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REPUBLIKA E KOSOVËS

CIA NU M

KOMUNA VUSHTRRI

Drejtoria për Arsim
10 Nr. ______
Datë, më ____________

Duke u bazuar në Ligjin NR.03/L – 068 Për Arsimin në Komunat e
Republikës së Kosovës , Neni 5, pika ( i ) , në mbështetje të Ligjit mbi Arsimin
Fillor dhe të Mesëm në Kosovë , Neni 29, paragrafi 29.9, pika (a) dhe në bazë të
Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, Neni 12, paragrafi 12.2, pika (c) , si
dhe në bazë të Statutit të Komunës së Vushtrrisë , Neni 62, pika 62.2 dhe në
pajtim me Planin Vjetor të Punës të Kuvendit të Komunës në Vushtrri për vitin
2010, Dejtoria Komunale e Arsimit në Vushtrri:
Propozon :
DRAFT – RREGULLOREN PËR ORGANIZIMIN E PUNËS DHE TË
MËSIMIT NË SHKOLLAT E MESME TË ULËTA TË KOMUNËS SË
VUSHTRRISË

RREGULLORE E PUNËS PËR SHMU , STAFIN MENAXHERIAL ,
MËSIMDHËNËSIT, PERSONELIN TJETËR , NXËNËSIT , SI DHE
MASAT DISIPLINORE
Neni 1
Qëllimi:
1.1 Qëllimi i kësaj rregulloreje është të bëjë organizimin e institucioneve
arsimore publike të arsimit të mesëm të ulët nga klasa e 6 e deri në klasën e 9-të,
në të gjitha shkollat e komunës së Vushtrrisë, pra për Nivelin 2.
1.2 Kjo rregullore e punës së shkollave shërben për stafin menaxherial,
mësimdhënësit, personelin tjetër, nxënësit e klasës së gjashtë(6) deri në klasën e
nëntë (9) , në ngritje të cilësisë së procesit mësimoro – edukativ.
1.3 Në këtë Rregullore përcaktohen të drejtat, detyrat , obligimet si dhe
masat disiplinore për stafin menaxherial, mësimdhënësit, personelin tjetër si
dhe nxënësit për ngritjen e cilësisë në mësim dhe forcimin e demokracisë në
shkollë.
1.4 Marrja e masave disiplinore aplikohet nëse nuk rrespektohen
rregullat e Rregullores së Punës për SHMU.
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Neni 2
2.1 Kjo rregullore ka për qëllim zhvillimin e personalitetit të nxënësit ,
talentin dhe potencialin e plotë të aftësive mendore dhe fizike.
2.2 Të zhvillojë te nxënësi respektin për të drejtat e njeriut , parimet e
përcaktuara në Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe me
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të njeriut dhe
Lirive Fundamentale.
2.3 Të zhvillojë te fëmija – nxënësi respektin për prindërit dhe
mësimdhënësit e tij/saj, identitetin kulturor të tij apo të saj, gjuhën
dhe vlerat e kombit të tij/saj dhe vlerat e Republikës së Kosovës dhe
të komuniteteve të saj.
2.4 Të përgatisë nxënësin për jetë të përgjegjshme në shoqëri të lire, në
shpirtin e mirëkuptimit, të paqes, tolerances barazisë gjinore dhe
miqësisë me të gjithënjerëzit, grupet etnike, kombëtare dhe fetare.
Neni

