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RREGULLORE E BRENDSHME E SHKOLLËS “ÇELËSI MAGJIK” PËR VITIN 

SHKOLLOR 2018-2019 

Ne baze te udhezimit nr.30 date 02  .08.2013 te MAS dhe në mbështetje të nenit 102 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 26, pika 2, gërma e) e ligjit nr.69/2102, datë 

21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërsië”, Institucioni 

Arsimor Parauniversitar “Çelësi Magjik”, ka hartuar rregulloren e brendshme nën kujdesin e 

presidentit të Institucionit, Shefqet Çupa, nën drejtimin e drejtoreshës së shkollës, Xhuma Çupa,  

me pjesemarrjen e nëndrejtoreshës Xheni Elezi dhe prindit Alma Taja ,Besnik Koçi dhe nxënësit 

Laura Shkoza (klasa e dymbëdhjetë), Ramadan Raska (klasa e njëmbëdhjetë), Malvin Blinishti 

(klasa e dymbëdhjetë TIK), Marioli Caka (klasa e dhjetë). 

Pas hartimit, kjo rregullore u paraqit nga drejtuesi i institucionit për miratim tek bordi i shkollës. 

Në fillim të vitit shkollor rregullorja bëhet prezente për prindërit dhe nxënësit.  

                                           PERMBAJTJA 

1. Instuticioni Arsimor Parauniversitar “Çelësi Magjik” funksionon si gjimnaz i 

përgjithshëm në përputhje me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore të dala nga MAS.  

2. Regjistrimi në shkollë është i lirë. Kërkohen në bazë të dispozitave normative çertifikata 

personale, dëftesa origjinale dhe raporti mjekësor. 

3. Ne ofrojmë për komunitetin klasa mësimore me grup të vogël nxënësish (minimalisht 15 

nxënës, maksimalisht 20 nxënës). Numri i klasave mësimore do të jetë jo më shumë se 7 

klasa.  

4. Shkolla në përfundim të çdo viti shkollor lëshon dokument (dëftesë), sipas modelit të 

miratuar nga MAS. 

5. Emërtimi i instuticionit është : “Instituti Parauniversitar Çelësi Magjik”. 

6. Numri i telefonit personal të administratorit dhe instuticionit është : 042254668/ 

0682077121. 



7. Shkolla “Çelësi Magjik”ofron për komunitetin tarifa të ndryshme të cilat variojnë nga 

80000  lekë-150000 lekë viti shkollor,  sipas kontratave të lidhura me prindërit. Për 

nxënësit me probleme sociale ka ulje të tarifës 40%, për nxënësit me nje prind ka ulje të 

tarifës me 60%, nxënësit me rezultate të larta në mësime përfitojnë gjysmë burse. 

8. Subjekti “Çelësi Magjik” zbaton kurrikulën zyrtare (program mësimor, plan mësimor, 

tekste mësimore të miratuara nga MAS. 

9. Adresa: Rr “Islam Alla” prapa shkollës “Konferenca e Pezës” Tiranë. 

10. Posta elektronike : xhumacupa@hotmail.com 

11. Adresa e ëebsite: www.celsimagjik.com 

12. Drejtoria e institucionit përbëhet nga drejtori dhe nëndrejtori. 

13.  Mësimi fillon në orën 8:00 dhe vazhdon deri ne 14:15. 

14. Mësuesit duhet të paraqiten në vendin e punës 20 minuta përpara fillimit të procesit 

mësimor. 

15. Minutat e pushimit midis orëve do të jene 5  dhe pushimi i gjatë 25 minuta zhvillohet pas 

orës së dytë ose të katërt. 

16. Pushimi i gjatë është aktiv për mësuesit. 

17. Një mësues përgjegjës qëndron tek recepsioni që kryen edhe detyrën e sekretarisë. 

18. Një mësues tjetër ditor ndjek rregullin në korridor dhe vijueshmërine e orëve të mësimit 

sipas orarit. 

19. Pas përfundimit të procesit mësimor, mësuesit bëjnë 20 minuta pushim. 

20. Mësuesit paguhen për ditët e punës që punojnë. 

21. Punëmarrësit që kanë tregues të lartë cilësorë në punë, marrin shpërblim të veçantë. 

22. Mësuesit ndalohen të përdorin të dhënat personale të institucionit dhe nxënësve jashtë 

mjediseve të shkollës bazur në deklaratën e konfidencialitetit. 

