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RR E G U LL O R E
PËR
TË DREJTAT, DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E NXËNËSVE
TË SHKOLLAVE TË MESME TË KOMUNËS SË PRISHTINËS

Prishtinë, 2010

Në mbështetje të nenit 11 dhe nenit 12, pikat 12.1 dhe 12.2, shkronjat c dhe d, të Ligjit
03/l-040, për vetëqeverisjen lokale, të nenit 39, pikat 1 dhe 2 të Statutit të Komunës së
Prishtinës, 01. nr. 110 – 391, të dt. 25.2.2010, të neni 5, shkronja i të Ligjit mbi arsimin në
komunat e Republikës së Kosovës, të dispozitave të neni 31.5 të Ligjit mbi arsimin fillor
dhe të mesëm, të dispozitave të nenit 28.2 dhe të nenit 28.3 të Ligjit mbi arsimin dhe
aftësimin profesional, të Udhëzimit administrativ nr. 7/2009, për kodin e mirësjelljes
dhe masat disiplinore për nxënësit e shkollave të mesme, të dispozitave të nenit 33 pika
33.1, shkronja a të Statutit të Komunës së Prishtinës, 01. nr. 110 – 391, të dt. 25.2.2010,
Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 20.5.2010, miratoi

RR E G U LL O R E N
PËR
TË DREJTAT, DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E NXËNËSVE
TË SHKOLLAVE TË MESME TË KOMUNËS SË PRISHTINËS

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSME

Neni 1
Me këtë Rregullore përcaktohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e nxënësve të shkollave të
mesme të komunës së Prishtinës (në tekstin e mëtejmë: shkollë), shkeljet e rregullave dhe
detyrave të nxënësve, masat disiplinore, procedurat për vërtetimin e përgjegjësisë së nxënësit,
kompetencat e organeve të shkollës mbi inicimin, zhvillimin e procedurës disiplinore dhe
shqiptimin e masës disiplinore, të drejtat e nxënësit për ankesë, përgjegjësia materiale për
dëmin material të shkaktuar shkollës, si dhe dispozita tjera.

Neni 2
Nxënësit janë pjesëmarrës aktiv në punën arsimore - edukative dhe së bashku me
mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesionalë dhe punëtorët tjerë, janë përgjegjës për
rezultatet e punës arsimore - edukative.
Neni 3
Shkolla është e obliguar që në fillim të vitit shkollor, por edhe kohë pas kohe, përmes
kujdestarëve të klasave, t’i njoftojë nxënësit me të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre të
përcaktuara me këtë Rregullore.
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Neni 4
Kujdestari i klasës nga radha e arsimtarëve, në fillim të vitit shkollor, veçanërisht gjatë
mbajtjes së orëve të kujdestarisë, ka për obligim që t’i njoftojë nxënësit me Rregulloren e
shkollës.

II. TË DREJTAT E NXËNËSIT
Neni 5
Nxënësi ka të drejtë
a. në shkollim, sipas dispozitave ligjore në fuqi,
b. të shfaqë lirisht mendimin e tij në të gjitha format, gojarisht, me shkrim dhe publikisht
për problemet që e shqetësojnë atë, klasën e tij apo shkollën në tërësi,
c. të kërkojë mbrojtje nga dhuna fizike e psikologjike dhe t’i respektohet dinjiteti në
shkollë,
ç. të njohë konventat e të drejtave të fëmijëve dhe të kërkojë respektimin e tyre nga të
tjerët,
d. të marrë pjesë në mbledhjet e ndryshme të klasës dhe të shkollës,
dh. të ankohet në drejtorinë e shkollës ose në organet më të larta të arsimit, kur gjykon se i
është bërë e padrejtë,
e. të marrë pjesë në veprimtaritë kulturore, artistike, sportive që zhvillon klasa ose
shkolla, të kërkojë dhe të marrë dokumentin përkatës pedagogjik-shkollor për
mbarimin e klasës dhe të shkollës, apo kur largohet në një shkollë tjetër,
ë. të marrë nga arsimtari punimet me shkrim për të studiuar dhe analizuar,
f. të ndjekë rregullisht mësimin dhe format tjera të organizuara të punës arsimoreedukative, të përcaktuara me programin vjetor të punës së shkollës,
g. t’i shfrytëzojë mjetet mësimore të punës dhe mjetet tjera të institucionit edukativoarsimor me të cilat zhvillohet programi i punës arsimore-edukative,
gj. të ketë siguri fizike dhe shëndetësore gjatë praktikës profesionale në shkollë ose në
punëtori,
h. të zgjedhë dhe të jetë i zgjedhur në organizatat rinore të shkollës dhe në organet tjera,
dhe ka të drejtë të marrë pjesë në gara të diturisë, sportive dhe kulturore, për të cilat
edhe mund të shpërblehet,
i. të avancohet në bazë të suksesit të përgjithshëm dhe talentit të treguar në lëmë të
veçantë sipas dispozitave në fuqi.
IV. OBLIGIMET E NXËNËSIT
Neni 6
Nxënësi ka obligim:
a.
b.
c.
ç.