3

Fushëveprimtaria
3.1

3.2

3.3

Është detyrë e përgjithshme e të gjitha shkollave të mesme të ulëta
të komunës , që në përputhje me Ligjin mbi Arsimin Fillor dhe të
Mesëm në Republikën e Kosovës, që të planifikojnë dhe të ofrojnë
shërbime efikase, efektive, fleksibile, gjithëpërfshirëse dhe
profesionale të gjithë nxënësve të nivelit të mesëm të ulët, në pajtim
me aftësitë dhe nevojat e tyre specifike, si dhe të promovojë
zhvillimin e tyre arsimor dhe atë social. Arsimi i mesëm i ulët (6-9 )
ofron mundësitë e barabarta në qasjen për edukim dhe arsimim
efikas të gjithë nxënësve të këtij niveli.
Gjatë këtij niveli të shkollimit duhet të vendosen bazat e shprehive
të të nxënit , të kultivohet zhvillimi intelektual , emocional dhe
social, duke i kushtuar një kujdes të vacantë zhvillimit të
personalitetit të gjithanshëm të nxënësve .
Komuna dhe komuniteti duhet ta bëjnë institucionin arsimor sa më
atraktiv, tërheqës dhe të sigurt për nxënësin, arsimtarin dhe
prindin.
Neni

4

Mbrojtja e grupeve të cenueshme
4.1

4.2
4.3

I gjithë stafi menaxherial , mësimdhënësit dhe personeli tjetër i
punësuar në institucionet edukativo – arsimore, duhet të
ndërmarrin të gjitha hapat e arsyeshme që të sigurojnë se nxënësit
nuk lëndohen, nuk u ekspozohen fjalëve apo veprimeve fyese.
Ndalohet ndëshkimi trupor apo çfarëdo forme tjetër e ndëshkimit
nënçmues në të gjitha shkollat e mesme të ulëta.
Ndalohen aktivitetet promovuese për përfitim ose dëmtim të
çfarëdo gjinie me prapavijë racore e etnike, ose gjendje sociale
nëpër SHMU. Nxënësve duhet t`u ofrohet prezantim i balancuar i
pikëpamjeve të kundërta.
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Neni

5

TË DREJTAT E NXËNËSIT
Nxënësi ka të drejtë:
5.1 Që t`i realizojë të gjitha të drejtat e përcaktuara në Ligjin mbi
Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë.
5.2 Të shprehë mendimin dhe idetë e tij me gojë dhe me shkrim për
problemet që e shqetësojnë atë, klasën e tij dhe shkollën.
5.3 Që t’i rrespektohet dinjiteti moral dhe fizik.
5.4

Të dëgjojë dhe të jetë i dëgjuar .

5.5 Të marrë pjesë në mbledhje të klasës dhe në Këshillin e

shkollës.

5.6 Të zgjedhë dhe të zgjidhet në Këshillin e nxënësve të klasës dhe në
Këshillin e nxënësve të shkollës.
5.7

Të marrë pjesë në aktivitete kulturore, artistike dhe sportive, të
cilat i organizon shkolla.

5.8

Të marrë shpërblime dhe mirënjohje për suksese të arritura në
mësim, në gara, dhe aktivitete kulturore e sportive,

5.9

Të marrë dokumentin përkatës për klasën e kryer dhe dokumenta
të tjera të nevojshëm për nxënësin, të cilat i lëshon shkolla.

5.10

Të realizojë edhe të drejta tjera, të cilat janë në interes të nxënësit.

5.11

Që të njihet me rregullat për vlerësimin e shkallës së arritshmërisë

5.12

Që vlerësimi i tij/saj të bëhet në mënyrë që të respektohet
personaliteti i tij/saj , të nxitet vetëbesimi dhe ndjenja për
përparim, të nxitet në verifikimin e dijeve të tij/saj, të aftësohet
për mësim të pavarur , për vetëvlerësim dhe vlerësim të të tjerëve.
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DETYRAT DHE OBLIGIMET E NXËNËSIT

Neni 6
Nxënësi ka për detyrë dhe obligim që:
6.1

Të rrespektojë Rregullat dhe rendin në shkollë.

6.2

Të rrespektojë orarin mësimor dhe orarin e aktiviteteve të lira.

6.3

Të vijë në shkollë i pajisur me tekste dhe mjete mësimore.

6.4

Të bartë uniformën me shenjën e shkollës.

6.5

Të mos ketë veshje që e shëmton pamjen e nxënësit.