23. Për ditët kur punëdhënësi e kërkon punëmarrësin në punë në ditë pushimi, do të paguhet 

shtesë. 

24. Komisioni i Etikës dhe Sjelljes përbehet nga 5 anëtarë : tre mësues, një prind dhe një 

nxënës. 

25. Biblioteka e shkollës nuk pranon lexues të tjerë përveç nxënësve dhe mësuesve të saj.  

26. Shkolla ka ngritur komisionin e sigurisë, shëndetit dhe mirëmbajtjes së mjedisit dhe 

nxënësit dhe mësuesit kanë marrë trajnimin e duhur për përballimin e situatave të 

emergjencës sipas udhëzimit të përcaktuar në rregulloren e sigurisë. 

27. Shkolla ka shkallë emergjence. 

28. Nuk lejohen në institucion njerëz të panjohur pa u prezantuar me kartën e identitetit, ose 

platformë inspektimi, urdhër institucionesh me të cilat ne kemi marrëdhënie. 

29. Punonjësit e institucionit në ambjentet e shkollës mbajnë përparëse të bardhë. 

30.  Nxënësit duhet të mbajnë uniformë (bluzë me logon e shkollës). 

31. Nxënësit dhe mësuesit kanë për detyrë të mirëmbajnë mjediset e institucionit. 

32. Nxënësit që mbyllin vitin shkollor me të gjitha notat 10, vitin pasues kanë deri në 40% 

ulje në tarifën e shkollës. 

33. Nxënësit që mbyllin vitin shkollor me të gjitha notat 10 dhe që kanë marrë pjesë në 

aktivitete të organizuara nga shkolla, kanë prezantuar projektet më të mira dhe kanë qënë 
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bashkëpunues; si dhe maturantët që ruajnë rezultatet e tyre në maturën shtetërorë, 

shpallen si nxënësit më të mirë të shkollës, shpërblehen financiarisht dhe marrin 

Çertifikatë Mirënjohjeje.  

Vlerësimi i Njohurive dhe Sjelljes së Nxënësve në Shkollën “Çelësi Magjik” 

 

1. Vlerësimi i njohurive të nxënësve në lëndë të ndryshme është aspekt i rëndësishëm i 

veprimatrisë mësimore në shkollë. Vlerësimi bëhet me gojë dhe shkrim (i planifikuar 

ose i befasishëm) 
 

2. Nxënësit duhet të vlerësohen nga mësuesit në lëndë të ndryshme me gojë jo më pak 

se tre herë në simestër përveç vlerësimeve të planifikuara me shkrim. 
 

3. Çdo vlerësim me gojë duhet t’i komunikohet nxënësit dhe ti motivohet para klasës. 

 

4. Mësuesi i lëndës në fillim të simestrit i komunikon nxënësve numrin e 

testeve, kapitujve dhe afatin kohor të zhvillimit të tyre. 
 

5. Çdo mësues ka dosje të veçantë për lëndën e vet me punën e çdo nxënësi dhe në fund të 

çdo periudhe vlerëson portofolin për secilin nxënës.  

  
6. Mësuesi për të gjithë testet harton një skedë vlerësimi. 

 

7. Mësuesi harton tezë rezervë për nxënësit që mungojnë në testim dhe zhvillon këtë test 

në një orë të vacantë jashtë mësimit për të gjithë nxënësit që kanë munguar. Këto teste 

do të menaxhohen nga shefi i departamentit. 
 

8. Vlerësimi i testeve duhet bërë brënda 10 ditëve dhe po brënda 10 ditëve t’u 

komunikohet nxënësve i motivuar. Testet duhet ti dorëzohen nxënësve për t’i parë 

dhe përsëri të mblidhen e të dorëzohen në zyrën mësimore. 
 

9. Në takimet periodike prindër-mësues, mësuesi kujdestar i komunikon 

prindërve vlerësimet. 
 

10. Prindërve që kanë munguar në takimin e rradhës me prindër, të nesërmen, 

mësuesi kujdestar u dërgon nëpërmjet fëmijës formularin e rezultateve dhe vlerësimit. 
 

