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RREGULLAT E SHKOLLES
A. DREKA/USHQIMI
1. Shkoj në sallën e drekimit qetë në rresht.
2. Sjellem mirë
- Ju faleminderit.
- Them: ju lutem vetëm pak nëse dua pak ushqim.
- Them: ju lutem edhe pak nëse dua ende ushqim.
3. Provoj të gjitha ushqimet nga pak.
4. Ulem dhe ha me kujdes pranë tavolinës.
5. Pranë tavolinës me zë të ulët me ata të ulur afër.
6. Pas drekimit falemnderoj mësuesën / gjellëbërsen.
7. Menjiherë pas drekës dal në pushim.
B. PUSHIMI
1. Me përfundimin e orës dal menjiherë jasht.
2. Eci qetë nëpër koridoret e shkollës, nuk bëj zhurmë.
3. Gjat pushimit mund të shetis lirisht, por jo të ngjitem/hypi në drunjë.
4. Nuk guxoj të largohem nga oborri i shkollës gjat ditës shkollore.
5. Me top luaj vetëm në vendet e lojës.
6. a. Kur bie zilja, hyj menjiherë brenda.
b. Kur bie zilja, rreshtohem menjiherë në rreshtin e klasës.
7. Me të hyrë brenda djemët hjekin kapelën nga koka.
8. Kur nisem nga shkolla për në shtëpi, dal kah dera. Nuk kaloj përmbi
rrethojë.
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C. RREGULLAT E KLASËS
1. Kur këthehem në klasë nga pushimi, eci qetë dhe ulem në vendin tim.
2. Deri sa të vie mësuesi apo derisa të na jep udhëzimet se si të punojmë,
mund të lexoj apo të vizatoj në fletore.
3. Kur mësojmë, dëgjoj mësuesin dhe jam i qetë.
4. Për ndihmë dhe këshilla i drejtohem mësuesit që më mëson.
5. Kur dua të pys apo të flas, ngris dorën lartë.
6. Kur mësuesi i ndihmon tjerëve, pres i qetë derisa mësuesi vjen te unë.
7. Kur mund të bisedojmë dhe të flasim gjat orës -> kur më thot mësuesi.
8. Në shkollë flas me gjuhë të sjellshme.
9. Sjellem mirë me shokë/shoqe.
10. Mund të punoj me cilindo nxënës/nxënëse në punë në grupe apo në
çifte.
11. Respektoj të gjitha nacionalitetet /kombet.
12. Në klasë, kujdestari pastron tabelën, hapë dritaret dhe kujdeset që
klasa të jetë në rregull.