6.6

Të ketë sjellje korrekte ndaj shokëve të klasës, nxënësve të shkollës,
nxënësve të gjinisë tjetër apo të përkatësisë tjetër etnike e fetare, ndaj
arsimtarëve dhe përsonelit tjetër të shkollës.

6.7

Të ketë kujdes për higjienën dhe mjedisin.

6.8

Të kryej detyrat, të cilat i përcaktojnë organet e shkollës.

6.9

Të ruajë pasurinë e tërësishme të shkollës.

6.10

Të bëjë zhdëmtimin e inventarit të prishur.

6.11

Të mos mbajë dhe të mos përdorë celularin në orën e mësimit.
Neni 7
MASAT EDUKATIVO - DISIPLINORE

Në qoftë se nxënësi nuk i rrespekton Rregullat e shkollës,
atëherë ndaj tij / saj shqiptohen këto masa disiplinore:
7.1

Vërejtje me gojë .

7.2

Vërejtje me shkrim.
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7.3

Pezullim i përkohshëm nga garat , ekskursionet, vizitat dhe shëtitjet.

7.4

Thyerja e notes së sjelljes.

7.5

Ndërrimi i paraleles.

7.6

Ndërrimi i shkollës.

7.7

Masën disiplinore , vërejtje me gojë e shqipton arsimtari ( kujdestari i
klasës).

7.8

Masat disiplinore : * vërejtje me shkrim * pezullim i përkohshëm
nga aktivitetet e lira * thyerjen e notës së sjelljes si dhe * ndërrimin e
paraleles e shqipton drejtori i shkollës.

7.9

Masën disiplinore : ndërrim i shkollës e propozon komisioni
disiplinor , kurse vendimin e bie drejtori i shkollës .

7.10 Masa disiplinore ndërrimi i shkollës aplikohet në marrëveshje me
shkollat që janë në afërsi dhe me pëlqimin e Drejtorisë Komunale të
Arsimit .
7.11

Masa disiplinore ndërrimi i shkollës mund t`iu shqiptohet vetëm
nxënësve të klasave të nënta.

Neni 8
8.1 Masa disiplinore vërejtje me gojë i shqiptohet nxënësit për:
a) Moskryerjen e detyrave të përcaktuara në Rregulloren e shkollës.
b) Mospërdorimin e rregullt të uniformës shkollore.
c) Ndotjen e mjedisit në klasë, në shkollë dhe në oborr të shkollës.
d) Sjellje fyese ndaj shokëve të klasës dhe nxënësve të tjerë të shkollës.
e) Sjelljen e personave të padëshiruar në shkollë.
f) Shqetësimin e të tjerëve përmes zhurmës, sjelljeve arrogante etj.
g) Paralajmërimi ose vërejtja me gojë , nxënësit i shqiptohet në klasë
dhe para Këshillit të nxënësve të klasave përkatëse.
h) Për masën paralajmërim ose vërejtja me gojë , njoftohet prindi i
nxënësit, Këshilli i klasës dhe Drejtori i shkollës.

5

Neni 9
9.1 Masa disiplinore vërejtje me shkrim i shqiptohet nxënësit për:
a) Çrregullimin e mësimit.
b) Sjellje jo korrekte ndaj shokëve të klasës, nxënësve tjerë, nxënësve të
gjinisë tjetër, përkatësisë tjetër etnike e fetare dhe ndaj mësimdhënësve.
c) Pirje të duhanit, alkoolit etj.
d) Deri në tetë mungesa të paarsyeshme nga orët mësimore e raste të tjera.
e) Vërejtja me shkrim lexohet para nxënësve të shkollës dhe një kopje i
dorëzohet prindit të nxënësit.

