
 

 

Në Turku, mësimi fillor vazhdon si mësim i rregullt në shkollë, sa më lirshëm të jetë e mundur 
dhe duke i shmangur kontakte shtesë 
 

  
Mësimi i rregullt në shkollat fillore të qytetit të Turkut do të organizohet nga 14. – 30.5.2020, në 
përputhje me udhëzimet e Qeverisë. Gjatë mësimdhënies, hapësirat e brendshme dhe të jashtme 
të shkollave do të përdoren në mënyra të ndryshme. 
  
Gjatë ditës në ciklin e ult të mësimt do të minimizohen kontaktet me grupet e tjera mësimore dhe 
nxënësit. Në organizimin e mësimdhënies, grupet mësimore qëndrojnë sa më shumë që të jetë e 
mundur në të njëjtën hapësirë dhe me të njëjtin mësues gjatë ditës. 
 
Në ciklin e lartë të mësimit, nxënësit mbesin në të njëjtat grupe, por në lëvizjen e mësimdhënsve 
ndërmjet grupeve të ndryshme, ndiqet parimi i kontaktit minimal. Sa i përket lëndëve mësimore 
zgjedhore, shkollat mund të devijojnë nga grupimet normale për këtë vit shkollor për të minimizuar 
rreziqet e sigurisë dhe infeksionit. 
  
Në parim nxënësit duhet të marrin pjesë në mësimin e regulltë në shkollë 

 
Ligji i Arsimit Themelor detyron nxënësit të marrin pjesë në mësimdhënie, përveç nëse atijë/asajë i’u 
është dhënë leja për të munguar përkohsishtë nga shkollimi për një arsye specifike. Leja për të munguar 
përkohsishtë nga shkollimi kërkohet nga drejtori, dhe shkolla e shqyrton dhënien e lejes rast pas rasti. Ju 
nuk duhet të vini në shkollë i/e sëmurë. Prindërit duhet të raportojnë mungesën e nxënësit për shkak të 
sëmundjes sa më shpejt që të jetë e mundur. Sëmundja e nxënësit, fakti që nxënësi ose një anëtar i 
familjes i përket grupit të rrezikut është një arsye e pranueshme për mungesë. Mjeku e bën një vlerësim 
për përkatësin në grup të rrezikut të nxënësit ose anëtarit të familjes. 
Shkolla nuk do të organizojë mësim në distancë për nxënësit që qëndrojnë në shtëpi për pjesën e 
mbetur të vitit shkollor. 
  
Aranzhime speciale të mësimdhënies 

 
Për shkak të një arsye që lidhet me gjendjen shëndetësore të nxënesit, ofruesi i arsimit mund të vendosë 
rregullime të veçanta mësimore për të, në këtë rast mësimi mund të jepet si mësim në distancë. Mësimi 
në distancë mund të jetë një çështje, për shembull, për nxënësit të cilët i përkasin grupit të rrezikut, ata 
me sëmundje kronike ose për mbrojtje të veçantë nga infeksionet. Vendimi për këtë organizim të mësimit  
bazohet në vlerësimin e mjekut. 
  
Mësimi i rregullt  mund të zëvendësohet pjesërisht nga mësimi elektronik në shkolla për të 
shmangur transferimet e stafit 

 
Transferimi i mësuesve midis njësive të ndryshme do të shmanget. Mësimdhënia kryhet si mësimdhënie 
kontakti në ambientet e një shkolle. Nëse është e nevojshme, mësuesi mund të organizojë mësimin e 
orës nga distanca, në atë mënyrë që në të njëjtën kohë nxënësit të jenë në një ndërtesë tjetër shkollore 
nën mbikëqyrjen e afërtë të një personi tjetër. Kjo mund të jetë situata e të ashtuquajturës, për 
mësimdhënsit që qarkullojnë në njësi të ndryshme mësimore. 
 
Nëse është e nevojshme, mësuesi përgjegjës për lëndën mund t’a planifikojë njësinë mësimore dhe të 
udhëzojë një mësues tjetër. Mësimdhënsi tjetër do të zhvillojë mësimin në bazë të orarit të mësimit, me 
çrastë shmangen transferimet e mësimdhënsve midis njësive. 
  
