
 
                                            

                                                                                      Schulordnung (Albanisch) 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Rendi shkollor- dhe rendi shtëpiak 
shkollor 

  Shkolla Riniken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rendi shkollor- dhe rendi shtëpiak shkollor 

 
Për të organizuar një bashkëjetesë të këndshme në bashkësinë tonë shkollore  në shkollën 
Riniken vlenë rendi shkollor shtëpiak i shënuar më poshtë. Ky rend shtëpiak shkollor  
bazohet në ligjin shkollor të Kantonit Aargau, në urdhëresën për shkollat popullore dhe në 
urdhëresën për shkollat drejtuese.  
 

Rendi shtëpiak 
 

Nga dhjetori i vitit 2011 vlenë rendi i posaçëm shtëpiak (shih shtojcën)  i cili  është i varur në 
murin e shkollës. 
 

Rruga për në shkollë 
 

Përgjegjësia për rrugën për në shkollë u takon prindërve.  
 

 Fëmijët duhet të shkojnë më këmb në shkollë dhe mos të sillen  ose të merren me 
makinë nga prindëritë e tyre. Rrugës për në shkollë zhvillohen kontaktet themelore 
sociale dhe nxënësit – nxënëset mësojnë se si të lëvizin në trafikun rrugor. 

 Fëmijët vijnë direkt nga shtëpia në shkollë dhe pas mbarimit të mësimit, pa e thyer 
rrugën, shkojnë drejt  në shtëpi. 

 Fëmijët rekomandohen që rrugës për në shkollë mos të përdorin mjete lëvizëse- si 
për shembull Mini-Scooter, Inlineskates, Kick-, Skate- dhe Snakeboards. 
Përgjegjësinë për sigurinë dhe gjendjen e tyre teknike e bartin prindërit . 

 Gjatë kohës së rregullt të mësimit në arealin e shkollës vlenë ndalimi gjeneral i 
përdorimit të mjeteve motorike. Parkimi në vend-parkimet e shkollës resp. në fushën 
e kuqe për  sport është i ndaluar. 

 Trafiku i automjeteve në dhe prej oborrit të shkollës duhet të bëhet me kujdesje 
shumë të madhe. 

 

Detyrimet e nxënësve- dhe nxënëseve dhe prindërve 
 

Nxënësit- dhe nxënëset janë  të detyruar të vijnë të sakët dhe të rregullt në shkollë. Ata 
duhet t’i bëjnë punët e shkollës dhe duhet  t’i zbatojnë urdhëresat e mësuesve, të drejtorisë 
së shkollës dhe të shtëpiakut. Sipas ligjit për shkolla, prindëritë bartin përgjegjësinë për 
edukimin e fëmijëve të vet. Në edukimin e fëmijëve arsimtarët i ndihmojnë prindërit. 
 

Të drejtat e nxënësve dhe nxënëseve dhe të prindërve 
 

Dëgjimi me vëmendje 
Nxënësit dhe nxënëset  kanë të drejtë të dëgjohen me vëmendje nga arsimtarët e tyre, nga 
drejtoria e shkollës, për çështjet e tyre që kanë të bëjnë me pyetjet në lidhje me mësim, me 
dëshirat dhe me problemt që ata kanë. 
 

Vizitat gjatë mësimit 
Prindëritë janë të autorizuar të bëjnë vizitat në shkollë. Paralajmërimi me kohë për 
përcaktimin e terminit për vizitat në shkollë është i nevojshëm.  
 

Bisedat me prindër 
Prindëritë kanë të drejtë që problemet shkollore të fëmijut të tyre t’i diskutojnë me mësuesin 
përkatës. Bisedat me prindër zhvillohen pas përcaktimit paraprak të terminit. 
 
 



 

Rendi shkollor- dhe rendi shtëpiak shkollor 

 
Për të gjitha pyetjet dhe dëshirat që kanë të bëjnë me nxënësit  dhe nxënëset, prindëritë 
duhet së pari të zhvillojnë biseda më mësuesin dhe me kujdestarin e klasës përkatëse. Nëse 
prindëritë dhe arsimtarët nuk mund të gjejnë zgjidhje ose nuk pajtohen me vendimin e 
mësuesit, atëherë prindëritë i drejtohen drejtorisë së shkollës. Nëse prindëritë nuk pajatohen 
me vendimin e drejtorisë, atëherë prindëritë kanë mundësinë t’i drejtohen organit që 
përkujdeset për shkolla (Schulpflege).  
 

Mungesat 
 

 Mos ardhja në shkollë në rast sëmundje ose për shkaqe tjera të paprituara, duhet të 
lajmrohen me telefon në shkollë ose direkt te mësuesi- kujdestari i klasës. 

 Gjatë sëmundjeve të gjata, shkolla mund t‘i kërkojë nxënësit një dëshmi mjeksore. 
 Terminet mjeksore ose vizitat te dentisti mundësisht duhet të bëhen jashtë orarit të 

mësimit.. 
 