të njohë dhe të respektojë kodin e mirësjelljes dhe rregullat e shkollës,
të respektojë orarin e mësimit, të përcaktuar nga institucioni edukativo – arsimor,
të jetë pedant dhe i pastër,
t’i respektojë arsimtarët, punëtorët tjerë të shkollës dhe shokët e shoqet e klasës,
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d. të mbajë qëndrim të mirë dhe të mos bëhet pengesë për zhvillimin normal të orës
së mësimit,
dh. të shkojë në shkollë i pajisur me tekste, fletore e mjete të tjera të domosdoshme,
e. të ketë uniformën e caktuar për lëndën e edukatës fizike dhe uniformen shkollore,
ë. të ketë uniformën shkollore gjatë zhvillimit të procesit edukativo-arsimor dhe gjatë
qëndrimit në shkollë,
f. në rastet kur është i sëmurë, ta arsyetojë atë me raportin mjekësor,
g. të njoftojë me kohë prindin e vet dhe t’ia dërgojë ftesën apo thirrjen nga
ana e mësimdhënësit, kujdestarit të klasës, drejtorit të shkollës ose
organet tjera të shkollës, sa herë paraqitet nevoja,
gj. të mbajë pastër ambientin e klasës, të shkollës dhe ambientin përreth shkollës,
h. të kultivojë, të ruajë dhe të zhvillojë vlera të mirëfillta njerëzore, kombëtare dhe
demokratike,
i. të ruajë pasurinë e shkollës,
j. të lajmërojë dëmin e shkaktuar në inventarin e shkollës,
k. të zbatojë rregullat e sjelljes dhe të punës në shkollë,
l. të jetë gjithmonë i përgatitur për mësim dhe praktikë profesionale.
V. VEPRIMET E NDALUARA:
Neni 7

Nxënësi e ka të ndaluar :
a. të prishë disiplinën gjatë orës së mësimit (të bëjë zhurmë apo forma të tjera të pengesës
për të tjerët),
b. të prishë rendit dhe qetësinë në shkollë,
c. të mbajë armë zjarri, armë të ftohtë ose gjësende të tjera të rrezikshme për jetën e
nxënësve dhe personelit tjetër në shkollë,
ç. t’i ofendojë shokët, shoqet ose arsimtarët,
d. të hyjë me vonesë në orë të mësimit apo praktikë profesionale,
dh. të konsumojë duhan, pije alkoolike apo produkte narkotike,
e. të kopjojë në klasë gjatë kryerjes së detyrave me shkrim,
ë. të marrë pjesë në lojëra me karakter bixhozi,
f. të bisedojë me zë të lartë në mjediset e shkollës,
g. të dëmtojë bazën materiale teknike dhe didaktike të shkollës,
gj. të bëjë mungesa pa arsye, të qëndrojë në korridore të shkollës pa nevojë, të lëvizë pa
nevojë
në pjesën e dedikuar për arsimtarë dhe në aneksin e administratës së shkollës,
h. të hyjë në shkollë nga hyrja e dedikuar për personelin arsimor,
i. të hyjë në sallën e arsimtarëve pa prezencën e kujdestarit të klasës, të arsimtarit
kujdestar të ditës ose pa lejen e drejtorit të shkollës,
j. të sjellë persona të huaj (të panjohur) në shkollë, pa paralajmërim në
drejtorinë e shkollës,
k. të përvetësojë në mënyrë të palejuar gjësendet e huaja,
l. të falsifikojë të dhënat në dokumentet pedagogjike-shkollore (ditar, libër
amzë, dëftesë, diplomë etj.),
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ll. të përdorë telefonin celular gjatë orëve të mësimit dhe të orës praktike,
m. të fusë dhe të konsumojë gjëra ushqimore në shkollë,
n. të bartë uniformën fetare në ambientet e shkollës dhe
nj. ndalesa të tjera të caktuara nga drejtori i shkollës dhe