Ushqimi në shkolla 
 
Në shkollimin fillor të Turkut, sa më shum që të jetë e mundur ushqimi organozet në mënyr të lirshme 
duke marrë parasysh hapsirat specifike të shkollës dhe numrin e nxënësve. Shkollat planifikojnë dhe 
organizojnë ushqimet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, duke marrë parasysh sigurinë. 
Ushqimi në shkollë mund të kryhet, për shembull, në kuzhinën e shkollës, klasë ose në hapësirë tjetër të 
brendshme ose të jashtme, me kusht që të ndiqen udhëzimet zyrtare. 
  
 
Pushimi mes orve në shkolla 



 

 

 
Pushimi mes orëve gjatë ditët së shkollës mund të organizohet në atë mënyrë që devijojnë nga orët e 
zakonshme të pushimit, në mënyrë që të shmangen kontaktet shtesë të afërta. Gjatë pushimeve, grupet 
mësimore vendosen në pjesë të caktuara të oborrit për pushime ose në zona të tjera pushimi. Në 
shkolla, mësuesit janë përgjegjës për mbikëqyrjen e çasteve të pushimit mës orëve. 
  
Transporti shkollor 
 
Trafiku publik Föli, për transportin shkollor të nxënësver është duke u përgatitur këtë javë dhe trafiku do 
të fillojë me: 14.5. Do të ketë një numër të mjaftueshëm autobusësh në qarkullim në mënyrë që të gjithë 
nxënësit që kthehen në shkolla të mund të merren parasysh gjithashtu. Aktualisht nuk ka ndonjë 
dispozitë kombëtare për organizim special në transportin shkollor. Në praktikë, është shumë sfiduese të 
organizohen ndryshime shumë domethënëse në transportin shkollor brenda flotës së automjeteve në 
dispozicion dhe kohës së pritjes, në mënyrë që të mos ketë shumë njerëz në makinë. Prindërit kanë 
mundësinë që t’a transportojnë vetë nxënësin dhe t’a marrin ndihmën e shoqërimit të parashikuar për 
këtë. Më shumë informacione rreth transportit shkollor mund të i merrni nga: Seija Aitala (…@turku.fi), 
telefon: 040 7751731, dhe nga linku i mëposhtëm: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 
Vizitat për t’u njoftuar me shkollën 

 
Vizitat për t’u njoftuar me shkollën, në ciklin e ultë të shkollave fillore do të anulohen në pranverë nëse 
udhëzimet aktuale të grumbullimit mbeten në fuqi. Shkollat mund të organizojnë turne për t’u njoftuar me 
shkollën në javën e 33-të, duke i rrespektuar udhëzimet e sigurisë. Vizitat për t’u njoftuar me shkollën, në 
ciklin e lartë të shkollave fillore tashmë janë organizuar në janar. 
  
Mbështetje nga shërbimet e kujdesit për nxënësit 

 
Në rrethanat e jashtëzakonshme të semestrit të kaluar të pranverës, nevoja për kujdes të nxënësve nga 
shërbimi për kujdesje të nxënësve është rritur dhe tani u kërkohet shkollave që t’a marrin parasysh. 
Situata e njohurive të nxënësve, mbështetja për mësimin dhe për vijim të shkollimit, si dhe nevojat për 
kujdes nga shërbimi i kujdesit për nxënës gjithashtu do të ndikojnë në organizimin e mësimdhënie edhe 
në vjeshtën e ardhshme. 
  
Koha e mbetur për vijim të mësimit nga: 14.-30.05.2020 

 
Shkollat ndjekin orarin normal të punës dhe ndarjen e orëve sipas rregullave të procedurës sipas 
situatës. Nxënësit e vijojn mësimin sipas kurrikulës dhe dita e vetme e përjashtimit është e premtja 
me:29.5, e cila mund të jetë një ditë temë. 
 
Viti akademik i arsimit fillor përfundon në 30.5.2020. Për të shmangur rrezikun e infeksionit, shkollat nuk 
mbajnë ceremoni të rregullta të përfundimit të vitit shkollor. 
 
  
Për më shumë informacione rreth vijimit të shkollimit: Nga drejtori i shkollës tuaj 
 

 
 
Përshëndetje 
 
Tommi Tuominen 
Drejtor i zonës së shërbimit, arsimi fillor 
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