11. Njëherë në periudhë drejtoria e shkollës për lëndë të ndryshme ose grupim lëndësh 

organizon teste kontrolli vlerësimi i të cilave shënohet në regjistër në kollonë të veçantë. 
 

12. Sjellja e nxënësve vlerësohet me shprehjet shumë mirë, mirë, mjaftueshëm, 

keq. Këto vlerësime pasqyrohen në regjistër në dëftesë dhe në amzë, në kollonat sjellja 

e nxënësit dhe karakteristikë e nxënësit për sjelljen. 
 

13. Rezultati (vlerësimi vjetor) del nga vlerësimi i tri periudhave. 

 



 

 

Dispozita të Përgjithshme 

 

Shkolla “Çelësi Magjik” ushtron veprimtarinë e saj si shkollë e mesme .Shkolla në tërë 

veprimtarinë e saj synon përgatitjen e përgjithshme arsimore dhe profesionale të 

nxënësve. Ajo i përgatit nxënësit me dije e aftësi të mjaftueshme për vazhdimin e 

studimeve të larta në çdo degë që dëshirojnë si brënda dhe jashtë vëndit.  
Në veprimtarinë e shkollës synohet emancipimi shpirtëror dhe zhvillimi i personalitetit të 

nxënësve, zhvillimi i mendimit dhe veprimit të pavarur, kritik, krijues, konstruktiv dhe 

tolerant. Edukimin e vlerave atdhetare, njerëzore, morale e demokratike. Mundësinë e 

shanseve te barabarta për të gjithë nxënësit dhe aftësimin e tyre për përballjen e jetës. 

Veprimtraia e shkollës brënda dhe jashtë saj respekton dhe edukon liritë e të drejtat e 

njeriut. 

Shkolla “Çelësi Magjik” siguron standarte të larta në përgatitjen akademike 

dhe profesionale të nxënësve. 
 
 

Të Drejtat dhe Detyrat e Nxënësve në Shkollën “Çelësi Magjik” 

 

1. Nxënësit i sigurohen në shkollë kushte normale për mësim, edukim dhe aktivitete 

të sigurta shëndetësore dhe higjeno-sanitare. 
 

2. Individualiteti dinjiteti i nxënësit respektohet e mbrohet nga dhuna fizike e 

psikologjike. Në shkollë ndalohen ndëshkimet fizike, trajtimet fyese, poshtëruese e 

degraduese te nxënësve. 
 

3. Nxënësit kanë të drejtë të marrin mësim dhe edukim në përshtatje me 

psikologjinë, aftësine dhe interesat e tyre, të ndjekin rrugët e mundshme që zbulojnë 

e zhvillojnë talentin e tyre në fushat e shkencës, artit dhe sportit. 
 

4. Të shfaqë lirisht mendimet e tij për çdo degë e në të gjitha format me gojë, shkrim dhe 

publikisht. Të marrë pjesë aktive në planet mësimore edukative, të shfrytëzojë kabinetet, , 



biblotekën, dhe terrenet sporëtive sipas rregulloreve përkatëse. Të marrë pjesë 

në aktivitete të ndryshme edukative, argëtuese, kulturore, artistike e sportive. 
 

5. Të marrë pjesë ne mbledhjet e ndryshme të shkollës, klasës, këshillit të studentëve. 

Të shprehë opinionet e veta për planet mësimore-edukative programet, tekstet, për 

punën e mësuesve e të informohet për problemet që lidhen me personin e tij. 
 

6. Nxënësi ka të drejtë të kërkojë vlerësimin e motivuar për njohuritë me gojë ose 

me shkrim. Të marrë nga mësuesi punimet me shkrim si teste, tema kursi etj, të 

kërkojë motivimin e vlerësimit të tyre. 
 

7. Nxënësi ka të drejtë të bëjë ankesë në zyrën mësimore për probleme që kanë të 

bëjnë me stafin mësimor dhe stafin tjetër të shkollës. Kerkesa mund të jetë me gojë ose 

me shkrim. Shkolla është e detyruar që brënda 10 ditëve të shqyrtojë ankesën dhe t’i 

kthejë përgjigje. 
 