VI. SHKELJA E RREGULLAVE DHE DETYRAVE PUNUESE TË NXËNËSIT
Neni 8
Shkeljet e rregullave dhe detyrave punuese të nxënësit mund të jenë të lehta dhe të rënda.
Neni 9

Shkeljet e lehta të rregullave dhe të detyrave punuese të nxënësit janë:
1. Vonesa e paarsyeshme në orën e mësimit, prishja e disiplinës gjatë orës së mësimit (
përdorimi i çamçakëzit, pëshpëritja me shokun e bankës etj.);
2. Hyrja në klasë pasi të ketë rënë zilja, kopjimi gjatë kryerjes së detyrave me shkrim në
klasë, prishja e rendit dhe e qetësisë në lokalet e shkollës duke lëshuar zë të lartë;
3. Hyrja në shkollë nga ana e dedikuar për personelin arsimor;
4. Qëndrimi i gjatë dhe pa arsye në korridore të shkollës, duke penguar procesin
edukativo- arsimor;
5. Hyrja në sallën e arsimtarëve pa praninë e kujdestarit të klasës, të arsimtarit kujdestar
të ditës ose pa lejen e drejtorit të shkollës, qëndrimi dhe lëvizjet pa nevojë nëpër
shkallët e parapara për personelin e shkollës dhe në aneksin administratës së
shkollës;
6. Qëndrimi dhe lëvizjet pa nevojë nëpër shkallët e shkollës;
7. Mosrespektimi i udhëzimeve të kujdestarit të ditës;
8. Sjellja jo korrekte e nxënësit gjatë të pyeturit dhe notimit nga mësimdhënësit;
9. Sjellja jo korrekte ndaj shokëve dhe shoqeve;
10. Sjellja e personave të panjohur në shkollë pa paralajmëruar drejtorinë e shkollës;
11. Konsumimi i duhanit në oborrin e shkollës;
12. Marrja në vërejtje nga arsimtari i lëndës;
13. Mungesa e paarsyeshme nga mësimi në mbi 15 orë mësimore gjatë vitit shkollor etj.

Neni 10
Shkeljet e rënda të detyrave punuese të nxënësit janë:
1. Përmirësimi, ndryshimi (falsifikimi) i të dhënave në dokumentet publike të
evidencës pedagogjike-shkollore: ditar, libër amzë, dëftesë, diplomë etj.;
2. Përvetësimi jo i lejuar (vjedhja) e pasurisë së nxënësit, arsimtarit dhe shkollës;
3. Mbajtja dhe përdormi i alkooli dhe substancave narkotike;
4. Nxitja dhe pjesëmarrja në rrahje në shkollë dhe forma tjera të mësimit;
5. Mbajtja e armëve të zjarrta, të ftohta, si dhe mjeteve tjera që e rrezikojnë jetën e
nxënësve dhe personelit tjetër në shkollë;
6. Vetorganizimi i manipuluar dhe jo i drejtë i lëshimit frontal të orëve të mësimit apo
i protestës së padrejtë ndaj mësimdhënësve;
7. Konsumimi i duhanit në lokalet e shkollës;
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8. Dëmtimi i bazës materiale teknike dhe didaktike të shkollës;
9. Mungesa pa arsye nga mësimi dhe nga format tjera të punës arsimore- edukative,
me mbi 32 orë mësimi gjatë vitit shkollor;
10. Marrja e disahershme në vërejtje nga arsimtari i lëndës;
11. Shkaravitja dhe mbishkrimi i mureve, dyerve, dritareve dhe inventarit të shkollës;
12. Përsëritja e shkeljeve të lehta të rregullores;
13. Sjellje tjera asociale-devijuese që drejtori i shkollës, Këshilli i klasave dhe Këshilli i
arsimtarëve i cilësojnë si shkelje të rënda dhe sjellje të dëmshme për mbarëvajtjen e
jetës dhe punës në shkollë.

