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НА МЛАДИ

Për projektin
"Qendra Këshillëdhënëse për të drejtat rinore"
Broshura “Nxënësit e shkollave të mesme- dilemat dhe problemet” është botuar nga Shoqata e qytetarëve ”Forumin rinorë
arsimorë” në kuadër të projektit "Qendra Këshillëdhënëse për të
drejtat rinore" i mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, në Shkup. Projekti realizohet në periudhën prej tetor
2013 deri në shtator 2014.
Qëllimi i projektit është që të informojnë dhe këshillojnë të rinjtë
për mënyrën se si t’i arrijnë të drejtat nëpër institucionet arsimore
dhe publike. Në kuadër të projektit është dizajnuar mikro-faqja:
mof.mk/servismladi, ku të rinjëve u mundësohet të informohen
dhe të parashtojnë pyetje në lidhje me lëmite dhe problemet që i
tangojnë ato.
Gjithashtu, në kuadër të projektit filloi me punë Info- qendra për
të rinjtë, që ndihmon në zgjedhjen e problemeve me të cilët hasen
të rinjtë dhe ndihmon në lehësimin e kuptimit të mekanizmave që
janë në dispozicion dhe realizimin e të dretjave të tyre.

Qëllimet e projektit janë:
Sigurimi i informacioneve mbi të drejtat dhe liritë e nxënësve
dhe studentëve në kuadër të sistemit arsimor, si dhe të drejtat dhe
liritë e të rinjve në përgjithësi;
Promovimi i të drejtave dhe lirive dhe mekanizmat mbrojtëse të
të rinjve në jetën e përditshme;
Ngritja e vetëdijes të mekanizmave për të rinjtë përmes të
cilave ata mund të ushtrojnë dhe të mbrojnë të drejtat e tyre;
Tejkalimi i vështirësive midis të rinjëve dhe të institucioneve
publike dhe përmisimi i komunikimit;
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Përkrahje dhe ndihmë për shfrytëzimin e mekanizmave për
tejkalim dhe zgjidhje të problemëve;
Përforcimi i kapaciteteve të të rinjëve për pjesëmarrjen e tyre
aktive në jetën shoqërore.

Projekti pjesërisht është mbështetur nga Ambasada e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Shkup. Mendimet, rekomandimet dhe konkludimet e shprehura në këtë broshurë janë
të implementatorit të projektit dhe në asnje mënyre nuk pasqyrojnë qëndrimin e SHBA-së, Shkup.
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6. E drejta për shpallje publike të vlerësimit
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11. E drejta për ekskursion
12. E drejta për punësim

Në vend të parathënies...
Për Ju, nxënës të shkollave të mesme!

Borshura “Nxënësit e shkollave të mesme - dilemat dhe
problemet” është për Ju nxënës kushtuar problemeve me të
cilat ballafaqoheni. Qëllimi i kësaj broshure është tërheqja e
vëmendjes, informimi i të drejtave tuaja dhe si me lehtë ti realizoni ato. Në tekstin janë ndërlidhur pyetjet dhe përgjigjet që ju
orientojnë drejt realizimit të së të drejtës së shkollimit të
mesëm dhe të fituarit statusin si nxënës.
Këtu, mund të gjeni përgjigje për të drejtën tuaj për të
shpallur publikisht vlerësimin/notën, cili është dallimi në mes
mësimit shtesë dhe plotësues, kur dhe ku mundeni ti vizitoni
ato, gjithashtu keni mundësi të gjeni përgjigje për të drejtën e
shfrytëzimit të bursës dhe për të drejtën e ekskursionit. Një
pjesë e broshurës është përkushtuar testimit ekstern, të
drejtës së shoqërimit, me qëllim që sa më mirë të informoheni
për mënyrën se si t’a realizoni atë dhe rëndësinë e veçantë si
nxënës të merrni pjesë në organet e vendimmarrjes në shkollë.
Shpresojmë, që kjo broshurë do të jetë e dobishme për Ju
dhe do të gjeni përgjigjet që ju interesojnë. Sinqerisht,
shpresojmë se kjo broshurë do t'ju frymëzojë për të shtruar një
numër më të madh të pyetjeve, për të kërkuar më shumë
përgjigje, sepse Ju nxënës të shkollave të mesme keni të
drejtën për t'u informuar!