Rregullorja për pushime 
 

Kërkesat për pushim duhen të dorëzohen gjithmonë me shkrim dhe paraprakisht. 
 

Lloji i pushimit Veprimi 

§38 (½  ditë për  çdo 
tremujor) 

Lajmrimi me shkrime 2 ditë më parë në udheqesin e shkollesë  

Në raste të rëndësishme 
(max. 1 ditë për semestër) 

Dorëzimi i lajmërimit duhet të bëhet 2 javë më parë te 
mësuesi- kujdestari i klasës 

Në raste të festave të 
mëdha fetare 

Kërkesa duhet t’i dorëzohet 4 javë më parë organit për 
përkujdesje shkollore (Schulpflege) 

Vazhdimi i pushimit 
 

Familjet kanë dymbëdhjetë javë në disposicion për t’i 
planifikuar pushimet. Për këtë arsye “vazhdimi i pushimeve“ 
për shkak  të biletave të lira për fluturime, në bazë të ligjit nuk 
mund të konsiderohen si “shkak i rëndësishëm“. 

Kërkesat tjera 
(deri në 3 ditë) 

Kërkesat duhen dorëzuar 2 javë më parë në drejtorinë e 
shkollës 

Kërkesat tjera 
(më gjatë se 3 ditë) 

Kërkesat duhen dorëzuar 4 javë më parë në drejtorinë e 
shkollës. Për lejmin e këtyre kërkesave ligji parasheh dëshmi 
me arsyetim të rëndësishëm. Kërkesat për pushim më shumë 
se 5 ditë duhen të lejohen nga organi për përkujdesje 
shkollore. Duhet të keni parasysh se mbledhjet e organit për 
përkujdesje shkollore mbahen çdo 4-javë gjatë kohës së 
mësimit.  

 

Draga  
 

Bartja e drogës dhe konsumimi i drogës është i ndaluar në tërë arealin e shkollës. 

 

Sigurimi shëndetësor dhe aksindentor 
 

Që nga bërja e sigurimit të obligueshëm shëndetësor dhe aksidentor, çështja e sigurimit të 
nxënësve dhe nxënëseve është detyrë e prindërve. Sigurimi aksidentor- shkollor i Aargaus 
bartë vetëm një pjesë të shpenzimeve, të cilat në sigurimin shëndetësor bazë, sipas ligjit 
federativ për sigurime shëndetësore (KVG) të datës 18 mars 1994 nuk janë ose janë 
pjesërisht të mbuluara. 
 
 
Përkujdesja  shkollore, Drejtoria e shkollës, mësuesitë e shkollës Riniken, shkurtë 2014  
 



Schulhausordnung Schule Riniken 
 

 

   

 

Schulweg 

 Die Verkehrsregeln gelten auch für dich. Du musst sie einhalten 
(Trottoir, Fussgängerstreifen)! 

 Du darfst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulareal 
sein. Aber nicht früher! 

 Dein Fahrzeug musst du beim Fahrzeugständer einstellen. 

 Vor und während der Unterrichtszeiten gilt ein Fahrverbot auf dem 
Pausenplatz. 

 

Miteinander  

 Wir grüssen uns. 

 Wir erinnern uns gegenseitig an unsere STOPP-Regeln und 
halten sie ein. 

 Wir wenden keine Gewalt an. 

 Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Handzeichen. 

 Wir stören niemanden beim Spiel. 

 Wir rempeln andere nicht an, stossen sie nicht und werfen nicht 
mit Gegenständen (Turnsack etc.) um uns. 

 

 

Ordnung  

 Schuhe und Hausschuhe gehören auf das Gitter unter der Bank 
im Schulhausgang, Jacke und Tasche an deinen Kleiderhaken. 

 Behandle dein Schulmaterial sorgfältig. 

 Trage Sorge zu allen Spielgeräten. 

 Hilf mit, unser Schulhaus innen und aussen in Ordnung zu 
halten. 

 
 
 

 

Schulareal 

 Halte dich in den Pausen im Freien auf. Du darfst auf den Hart-
platz vor dem Schulhaus, die Wiese beim Spielturm, den roten 
Platz und die Turnwiese. 

 Das Schulareal darfst du in den Pausen nicht verlassen. 

 Befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht und des Haus-
warts und wende dich mit deinen Problemen an sie. 

 Wirf im Winter keine Schneebälle auf dem Pausenplatz und 
auch keine an das Schulhaus. 

 Du darfst die Aussenanlagen in deiner Freizeit benutzen. Trage 
Sorge dazu, wirf Abfälle in den Abfallbehälter. 

 

Elektronische Geräte 

 Für die Schüler ist es verboten, auf dem Schulareal, im Schul-
haus und während des Unterrichts das Handy und elektronische 
Spiele zu benützen. 

 

 

Schulpflege, Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Riniken, Dezember 2011 