VII. MASAT DISIPLINORE
Neni 11
Për mosvijueshmëri të rregullt në orët e mësimit teorik dhe praktikës profesionale:
a. nxënësi, i cili mungon pa arsye 15 - 24 orë mësimi, sjellja e tij vlerësohet “e mirë”,
b. nxënësi, i cili mungon pa arsye 25 e më tepër orë mësimi, sjellja e tij vlerësohet “jo e mirë”
dhe
c. nxënësi i cili ka më tepër se 32 mungesa të paarsyeshme, e humb statusin e nxënësit
të rregullt.

Neni 12
Nxënësve të cilët bëjnë shkelje të rregullave të sjelljes në shkollë, iu shqiptohen këto masa
disiplinore:
a. Vërejtje gojore (qortim), shqiptohet nga kujdestari i klasës;
b. Vërejtje me shkrim, shqiptohet nga drejtori i shkollës;
c. Pezullim i përkohshëm nga garat, ekskursionet, vizitat dhe shëtitjet, shqiptohet nga
drejtori i shkollës;
ç. Pezullim nga shkolla deri në tri ditë, nga drejtori i shkollës;
d. Pezullim i përkohshëm,deri në një muaj, shqiptohet nga Drejtoria e Arsimit (DA) dhe
e. Pezullim(largim) nga shkolla për një vit shkollor, shqiptohet nga DA-ja.
Neni 13
Masa disiplinore nga pikat 3 dhe 4 të nenit 12, nuk mund t’i shqiptohet nxënësit, nëse
mungon deklarata me shkrim nga ana e nxënësit, përveç në rastet kur nxënësi në asnjë
mënyrë nuk i përgjigjet kërkesës për deklaratë me shkrim.
Neni 14
Nxënësit mund t’i shqiptohet njëra nga masat disiplinore pas zbatimit të procedurës, në të
cilën patjetër duhet të vërtetohen faktet dhe rrethanat mbi shkeljen e kryer, me qëllim të
shqiptimit të masës adekuate nga organi kompetent.

VIII. PROCEDURA PËR INICIMIN, ZHVILLIMIN, VËRTETIMIN E
PËRGJEGJËSISË DHE SHQIPTIMIN E MASAVE DISIPLINORE
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Neni 15
Secili nxënës dhe punëtor i shkollës ka të drejtë dhe detyrë që, posa të marrë vesh mbi
shkeljen e kryer, ta lajmërojë kujdestarin e klasës apo drejtorin e shkollës.
Inicimin e procedurës disiplinore mund ta bëjnë: kujdestari i klasës, kujdestari i ditës, Këshilli
i paraleles, Këshilli i klasës ose Këshilli i arsimtarëve.
Organi kompetent për shqiptimin e masës disiplinore ka për detyrë që kërkesën me shkrim
për inicimin e procedurës disiplinore, ta shqyrtojë dhe të marrë vendim në afatin prej 8 ditësh
nga dita e paraqitjes së kërkesës.

Neni 16
Zhvillimin e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë e bëjnë organet kompetente për
shqiptimin e masave disiplinore, të përcaktuara me këtë Rregullore.
Për inicimin dhe zhvillimin e procedurës disiplinore dhe shqiptimin e masave disiplinore ndaj
nxënësit, organet kompetente janë të obliguara ta njoftojnë prindin e nxënësit.
Prindi i nxënësit thirret me letërthirrje, të cilën nxënësi është i obliguar t’ia dërgojë me kohë
prindit të vet.
Në qoftë se vërtetohet se nxënësi e ka njoftuar prindin, por atij nuk ia ka dërguar thirrjenftesë, atëherë ky obligim i takon kujdestarit të klasës, i cili, në praninë e nxënësve, i kërkon
nxënësit të firmosë se prindi i tij është njoftuar. Nëse nxënësi refuzon, atëherë kujdestari i
klasës bën konstatim me shkrim në ditar në prani të nxënësve tjerë.