Nga redaktorët
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E drejta për arsim
të mesëm

Kush mund të fitojë të drejtën për
arsim të mesëm?
Arsimi i mesëm, në kushte të njëjta është në dispozicion për të
gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Siç u përmend – PËR
TË GJITHË QYTETARËT. Pra, edhe shtetasit e huaj edhe personat
pa shtetësi mund të fitojnë të drejtën për arsimin e mesëm të garantuara sipas kushteve të përcaktuara nga Ligji për arsim të mesëm.

Çfarë ndodh nëse shkollën fillore e kam
kryer jashtë shtetit?
Nuk është asnjë pengesë nëse shkollën fillore e keni kryer jashtë
Republikës së Maqedonisë. Edhe personi i cili e ka mbaruar shkollën
fillore jashtë vendit mund të regjistrohet në çdo shkollë të mesme në
Republikën e Maqedonisë, por me një kusht nëse i’a pranojnë
certifikatën e fituar jashtë vendit.
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Statusi i nxënesit

Kur marrë statusin e nxënesit?
Nëse regjistroheni në shkollën e mesme, mund të fitoni statusin e
nxënësit dhe mandej mundeni të vendosni të jeni nxënës i rregullt
ose i çrregullt.

Çka do të thotë nxënës i rregullt?
Nxënës i rregullt është secili që regjistrohet në një shkollë të
mesme dhe që rregullisht ndjek mësimin.

Kur më mbaron statusi nxënës i rregullt?
- Kur mbaron shkollën e mesme;
- Nëse nuk regjistrohesh në afat të caktuar për regjistrim (në vitin
e ardhshëm shkollor);
- Kur të çregjistrohesh;
- Kur paarsye, 25 ditë mësimi gjatë gjithë vitit shkollor nuk shkon
në shkollë;
- Kur shërben një dënim me burg më të gjatë se gjashtë muaj dhe

11
3

Çka do të thotë nxënës i çrregullt?
Për të qenë nxënës i çregullt duhet të plotësosh një nga kushtet në
vijim:
- Të jesh mbi 17-të vjet;
- Të jesh në një periudhë më të gjatë në pushimit mjekësor;
- Të jesh i dënuar me largim nga shkolla;
- Te jesh në marrdhënie të rregullt pune;
- Si dhe në raste tjera të përcaktuara nga statuti i shkollës të
meseme.
Kur je nxënës i çrregullt, vetëshkollohesh në mënyre që jep
provime paraprakisht të përgatitura sipas planit programor të
shkollës së mesme në të cilen je i regjistruar dhe konsiderohesh si
nxënës i çrregullt.
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E drejta e nxënësve të
shkollës së mesme - pa
pengesë të realizojnë
shkollimin

Çka është pa pengesë të realizosh shkollimin?
Kjo do të thotë që ti mund lirisht dhe pa ngacmime fizike dhe mendore ta realizosh të drejtën tënde për arsimim. Ndëshkimi trupor dhe
ngacmimi mendor i një nxënësit, reptësisht është i ndaluar. Mësimdhënësit duhet të respektojnë nxënësit e tyre, por sigurisht që edhe
nxënesit duhet të sillet me respekt ndaj mësimdhënësve.

Çfarë është ndëshkimi trupor?
Nëse vjen deri tek kontakti i qëllimshëm dhe i dhunshëm fizik, dhe
të shkakton dëm trupor dhe dhimbje, atëherë bëhet fjalë për
ndëshkim trupor.

Што е психичко малтретирање?
Çfarë është abuzim mendor?
Nuk egziston asnjë definicion se çfarë është abuzimi mendor ose
ngacmimi psikologjik, por esenca e saj është - sjellje në një mënyrë
që shkel ndjenjat dhe dinjitetin e nxënësit, kërcënimet, talljet, urdhër
për heshtje apo sjellje me të cilët nxënësi vihet në një situatë të
pakëndshme.
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E drejta për bashkim
të nxënësve te
shkollave të mesme

A kemi të drejtë si nxënës të bashkohemi që t’i
realizojmë të drejtat tona?
Sigurisht që keni të drejtë të bashkoheni për shkak se në këtë
mënyrë më lehtë dhe më mirë do t’i realizoni të drejtat dhe interesat
e juaja.

Kur dhe si mund të bashkohemi?
Mund të bashkoheni kur i mbushni 15 vjet, por nevojitet Deklaratë
për pajtim e dhënë nga prindi apo kujdestari ligjor.

A mundet me moshatarët e mi të krijojë shoqatë/
organizatë përmes së cilës së bashku do të fitojmë?
Jo, nuk mundet të themelohet shoqatë/organizatë e tillë, sepse
shoqatat/organizatat nuk mund të themelohen për përfitime materiale.