Neni 10
10.1

Pezullim i përkohshëm nga garat , ekskursionet, vizitat dhe
shëtitjet i bëhet nxënësit për :

a) Prishjen e disiplinës gjatë organizimit të aktiviteteve të lira.
b) Moskryerjen e detyrave të dhëna nga mësimdhënësit dhe drejtoria e shkollës.
c) Cenimin e dinjitetit të mësimdhënësve, shokëve të klasës dhe të nxënësve
tjerë të shkollës.
d) Moszbatimin e orarit dhe rregullave të aktiviteteve të lira në shkollë.

Neni 11
11.1

Nota e sjelljes nxënësit i zbritet për:

a) 10 mungesa të paarsyeshme nota e sjelljes i zbritet në 4,
b) Prej 10-15 mungesa të paarsyeshme, nota e sjelljes i zbritetet në 3,
c) Prej 15-25 mungesa të paarsyeshme, nota e sjelljes i zbritetet në 2,
d) Mbi 35 mungesa të paarsyeshme, nota e sjelljes i zbritetet në 1,
11.2

Nota e sjelljes nxënësit mund t’i thehet edhe për sjellje jo të mira në
shkollë.
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Neni 12
12.1 Masat disiplinore, ndërrimi i paraleles apo ndërrimi i
shkollës, aplikohet për nxënësit e klasave të nënta (9), të cilët:
a) Fyejnë arsimtarët e punëtorët tjerë të shkollës dhe i pengojnë ata në
kryerjen e detyrave në shkollë e jashtë saj.
b) Pengojnë me qëllim nxënësit tjerë për të hyrë në mësim ose për të marrë
pjesë në aktivitete jashtmësimore,. Sjellin në shkollë dhe përdorin lëndë
narkotike.
c) Shkaktojnë zënka në shkollë .
12.2 Vendimi për ndërrimin e shkollës i dorëzohet prindit të nxënsit, i cili ka
të drejtë ankese në Drejtorinë Komunale të Arsimit në afat prej 8 ditësh
prej ditës së pranimit të vendimit. Ankesa paraqitet përmes Drejtorisë
së shkollës.
12.3 Në fillim të vitit shkollor çdo drejtori` duhet t`i pajisë secilën paralele
të shkollës me nga një kopje të këtyre Rregullave,
Të drejtat dhe detyrat për stafin menaxherial ,
mësimdhënësit dhe personelin tjetër.
Neni 13
13.1 Detyrat dhe obligimet për stafin menaxherial ( drejtorët dhe
zv/drejtorët) të institucioneve arsimore:
a ) Janë të obliguar që të respektojnë Kodin e mirësjelljes dhe të sillen me
drejtësi, pa ndasi dhe barazi me të gjithë njerëzit me të cilët punojnë.
b) Detyrë e tyre është që t`u shtrohen autorizimeve të drejtpërdrejta
Kryetarit të Komunës , DKA-së dhe MASHT-it, të cilëve u raportojnë dhe do të
kryejnë detyrat që mund t`ua caktojnë ato.
c) Nuk mund të kërkojnë apo të pranojnë udhëzime lidhur me krterjen e
detyrave nga asnjë organ tjetër përveç Kuvendit Komunal, DKA-së dhe MASHT.
ç) Nuk duhet të shfrytëzojnë pozitën , apo njohuritë që kanë fituar , për
përfitime private , financiare apo të tjera për përfitime private të ndonjë pale të
tretë.
d) Duhet të ushtrohet maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e
punës zyrtare.
e) Janë të obliguar që të tregojnë kujdes për mirëqenien dhe sigurinë e të
gjithëve në shkollë
ë) Është detyrë e stafit menaxherial bashkëpunimi me Këshillin e prindërve
dhe vijueshmëria e nxënësve.
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Neni 14
14.1

Të drejtat për stafin menaxherial :

a) Që ta marrë pushimin vjetor gjatë kohës së pushimeve zyrtare
shkollore në vitin kalendarik në të cilin ai rrjedh, ( nëse nuk e bëni
këtë ai humbet).
b) Ju takojnë maksimalisht pesëmbëdhjetë (15) ditë të paguara
pushim mjekësor.
c) Pushimi mjekësor do të përdoret për atë që është paraparë dhe nuk
mund të akumulohet apo të këmbehet në para pjesërisht apo
plotësisht.
Neni 15
15.1

