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1. 

Marrëveshja edukative me përgjegjësi të përbashkët 

 

Nxënësi 

Shkolla  

Familja 
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2. 

Marrëveshja edukative me përgjegjësi të përbashkët 

Rrethi Shkollor n.4 

Përgatitur për herë të parë nga : 

 

Prindërit: D. Villa, M. Quadrelli, C.Gatti, U. Venezia, P. Sartori, Anapolillo; B.Pelaia, A, Catellani, 

C.Freschi 

 

Mësuesit: M. Rossi, F.Agosti, M.Losi, M.Grana, G. bertuzzi, B Zintl, C. Bossoli 

 

Drejtori i shkollës: S.Favari 

 

Ekpserti: L. Bergami 
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3.  

Prindërit zotohen: 

 

“ Prindërit përfaqësues zotohen  që në momentin e  zgjedhjeve të marrin pjesë në dy takime të monitorimit të  

 PCE ( në fillim e në mbarim të vitit shkollor). 

 

“ Të lexojnë e respektojnë rregullat( orarin e hyrjes e të daljes, justifikimin e mungesave, të lajmërojnë   

paraprakisht  në rastin e mungesave të programuara, p.sh. udhëtimet). 

 

“Të marrin pjesë në jetën shkollore ( p.sh. mbledhje të klasës të organizuara nga përfaqësuesit). 
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4.  

Prindërit zotohen: 

 

“T’ju shpjegojne femijëve që të kenë respekt për vendin ku rrinë, për materialet, për mobiljet shkollore si 

prona të komunitetit( p.sh. nuk duhet të zhgarravisin e  të bëjnë pis bankat e muret. Duhet të lejnë në rregull  

dhe pastër vendet e përbashkëta e të tjera.) 

 

“Të respektojnë personelin e shkollës( mësuesit, bashkëpunëtorët shkollorë, personelin e sekretarisë), për 

shembull  të sillen me edukatë, të  mos ndërhyjnë në rolin e mësuesit përsa i përket mësimdhënies por, të 

kërkojnë informacione nëpërmjet përfaqësuesve të prindërve. 
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5. 

Prindërit zotohen:   
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“Të favorizojnë një qëndrim pozitiv përsa i perket projekteve edukative të propozuara nga shkolla(projektet 

që i përkasin ushqimit, pjesmarrjes në daljet shkollore,…). 

 

“Të mbështesin mësuesit në aktivitetet që kanë të bëjnë me edukimin e të ushqyerit(p.sh. të favorizojnë 

zakonin që të provohen të gjitha llojet e ushqimeve në menynë e përcaktuar nga dietisti, të evitojnë gjykimin 

negativ për shërbimin e mensës përpara  fëmijëve e ti drejtohen, për këtë,  komisionit përkatës). 
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6. 

Prindërit zotohen: 

 

“ Të shprehin ankime dhe protestime në vendet  duhura( asnjëhere në prani të fëmijëve por në takimet e 

kërkuara me mësuesit ose me drejtorin e shkollës). 

 

“ Të kontrollojnë materialin shkollor. 

 

“ Të respektojnë vlerat edukative të shprehura në POF( Plani i Ofertës Formuese). Këto vlera bazohen, për 

shkollën publike, në Kushtetutë e për këtë arsye nuk janë të negociushme( faqja 5 e 13 e POF-it, p.sh. pritja 

e personave, integrimi i diversiteteve, respekti për ambientin). 
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7. 

Mësuesit zotohen:  

 

“ Të respektojnë rolin dhe zgjedhjet/vendimet edukative  të prindërve, duke evituar gjykimet përsa i përket 

mënyrës së jetesës, vendimeve personale, vendimeve të lidhura me besimin fetar dhe kulturën. 

 

“Të  diskutojnë me prindërit nëse stili edukativ i familjes ndikon negativisht mbi mirëqënien e fëmijës në 

shkollë dhe të mos bëjnë komente negative përpara fëmijës( p.sh. nxitja e fëmijës që të reagojë ndaj 

provokimeve me violencë,  mos respektimi i orarit të gjumit, kur fëmija nuk bën detyrat  e të tjera). 
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8. 

