Kodi i mirësjelljes & Rregullat e shkollës

Disiplina dhe mirësjellja janë elementët kryesorë për një arsimim të mirë, kodi i mirësjelljes do
t’i shërbej shkollës si jë mekanizëm për mbarvajtejn e procesit edukativo-arsimor duke krijuar
kushte dhe mundësi për zbatimin e rregullave të përcaktuara në këtë kod. Pa një atmosferë ku
mbizotëron rregulli dhe disiplina, nuk mund të ketë mësimdhënie dhe mësimnxënie efektive.
‘’The British School of Kosova’’ është e përkushtuar që të ketë standardet më të larta të
mirësjelljes në mbarë shkollën.
Mirësjellja dhe konsiderata për të tjerët, bashkë me vetëdisiplinën dhe respektin e duhur për
autoritetet e shkollës, gjatë gjithë kohës inkurajohen të jenë pjesë e pandashme e shkollës.
Ky dokument është hartuar duke u bazuar në standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut
dhe fëmijëvë si dhe legjislacionin vendor.
Ky kod i mirësjelljes i përcakton qartë rregullat e shkollës.

I.

Rregullat e përgjithshme
1. Të gjithë nxënësit, pa dallim, duhet të kenë sjellje të mira dhe të tregojnë respekt gjatë
gjithë kohës ndaj njëri-tjetrit, stafit të shkollës dhe mësimdhënësve;
2. Shkolla duhet të mbahet e pastër dhe e rregulluar;
3. Nxënësit duhet të vijnë me kohë në shkollë dhe të jenë të përgatitur për mësim;
4. Nxënësit duhet të veshin uniformën shkollore gjatë gjithës kohës. Uniforma duhet të
mbahet e rregulluar dhe e pastër;
5. Nxënësit nuk lejohen të përdorin dhe të mbajnë me vete telefonat mobilë dhe pajisje
tjera elektronike (p.sh. Ipad, Ipod, etj) brenda objektit shkollor.

II.

Rregullat në klasë
1. Nxënësit duhet të arrijnë me kohë dhe të jenë të pajisur me mjetet mësimore sipas
udhëzimeve të mësimdhënësit;
2. Nxënësit duhet të mësojnë e punojnë me zell gjatë orarit mësimor;
3. Nxënësit duhet t’i respektojnë udhëzimet e mësimdhënësit.

III.

Rregullat në laborator

1. Nxënësit nuk lejohen të hyjnë në laborator pa lejen e mësimdhënësit;
2. Nxënësit duhet t’i dëgjojnë me kujdes udhëzimet e mësimdhënësit gjatë punës në
laborator;
3. Nxënësit nuk lejohen të vrapojnë nëpër laborator;
4. Palltot dhe çantat duhet jenë nën bankë gjatë gjithë kohës sa nxënësit janë në
laborator;
5. Nxënësve u ndalohet të prekin ndonjë enë me gaz, ujë apo ndonjë pajisje elektronike
në laborator pa u udhëzuar nga mësimdhënësi;
6. Nxënësve u ndalohet ngrënia dhe pirja në laborator.

IV.

Veprimet e ndaluara

1. Veprimet e dhunshme, si: kërcënimi, konflikti, vandalizimi, mosrespektimi, fyerja
ndaj nxënësve dhe personelit;
2. Prishja e rendit dhe e qetësisë;
3. Lëshimi i orës së mësimit pa lejen e mësimdhënësit;
4. Dëmtimi i inventarit dhe mjeteve të punës;
5. Mosardhja në shkollë (pa lejen e prindit);
6. Mosbërja e detyrave të shtëpisë;
7. Kopjimi / mashtrimi gjatë testit / provimit me shkrim dhe/ose me gojë;
8. Mosdëgjimi apo moskushtimi i vëmendjes gjatë orës mësimore.

V.

Masat disiplinore që mund të merren ndaj nxënësit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI.

Konfiskimi i gjërave të ndaluara në shkollë;
Vërejtje me gojë;
Vërejtje me shkrim;
Pezullim i përkohshëm nga garat, eskurzionet, vizitat, shëtitjet, etj.;
Pezullim i përkohshëm nga shkolla deri në 3 ditë;
Përjashtim nga shkolla.

Kontrollimet

Shkolla, edhe pa pajtimin e prindit, rezervon të drejtën për ta kontrolluar nxënësin, nëse dyshon
që ai/ajo posedon gjëra të ndaluara, siç janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armë të ftohta dhe të zjarrta;
Alkool;
Drogë;
Gjëra të vjedhura;
Cigare;
Imazhe pornografike.

Gjatë kontrollimit, shkolla cakton 2 persona të personelit të shkollës – njëri person që
kontrollon, dhe tjetri që shërben si dëshmitar gjatë kontrollimit. Kontrollimi duhet të bëhet nga
personi që është i së njëjtës gjini me atë që kontrollohet.

VII. Dalja nga shkolla
Çdo nxënës që ka nevojë të dalë nga shkolla, duhet të pajisjet me Lejen e Daljes, e cila i lëshohet
nga mësimdhënësi. Mësimdhënësi apo ndonjë pjesëtar tjetër i shkollës ka të drejtë t’ia kërkoj
secilit nxënës Lejen e Daljes, në rastet kur nxënësi nuk gjendet në klasë, në kohën kur është
dashur të jetë në klasë. Në raste të tilla, mësimdhënësi ka të drejtë ta deponojë vërejtjen me
shkrim në regjistrin e vërejtjeve. Nëse i njëjti nxënës merr më shumë se 3 vërejtje, atëherë ndaj
tij / saj merren masa.