Neni 17
Për vërtetimin e përgjegjësisë duhet të zhvillohet procedura disiplinore, ku ndërmerren të
gjitha veprimet e nevojshme dhe provat.
Për vërtetimin e përgjegjësisë mund të merren këto prova:
1. dokumentet mbi evidencën pedagogjike-shkollore: ditari, libri amzë, dëftesa,
diploma etj.,
2. dëshmitarët (deklaratat e dëshmitarëve),
3. shikimi në vendin e ngjarjes etj.

Neni 18
Para shqiptimit të masës disiplinore nga neni 17. i kësaj Rregulloreje, nxënësi duhet të
dëgjohet dhe të japë mendimin e vet gojarisht apo me shkrim.
Nxënësi thirret për të dhënë mendimin e vet gojarisht apo me shkrim, menjëherë pas
paraqitjes së kërkesës për inicimin e procedurës nga organi kompetent.

Neni 19
Për shkelje të lehta të rregullores, nxënësit i shqiptohet këto masa disiplinore:
a. vërejtje gojore (qortim),
b. vërejtje me shkrim.
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Vërejtjen gojore (qortim) e shqipton kujdestari i klasës, i cili në praninë e nxënësve të klasës i
jep vërejtje gojore (qortim).
Për këtë masë të shqiptuar njoftohet prindi i nxënësit.