Mësuesit zotohen: 

 

“Të mbajnë  rezervën e  informacioneve që i përkasin nxënësve dhe familjeve të tyre. 

 

“Të respektojnë nxënësit: nëpërmjet vlerësimit dhe zhvillimit të kapaçitetit të tyre, të interesave që shprehin,     

  të bëjnë vlerësimin e fëmijëve për detyrën që po kontrollojnë duke evituar gjykimin  e fëmijës si person. 

 ( p.sh.  Ti je + koment pozitiv; Ti bën(sillesh) + koment negativ). 
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9. 

 

Mësuesit zotohen: 

 

“ Të jenë trasparent dhe të paanshëm, të gatshëm që t’ju shpjegojnë familjeve vendimet metodologjike dhe 

edukative. 

 

“Të krijojnë një klimë ku zotëron besimi reçiprok dhe bashkëpunimi me nxënësit, midis nxënësve dhe me 

familjet. 
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“ Të favorizojnë integrimin dhe zhvillimin e  aftësive të të gjithë nxënësve duke respektuar cilësitë  që ka 

secili përsa i përket mënyrës dhe kohës që i duhet për të kuptuar 
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10. 

Mësuesit zotohen: 

 

“ Të respektojnë vlerat edukative të shprehura në POF (( Plani i Ofertës Formuese). Këto vlera bazohen, për 

shkollën publike, në Kushtetutë e për këtë arsye nuk janë të negociushme( faqja 5 e 13 e POF- it, p.sh. pritja 

e personave, integrimi i diversiteteve, respekti për ambientin). 

 

“Të favorizojnë komunikimin me nxënësit dhe familjet. 
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11. 

 Fëmijët zotohen:  

“ Propozimet e zotimit të fëmijëve do të përpunohen nga studentët e klasave të katërta e të pesta të shkollës 

fillore gjatë katërmujorit të parë. Kjo veprimtari është planifikuar në aktivitet e Edukimit Qytetar. 

 

“Do të “zgjidhen”dy përfaqësues për çdo klasë, të cilët,  në prani të ekspertit, gjatë mbledhjes së Këshillit të 

Rrethit të Studentëve, do të hartojnë dokumentin përfundimtar të zotimit të nxënësve. 

 

Rrethi Shkollor n.4 – v.sh. 2014/15 

 

12. 

Dokumenti i përpunuar  do të jetë  përfundimtar nëpërmjet bashkëpunimit me: 

 

 “Të gjithë prindërit: takime me ekspertin dhe komitetin e prindërve me 12 nëntor dhe 2 shkurt; 

mbledhje klase e takime me përfaqësuesit e prindërve. 

 

“Të gjithë mësuesit: mbledhje të shkollës; takime me ekspertin në Kolegjin i Mësuesve në janar. 

të Këshillit të 

“Të gjithë fëmijët e klasave të katërta e të pesta: aktivitete të klasës; takime të Këshillit të Rrethit të 

Studentëve me ekspertin. 
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13. 

Shpërndarja e dokumentit përfundimtar 

 

“Gjatë katërmujorit të dytë të gjitha kopshtet e shkollat fillore do të punojnë mbi dokumentin. Qëllimi është 

që ky dokument të njihet nga të gjithë. 

 

“ Me datë 6 qershor, paradite,  do të zhvillohet festa finale e Rrethit Shkollor. Gjatë festës do të 

ekspozohen punimet e bëra gjatë aktiviteteve të ndryshme. Gjithashtu do të prezantohet dokumenti final 

nëpërmjet pjesëve teatrale, këngëve e të tjera. 

 

“Në përgatitjen dhe në realizimin e eventit do të marrë pjesë Shoqata e prindërve “Api Laboriose” 
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14. 

SHKOLLA  SHTËPIA 

 Punë të mbarë të gjithëve!  
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