Nxënësi ka për Detyrë 

 

1. Nxënësi ka për detyrë të regjistrohet në shkollë në kohën e duhur dhe të 

paraqesë gjeneralitet që përkojnë ekzaktësisht me dokumentat e gjëndjes civile të 

tij dhe të familjes. 
 

2. Të pajiset në kohën e duhur me librat e mjetet e tjera që porositet nga mësuesit. 

Një pjesë e librave që shkolla do ti japë në përdorim të merren kundrejt një kontrate 

të posaçme të firmosur nga prindi dhe nxënësi si dhe kundrejt një pagese së caktuar. 
 

3. Të paraqitet në shkollë 15 minuta para orës së parë të mësimit i pajisur në 

shkollë me të gjitha mjetet e orës së mësimit të kërkuara nga mësuesi i lëndës. 
 

4. Nxënësi duhet të paraqitet në shkollë me veshje normale, të ketë paraqitje të 

jashtme dinjitoze pa teprime dmth: 

-- Për vajzat nuk lejohen veshje ekstravagante, si bluza të shkurtra, kanatjere, dekolte, 
minifunde, tualete të rënda dhe bizhuteri ekstravagante.  
-- Për djemtë nuk lejohen pantallonat e shkurtra, kanatjere, pandoflat, mjekra e 

papastruar, bizhuteri ekstravagante. 
 

5. Çdo nxënës ka për detyrë të njohë e të respektojë rregulloren e brëndëshme të 

shkollës. Të njohë e të respektojë detyrimet që rrjedhin nga planet mësimore, të mësojë 

sistematikisht në çdo lëndë, të kryejë me skatësi dhe në kohën e duhur detyrat e 

ngarkuara nga mësuesit dhe drejtoria e shkollës. 
 

6. Nxënësi ka për detyrë të mbajë qëndrim të drejtë e të kulturuar moral në shkollë 

e jashtë saj. Të mbajë qëndrim korrekt ndaj mësuesve, instruktorëve, personelit 

administrativë, teknik e ndihmës, të respektojë kudo e në çdo kohë punën e tyre.  
7. Të mirëmbajë paisjet e orenditë e ambjenteve të shkollës dhe të çdëmtojë çdo dëm 

të kryer nga ata 
 



8. Të zbatojë me korrektësi orarin mësimor, të mbajë higjënë personale, të 

respektojë punën e mirëmbajtësve të shkollës duke mbajtur pastër mjediset e duke 

mos krijuar papastërti. 
 

9. Nxënësit gjatë orarit mësimor 8:00-14:15 nuk lejohen të dalin jashtë territorit 

të shkollës. 
 

10. Janë kategorisht të ndaluara për nxënësit pirja e duhanit, pijet alkolike, përdorimi dhe 

shpërndarja e drogave, mbajtja e amrmëve dhe atyre të ftohta. 
 

11. Është kategorikisht i ndaluar përdorimi i celularit gjatë procesit mësimor. 

 

12. Çdo mungesë e bërë nga nxënësit arsyetohet vetëm nga prania fizike e prindit. 

 

13. Vetëm prindi ka të drejtë të kërkojë leje nga Zyra Mësimore për largim të 

nxënësit nga ora e mësimit. 
 

14. Është kategorikisht e ndaluar propoganda politike, fetare, krijimi i shoqatave 

politiko-fetare brënda shkollës si dhe simbole të paraqitjes së jashtëme që kanë lidhje me 

përkatësinë fetare si psh: mjekrra të papastruara, shami koke, ferexhe, e çdo symbol i 

egzagjëruar që i takon përkatësisë fetare. 
 

15. Në rast të mos respektimit të pikave të mësipërme, mësuesi i lëndës në 

bashkëpunim me mësuesin kujdestar mund të vendosin paraqitjen e nxënësit pranë 

Komisionit Disiplinor për të marrë masat disiplinore përkatëse deri në përjashtim 

nga shkolla. 

 

 

 

Grupi i punës                                                                      Miratuar nga bordi i   shkollës       

 

 Kryetare: Xhuma Çupa 

Shefqet Çupa 

Xhuma Çupa 

Xheni Elezi 

Zana Xhuvani 

Ledina Hoxha 

Alma Taja 

Besnik Koçi 

Ramadan Raska 

Laura Shkoza 

Malvin Blinishti 

Marioli Caka



 

 

 


