Rregullore disipline

për Shkollën e Qytetit Chur

Neni 1 Qëllimi
1 Rregullorja e disiplinës së bashku me rregulloren e institucionit i shërben sigurimit të një funksionimi të
rregullt të shkollës.
2 Ajo cakton kompetencat e autoritetit të shkollës dhe të personave mësimdhënës si dhe procedurën
në rast të shkeljeve kundër disiplinës së shkollës të nxënëseve dhe të nxënësve.
Neni 2 Vlefshmëria
Rregullorja e disiplinës vlen për të gjithë nxënëset dhe nxënësit e Shkollës së Qytetit Chur.
Neni 3 Disiplina e shkollës
dhe nxënësit duhet të sillen respektueshëm ndërmjet njëri-tjetrin dhe kundrejt të rriturve.
2 Ata duhet të ndjekin udhëzimet e personave mësimdhënës, autoriteteve të shkollës dhe personelit të
shkollës.
3 Ata duhet të zbatojnë me përpikëri kohët e shkollës.
4 Ata duhet të mbajnë veshje të duhura dhe të përshtatshme me situatat përkatëse të shkollës (mësim
shkolle normal, gjimnastikë dhe sport, punë, ekonomi shtëpiake etj).
5 Ata duhet të heqin dorë nga çdo gjë që pengon funksionimin e shkollës.
1 Nxënëset

Neni 4 Hapësirat, pajisjet, aparatet, materiali shkollor
Nxënëset dhe nxënësit duhet të sillen me kujdes për sistemet, pajisjet, aparatet dhe materialin shkollor.
Neni 5 Infrastruktura e IT-së, telefonat celularë
Infrastruktura e IT-së së Shkollës së Qytetit i shërben përmbushjes së detyrave shkollore. Manipulimi i
softuerit ose harduerit të kompjuterit, shkarkimi dhe shpërndarja e përmbajtjeve të kundërligjshme janë
të ndaluara. Udhëzimet-IT të nxënëseve dhe nxënësve të Shkollës së Qytetit do të zbatohen me
rreptësi.
2 Shërbimi i telefonave celularë dhe i aparateve të tjerë elektronikë gjatë mësimit është i ndaluar për
përdorim privat. Personat mësimdhënës kanë të drejtën, të kërkojnë shuarjen e aparateve ose t'i
tërheqin këto gjatë mësimit. Gjithashtu është i ndaluar fotografimi dhe filmimi në terrenin e shkollës.
3 Në rast të përdorimit privat keqpërdorues të internetit ose medieve të mëtejshme të informacionit dhe
komunikacionit (p.sh. mediet sociale dhe të tjera) kundër nxënëseve dhe nxënësve si dhe punonjësve
të Shkollës së Qytetit, drejtoria shkollore e Shkollës së Qytetit do të marrë të gjitha masat, për të mbrojtur
njerëzit e sipërpërmendur. Kjo përmban edhe kallëzimet penale tek policia.
1

Neni 6 Mjetet e shijimit dhe të varësisë
Konsumimi dhe zotërimi i alkoolit, mallrave të duhanit (përfshirë cigaret-e) dhe mjeteve të tjera të
varësisë të të gjitha llojeve janë të ndaluara për nxënëse dhe nxënës në terrenin e shkollës dhe gjatë
aktiviteteve shkollore.
Neni 7 Armë, sende të tjera
gjitha llojet e armëve, imitime armësh dhe sende të tjera të rrezikshme (p.sh. pikë shënjuese me lazer
dhe të ngjashme me to) janë të ndaluara në terrenin e shkollës dhe gjatë aktiviteteve shkollore.
2 Drejtoria e shkollës dhe udhëheqja e shkollës mund ta zgjerojnë këtë ndalim mbi sende dhe aparate të
tjera, të cilat pengojnë funksionimin e shkollës.
3 Personat mësimdhënës mund t'i tërheqin paraprakisht këto sende dhe aparate. Për sqarimin e
ngjarjeve penale sendet e tërhequra mund t'i jepen policisë; të tjerat duhet të mbahen të gatshme për
t'iu dhënë mbrapa personave me të drejtën e edukimit.
1 Të

Neni 8 Dënime disiplinore nëpërmjet Shkollës së Qytetit
kundër rregullores së disiplinës ndëshkohen sipas rëndesës me qortim, detyra dënimi në shtëpi
ose në shkollë, punë të veçanta ose me një përjashtim të kufizuar nga klasa. Një përjashtim nga klasa
do të thotë marrje e mësimit në një klasë tjetër ose në një ndërtesë tjetër shkollore.
2 Detyra dënimi në ndërtesën e shkollës dhe punë të veçanta duhet të zhvillohen nën mbikëqyrje. Ato,
nëse është e mundur, duhet të qëndrojnë në bashkëlidhje me llojin e shkeljes disiplinore.
3 Kohëzgjatja më e lartë e detyrave të dënimit në ndërtesën e shkollës dhe për punë të veçanta është
10 gjysmë dite për [çdo] shkelje. Zbatimi mund të bëhet edhe gjatë pushimeve të shkollës.
1 Shkelje

Neni 9 Përjashtimi nga shkolla
Një përjashtim nga shkolla bazohet në përcaktimet kantonale të ligjit të shkollës (neni 55).

Neni 10 Verifikimi i rrethanave, dëgjimi ligjor
1 Lloji dhe rrethanat e shkeljes disiplinore duhet të sqarohen. Nxënëset dhe nxënësit pjesëmarrës duhet
të dëgjohen.
2 Në rastet, në të cilat u urdhërua një punë e veçantë ose një përjashtim nga klasa, të cilat zgjatin më
tepër se dy gjysme dite, duhet të informohen përgjegjësit për edukimin kryesisht nëpërmjet personave
mësimdhënës ose udhëheqjes së shkollës. Me kërkesë, duhet t'u njoftohet atyre vendimi dhe
argumentimi me shkrim.
Neni 11 Kompetencat
disiplinore urdhërohen nëpërmjet personave mësimdhënës, udhëheqjes së shkollës ose
drejtorisë së shkollës.
2 Personat mësimdhënës mund të japin një qortim me shkrim ose me gojë dhe detyra dënimi, mund të
urdhërojnë punë të veçantë ose një përjashtim nga klasa në ndërtesën vetjake të shkollës deri në dy
gjysmë dite për [çdo] rast.
3 Udhëheqjet e shkollës mund të urdhërojnë zënie me punë në ndërtesën e shkollës, punë të veçantë
ose një përjashtim nga klasa deri në 10 gjysme dite për [çdo] rast.
4 Përjashtime nga shkolla pasojnë për shkak të një vendimi të drejtorisë së shkollës dhe duhet të
përmbushin kushtet paraprake ligjore të nenit 9.
1 Dënime

Neni 12 Ankesë e mëtejshme
1 Vendime të udhëheqjes së shkollës mund të ankohen brenda 10 ditësh më tej në drejtorinë e shkollës.
2 Vendime të drejtorisë së shkollës mund të ankohen brenda 10 ditësh më tej në komisionin e arsimit.
3 Ankesa e mëtejshme e vendimeve të komisionit arsimor bazohet në ligjin kantonal.
Neni 12 Dispozita përfundimtare
Kjo rregullore e disiplinës hyn në fuqi më 1 gusht 2015. Kjo zëvendëson versionin e deritanishëm të
19-të janarit 2007.

Vendosur nga drejtoria e biznesit e Shkollës së Qytetit Chur, më 24 gusht 2015.
Kjo rregullore e disiplinës zëvendëson versionin e datës 19.01.2007. Ajo hyn në fuqi më datën 1 gusht
2015.

