana e
Komisionit shkollor dhe Drejtoria e shkollës.
Neve e kemi lexuar dhe marr në dije Marrëveshjen. Me nënshkrim e verifikojm, që do ta orientojm
bashkëpunimin me Shkollë dhe edukimin, sipas këtyre parimeve.

Emri i fëmiut: ..............................................................................................................
Data: .. .........................................
Në emër të Shkollës:..... klasa,

Nënshkrimi i prindërve: ..............................................
Shkolla: ..............................................................................
Çerdhja e fëmijëve: .....................................................

Data...: ......................................... Nënshkrimi mësuesit:.........................................................