Detyrat dhe obligimet për mësimdhënësit :

a) Obligohen të zbatojnë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe
kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies.
b) Detyrë e punës së mësimdhënësit zbatimi i Kodit të mirësjelljes.
c) Obligohen të zbatojnë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të
vlerësimit në përputhje me udhëzimet e planprogrameve të reja.
d) Obligohen që të mos shfrytëzojnë pozitën apo njohuritë e fituara si
të punësuar për përfitime private financiare apo të tjera siç janë : kurset private të pa licensuara brenda objektit shkollor.
e) Detyrë e çdo mësimdhënësi që të respektojë orarin e punës.
f)

Të jenë të përgatitur për orën mësimore.

g) Të mbajnë uniformën shkollore.
h) Të mos pihet duhan brenda objektit shkollor.
i)

Të mos përdoret telefoni mobil ( cellular) në orën e mësimit.

j)

Të ketë sjellje korrekte më nxënësit.

k) Të mos përdorë dhunë fizike ndaj nxënësve.
l)

Të kryej trajnimet e ofruara sipas dinamikës së paraparë me ligjet
dhe aktet e tjera nënligjore.
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Neni 16
16.1
a)
b)
c)

Të drejtat e mësimdhënësit :
Ka të drejtë që të shfrytëzojë 1.5 ditë të pushimit vjetor për një
muaj të punës.
Që të shfrytëzojë pushimin vjetor gjatë kohës së pushimeve zyrtare
shkollore .
Ka të drejtë maksimalisht (1.5) ditë të pahuara pushim mjekësor
gjatë një viti shkollor, të shkaktuara nga aksidentet apo sëmundjet
profesionale. Pushimi mjekësor do të jetë proporcional me
periudhën e punës deri në ditën e fillimit të këtij lloj pushimi.
Neni

17.1

17

Detyrat dhe obligimet e personelit tjetër , siç janë :
personeli administrative dhe teknik në institucionet
shkollore.

Sekretari i shkollës ka për obligim:
a) Të ndihmijë drejtorin e institucionit arsimor në administrim, drejtim
dhe në të gjitha aktivitetet e shkollës.
b) Të ndihmojë dhe të këshillojë drejtorin për zbatimin e ligjit dhe
akteve të tjera juridike.
c) Të mbajë të gjitha shënimet ( të dhënat) për nxënës.
ç ) Të ndihmojë drejtorin në mbledhjet me prindër, komunitetin dhe
arsimtarët.
d) Punëtorët teknikë kanë për obligim që të përgjigjen për
pastrimin e të gjitha hapësirave të shkollës , pajisjeve të saj , objekteve
përcjellëse dhe për oborrin e institucionit arsimor.
dh) T`u përgjigjet të gjitha detyrave të tjera të caktuara nga
drejtori/sekretari i shkollës.
e) Bibliotekistët e shkollës përgjigjen për pasurimin e bibliotekës
me titujt e mjaftueshëm si dhe planifikimin e shfytëzimit të fondit të
librave nga ana e nxënësve.
ë) Kanë për obligim që të punojnë me arsimtarët e klasave në motivimin
e nxënësve për të lexuar në mënyrë të përhershme
f) Detyrë dhe obligim e bibliotekistit është që të krijojë strategjitë dhe
programet për të motivuar nxënësit ngurrues që të lexojnë .
g) Të kryejë të gjitha detyrat tjera të caktuara nga drejtori i shkollës.
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Neni
18.1

18

Masat lidhur me disiplinën në punë për stafin
menaxherial.

a)

Vërejtje me gojë.

b)

Vërejtje me shkrim.

c)

Ndalim i avancimit deri në tre vjet ( mos marrje pjesë në trajnimet
dhe seminaret e organizuara nga MASHT dhe DKA) .

d)

Ndërprerja e kontratës së punës.