Neni 20
Në qoftë se nxënësi, edhe pse ka marrë vërejtje gojore(qortim) nga kujdestari i klasës, nuk
përmirësohet, por vazhdimisht i përsërit shkeljet e rregullave në shkollë, atëherë kujdestari i
klasës i propozon drejtorit të shkollës që nxënësit t’i shqiptohet masa disiplinore – vërejtje me
shkrim, të cilën e shqipton drejtori i shkollës.
Vërejtje me shkrim i shqiptohet nxënësit edhe në rastet kur ato jepen nga arsimtarët e lëndëve,
por edhe nëse ka munguar pa arsye nga mësimi më tepër se 25 orë mësimi.
Neni 21
Kujdestari i klasës është i obliguar që masat e shqiptuara, t’i evidencojë në librin e klasës
(ditar) në rubrikën: Procesverbali i Këshillit të klasës (faqe 163 – 167) dhe rubrikën: Evidencimi i
momenteve më karakteristike të punës së paraleles (faqe 221 – 224).
Neni 22
Për shkelje të rënda të rregullave dhe detyrave punuese, nxënësit mund t’i shqiptohen këto
masa disiplinore:
1. pezullim (largim) i përkohshëm nga shkolla dhe
2. pezullim (largim) për një vit shkollor nga shkolla;
Neni 23
Shqiptimi i masës disiplinore: Pezullim i përkohshëm nga shkolla, i shqiptohet nxënësit, i cili nuk
i përfill rregullat e shkollës, edhe pse më parë i është shqiptuar masa disiplinore: vërejtje gojore
dhe vërejtje me shkrim.
Masa disiplinore: Pezullim i përkohshëm nga shkolla, shqiptohet në dy mënyra:
1. Pezullim i përkohshëm nga garat sportive, kulturore, ekskursionet, vizitat, shëtitjet etj. dhe
2. Pezullim nga shkolla deri në një muaj.
Masën disiplinore: Pezullim i përkohshëm nga garat sportive, ekskursionet, vizitat dhe shëtitjet, e
shqipton drejtori i shkollës, kurse masën disiplinore: Pezullim nga shkolla deri në një muaj, e
shqipton DA-ja.
Neni 24
Shqiptimi i masës disiplinore: Pezullim (largim) për një vit shkollor nga shkolla, i shqiptohet nxënësit, i
cili bën shkelje të rëndë të rregullave të shkollës, të parapara në nenin 4 të Udhëzimit administrativ
nr. 04/2007 dhe në nenin 10 të kësaj Rregulloreje.
Shqiptimin e masës disiplinore: Pezullim për një vit shkollor nga shkolla, e bën Komisioni komunal.
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IX. PËRGJEGJËSIA PËR SHKAKTIM TË DËMIT MATERIAL TË INVENTARIT TË
SHKOLLËS
Neni 25
Nxënësi, i cili me qëllim ose nga pakujdesia e tepruar i ka shkaktuar dëm material shkollës,
është i obliguar që të njëjtin ta kompensojë.
Në qoftë se dëmin material e kanë shkaktuar disa nxënës, atëherë ata janë të obliguar ta
kompensojnë, secili për pjesën e fajit të vet.
Në qoftë se nuk mund të zbulohet fajtori i shkaktimit të dëmit material, atëherë të gjithë
nxënësit e klasës
janë të obliguar të bëjnë kompensimin e dëmit të shkaktuar
proporcionalisht.
Për kompensimin e dëmit material, kërkesa i bëhet drejtorit të shkollës, i cili për vlerësimin e
dëmit e formon një komision prej tre anëtarësh, i cili bën vlerësimin e dëmit të shkaktuar.
Neni 26
Për shqiptimin e masave disiplinore, organi kompetent është i obliguar t’iu lëshojë vendim
(aktvendim) me shkrim nxënësve të ndëshkuar. Për ekzekutimin e tyre kujdeset drejtori i
shkollës.
X. TË DREJTAT E NXËNËSIT PËR ANKESË
Neni 27
27.1 Nxënësi apo prindi i tij, përmes drejtorit të shkollës, ka të drejtë të ushtrojë ankesë me shkrim
kundër shqiptimit të masës disiplinore: Vërejtje me shkrim dhe masës disiplinore: Pezullim i
përkohshëm nga garat sportive, ekskursionet dhe shëtitjet, në afat prej 3 ditësh, pranë Këshillit të
shkollës.
27.2 Ankesë kundër masës disiplinore: Largim nga shkolla për një muaj, në afat prej 3 ditësh, përmes
DA-së, i ushtrohet Komisionit gjegjës komunal, dhe kundër shqiptimit të masës disiplinore:
Pezullim për një vit shkollor nga shkolla, përmes Komisionit komunal, ankesa ushtrohet pranë
Komisionit për ankesa në MASHT, në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të
vendimit(aktvendimit).
27.3 Komisioni i MASHT –it duhet të marrë vendim dhe t’i bëjë shkollës njoftim me shkrim
brenda 10 ditësh.
Neni 28
28.1 Paraqitja e ankesës e shtynë ekzekutimin e vendimit deri në plotfuqishmërinë e tij, nëse
nxënësi në ndërkohë nuk bën shkelje të tjera.
28.2 Vendimi bëhet i plotfuqishëm atëherë:
a. kur kalon afati i ankesës dhe nuk ushtrohet ankesë,
b. kur organi ka vendosur mbi ankesën dhe të njëjtën nuk e ka miratuar, duke e lënë
në fuqi vendimin e shkallës së mëparshme.
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XI. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE
Neni 29
29.1 Komentimin, interpretimin, ndryshimin, plotësimin dhe harmonizimin e mëtutjeshëm me
dispozita më të reja ligjore dhe me udhëzime administrative të kësaj Rregulloreje, e bën
Këshilli i shkollës.
29.2 Kjo Rregullore hynë në fuqi menjëherë pas miratimit nga Kuvendi i Komunës.
Neni 30
Për çdo dispozitë të kësaj Rregulloreje që është në kundërshtim me dispozitat e ligjit dhe të
udhëzimeve përkatëse administrative, do të vlejnë dispozitat e ligjit dhe udhëzimit përkatës.

KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS
01. nr. 110-1203, më 16.06.2010

KRYESUESI I KUVENDIT TË KOMUNËS
Sami Hamiti, ecc. i dipl.
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