
Së bashku ne jemi të fortë

Këshilli i prindërve Nebikon



Të dashur prindër

Fëmijët tanë e kalojnë një pjesë të madhe të jetës së tyre në shkollë. Gjatë kësaj 
kohe ata përgatiten për të ardhmen e tyre, mbledhin përvojë dhe zënë shokë. 

Me qëllim që ne të mund t`ju përkrahim juve si prindër në këtë rrugë, ëshë 
krijuar Këshilli i prindërve të shkollës Nebikon si komision i pavarur. 

Këshilli i prindërve
● E mira e fëmijës është në qendër të të gjithë aktiviteteve.
●  Shkola dhe prinderit përforcohet shkëmbimi i 

informacioneve dhe i përvojës.
●  Prindërit e njohin shkollën dhe shkolla i 

njeh më mirë prindërit dhe nevojat e tyre.
●  Këshilli i prindërve nxit interesat e shkollës 

dhe merr përsipër rolin e ndërmjetësuesit  
në realizimin e tyre. 

●  Një dialog konstruktiv vlen si bazë për bashkëpunimin; 
kjo sjell besim.

●	 	Këshilli	i	prindërve	integron	njerë	dhe	nxit	qualifikimin	
e prindërve.

●  Takohen 4-6 her ne vit.
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Organizimi
●  Për çdo klasë në mbrëmjen e parë të prindërve për vitin e ri shkollor zgjidhet 

një prind delegat nga ana e prindërve që janë të pranishëm.
●  Këshill i prindërve i ciklit të ulët deri ne klasen e 4 dhe të lartë nga 

e 5 deri tek e 9 klas formoin pra dy grupe. 
●  Në forumin e prindërve shqyrtohen së bashku të gjitha temat 

e përfaqësuesve nga shkolla dhe prindërit.

Kufijtë
●  Këshilli i prindërve nuk ka ndikim mbi temat organizative ose pedagogjike 

të institucionit të shkollës.

Projektet deri me tani
●	 	Kurse	te	ndrryeshme	kualifikimi	për	prindër
●  Sensibilizim i temes Prindertaxi
●	 	Ndihma	tek	planifikimi	i	temave	te	reja	te	vitit	2021
●  Ndihma tek ogranizimeve te ndrryeshme si pershembull dita 

e sportit dhe dita e par e shkoles e tjera
●  Pjesmarja tek komisioni i ndertimtarise se shkoles
●  Ndihma tek ndertimi i shesit te lojerash para shkoles se re
●  Formimi i kalendarit me te gjitha terminet per vitin shkollor



 

 

Bashkëndihmesa juaj është e kërkuar – Delegatët e prindërve
A jeni të interesuar për shkollën, a ju sjell kënaqësi kontakti me prindërit e tjerë 
dhe ekipin e mësuesve dhe a keni kohën e nevojshme për të sjellë bashkëmendimin 
tuaj dhe idetë tuaja? Ne do të gëzohemi, në rast se Ju tregoheni të gatshëm 
për tu zgjedhur. 

Kontakti 
Informacione më të hollësishme do të gjeni në faqen e internetit 
www.schule-nebikon.ch ose do të merrni nën adresën e-mail 
elternrat@schule-nebikon.ch.
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