18.2 Masa disiplinore vërejtje me gojë shqiptohet stafit
menaxherial :
a) Drejtorit apo zv/drejtorit të institucionit arsimor kur bën shkelje të
Kodit të mirësjelljes.
b) Kur nuk respekton orarin e punës.
c) Kur nuk paraqet në afatin e caktuar detyrat e ngarkuara nga DKA.
18.3 Masa disiplinore vërejtje me shkrim shqiptohet :
a) Kur nuk kujdeset për sigurinë e institucionit arsimor.
b) Kur nuk ka aftësi të menaxhojë procesin mësimoro – edokativ.
c) Kur jep të dhëna të cilat cënojnë dinjitetin e nxënësit apo të personelit
mësimdhënës.
18.3 Masa disiplinore ndalim i avancimit deri në tre vjet
shqiptohet :
a) Kur nuk zbaton Ligjin për Vetëqeverisje lokale ,Ligjin mbi Arsimn
Fillor dhe të Mesëm në Kosovë, Udhëzimet Administrative të MASHT dhe
detyrat e ngarkuara nga Kuvendi Komunal.
18.4 Masa disiplinore ndërprerja e kontratës së punës
shqiptohet:
a) Kur nuk zbaton Udhëzimet Administrative të planprogrameve
shkollore.
b) Kur është i paaftë për të kryer funksionet e postit të tij për shkak të
paaftësimit fizik dhe mendor, i vertetuar nga raporti i një autoriteti të pavarur
mjekësor që caktohet nga Kryetari i Komunës.
c) Kur ka bërë veprime që , sipas mendimit të DKA-së , përfaqësojnë
dështim, ose refuzim, neglizhim apo paaftësi të vazhdueshme për të kryer detyrat
e postit ose për të realizuar oblektivat e arsimit .
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18.5 Masat lidhur me disiplinën në punë për mësimdhënësit,
personelin administrativ dhe teknik.
a) Vërejtje me gojë.
b) Vërejtje me shkrim.
c) Ndalesa në pagën mujore .
d) Ndalimi i avancimit deri në tre vjet
e) Ndërprerja e kontratës së punës.
18.6 Masa vërejtje me gojë shqiptohet nëse konstatohet se :
a) është punësuar pa konkurs publik,
b) vërtetohet nga një raport mjekësor i pavarur , se mësimdhënësi ose i
punësuari tjetër nuk është në gjëndje të kryej detyrat e punës për
shkak të gjendjes së tij/ saj shëndetësore,
18.7 Masa vërejtje me shkrim shqiptohet nëse konstatohet se :
a) ka shkelje të Kodit të mirësjelljes në punë,
b) përdor dhunë fizike ndaj nxënësve,
c) bën ndonjë akt ngacmimi apo dhunimi seksual,
d) nuk i zbaton udhëzimet dhe detyrat nga punëdhënësi dhe mbikëqyrësi
arsimor,
18.8 Masa disiplinore ndalesa në pagën mujore shqiptohet nëse
konstatohet se :
a) mësimdhënësi , punonjësit administrativ dhe teknik kanë bërë
mungesa të paautorizuar nga puna,
18.9 Masa disiplinore ndalimi i avancimit deri në tre vjet
shqiptohet nëse konstatohet se:
a)

ndryshon notat e nxënësve në mënyrë të paligjshme,

b)

dëmton ose asgjëson dokumentacionin shkollor qëllimisht dhe në
kundërshtim me procedurat e përcaktuara me ligj,

c)

bën diskriminim ndaj nxënësve për shkak të racës, gjinisë, ngjyrës,
besimit, të hendikepuarve etj.,

d)

u imponon nxënësve të vet që të ndjekin kurse plotësuese nga
mësimet për qëllime fitimprurëse,
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18.10 Masa disiplinore ndërprerje e kontratës së punës
shqiptohet nëse konstatohet se :
a)

lëshon dëftesa ose dokumente tjera në mënyrë të paautorizuar,

b)

me sjelljen dhe veshjen e tij/saj e çorienton vëmendjen e nxënësve
nga mësimi,

c)

nxit urrejtje dhe dhunë kundër të tjerëve ,

d)

ndrushon të dhënat e dokumenteve të institucionit arsimor,

e)

nuk përgjigjet për pastrimin e të gjitha hapësirave të shkollës si
brënda ashtu dhe jashtë saj,

f)

nuk kryen detyrat e ngarkuara nga drejtori apo sekretari I shkollës,

Neni 19

KODI I MIRËSJELLJES PËR STAFIN MENAXHERIAL,
MËSIMDHËNËSIT DHE PERSONELIN TJETËR
1. Nëpunësi civil dhe ai professional është i obliguar të përmbush të gjitha
detyrat e punës sipas kontratës në pajtueshmëri me rregullat e punës,
udhëzimet dhe rregulloret e Komunës aty ku kërkohet zbatimi i tyre, me
kujdes dhe profesionalizëm të plotë.
2. Me nënshkrimin e kushteve të kontratës së punës dhe standarteve të
punës, nëpunësi pajtohet të zbatojë të gjitha rregullat dhe procedurat e
vendosura nga Komuna, mos zbatimi i të cilave e bën subjekt të masave
disiplinore duke përfshirë edhe ndrëprerjen e kontratës së punës.
3. Nëpunësi civil dhe ai professional si dhe as organizata sindikale nuk ka të
drejtë të merret me çështjet e punësimit në Komunë e as me çështjet e
menaxhimit në Komunë të cilat i takojnë eksluzivisht stafit udhëheqës të
administratës së Komunës përveç informimit të kohë pas kohshëm lidhur
me rezultatet nëpërmjet informacioneve dhe raporteve .
4. Nëpunësi civil dhe ai professional është i obliguar që ta ruajë sekretin
zyrtar.
5. Nëpunësi civil dhe ai professional e ka të ndaluar që në vend të punës të
sjellë persona tjerë jo zyrtar apo të qëndrojë me ta në vendin e punës ose
t’iu japë në shfrytëzim mjetet apo paisjet e institucionit arsimor.
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6. Daljet e nëpunësve nga vendet e punës mund të jenë vetëm zyrtare dhe
bëhen vetëm me lejen e Drejtorit të Drejtorisë dhe Drejtorit të shkollës
apo personave që i autorizon ai me vendim të posaçëm.
7. Nëpunësi civil dhe ai professional
është i obliguar të lajmërojë
udhëheqësin e drejtëpërdrejtë për të gjitha rastet e vjedhjeve, dëmtimeve
apo të shkeljeve të detyrave të punës. Këtu përfshihet edhe dhënia e
dëshmive para organeve zyrtare të Komunës.
8. Nëpunësi civil dhe ai professional duhet të sillet mirë ndaj kolegëve të
punës dhe të ketë raporte korrekte ndaj grupeve etnike dhe religjioze pa
sjellje inferiore dhe diskriminuese.
9. Drejtorët e institucioneve arsimore janë të obliguar të mbajnë evidencën e
punës dhe të kujdesën për diciplinën në punë.
10. Drejtorët e institucioneve arsimore janë përgjegjës për realizimin e të
drejtave të nëpunësve të cilat dalin nga kjo Rregullore e miratuar nga
Kovendi Komunal .
11. Nëpunësi civil dhe ai professional me rastin e hyrjes në objektin e
shkollës dhe gjatë orarit të punës është i obliguar të bartë uniformën dhe
kartelën identifikuese.
12.
Nëpunësve civil dhe atyre professional iu ndalohet pirja e duhanit në
institucion, pra shkollë.

Neni 20
20.1 Draft Rregullorja e punës për SHMU hyn në fuqi ditën e
miratimit nga Kuvendi Komunal.
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