Pse është e nevojshme që të bashkohen nxënësit e
shkollave të mesme?
Duhet të bashkoheni, pasi nxënësit e bashkuar mund të kenë
përfaqësues në organet e vendimmarrjes në shkollë, komunë dhe
ministritë. Në këtë mënyrë mund të shprehni mendimet e juaja dhe
duke u shoqëruar mund t’i arritni qëllimet, t’i mbroni të drejtat, interesat dhe besimet në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet.

Çka përfitojmë në qoftë se bashkohemi?
Ushtrimi i të drejtës së bashkëpunimit dhe shoqërimit do të thotë
aktivizëm më të madh, përpjekje për të drejtat dhe kushte më të
mira për arsimim, bashkëpunim i arritur me shkollat tjeta të mesme
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dhe ndihmë e ndërsjelltë. Kjo shpie në gjetjen e zgjidhjeve më alternative për problemet me të cilat ballafaqoheni, si dhe zhvillim dhe
nxitje të respektit dhe tolerancën për diversitetin.

Si nxënes të shkollave të mesme,
ku mund të ndikojmë?
Si, shoqërim të nxënësve të shkollave të mesme, ju aktivisht mund
të angazhoheni në mësimin duke dhënë sugjerime dhe propozime
për përmirësim më të mirë. Mund të kontribuoni në përmirësimin e
marrëdhënieve midis nxënësve, relacionit nxënës - mësues, me
qëllim për të zgjidhur një konflikt, si dhe përmisimin e kushteve të
shkollës, siç janë: mbjatja më e mire e higjienës, pasurimi i fondit të
bibliotekës së shkollës etj. Shoqata e shkollës së mesme përveç
përfshirjes aktive në mësimin mund të kontribuojë edhe në drejtim të
aktiviteteve jashtëmësimore, si për shembull: ku të shkoni në ekskursion, në organizimin e ndonjë ngjarje ose argëtimi…

Si të zgjidhni kryetarë të klasës / nënkryetar?
Kujdestari e klasës disa ditë më parë mund të lajmëron për ditën e
saktë dhe orën e zgjedhjes për kryetarë të klasës dhe nënkryetar.
Kujdestari i klasës duhet të njoftojë nxënësit me detyrat, obligimet
dhe përgjegjësitë e kryetarit dhe nënkryetarit. Emrat e kandidatëve të
propozuar nga klasa evidentohen në tabelë sipas numrit rendor.
Kandidatët duhet pyetur a duan ata të jenë të zgjedhur, dhe në qoftë
se dikush nuk do emri duhet fshirë nga tabela.
Nxënësit më votim të fshehtë e zgjedhin kryetarin e klasës dhe
zëvendësin e tij. Secili nxënës ka të drejtë për një votë. Kandidati që
merr më shumë vota zgjidhet kryetarë i klasës, dhe i dyti me rradhe
sipas votave zgjidhet nënkryetar, me të drejtë rizgjedhjeje.
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A ka kritere për zgjedhjen e kryetarit
të klasës dhe nënkryetarit?
Për zgjedhjen e kryetarit të klasës dhe nënkryetarit nuk
ekzistojnë kritere të forta, si për shembull, për zgjedhje të presidentit
të një vendi. Megjithatë, duke pasur rol veçanërisht të rëndësishëm
që luan kryetari i klasës, ka disa kritere që duhet të plotësojnë
nxënësit që dëshirojne të kandidohen për kryetar të klasës ose
nënkryetar. Disa nga kushtet e nevojshme për të zgjedhur një
kryetarë të klasës ose nënkryetar janë: të jetë një nxenës i rregullt, të
jetë i suksesshem në të mësuarit, të jetë komunikues, të respektojë
idetë dhe mendimet e njerëzve të tjerë, të nxit tolerancë, të ketë qasje
të barabartë trajtimi dhe të kujdeset për të drejtat dhe interesat e
nxënësve.

Cilat janë detyrat e kryetarit
të klasës dhe nënkryetarit?
Kryetari i klasës dhe nënkryetari e përfaqësojnë klasën para
organeve të shkollës, siç janë: bordi i drejtorit të shkollës, këshilli i
mësimdhënësve, këshilli i prindërve, bashkësia e shkollës dhe i
përcjellin mendimet dhe qëndrimet e klasës që e përfaqsojnë. Me
iniciativën e vet ose me iniciativë të nxënësve apo mësimdhënësve
mund të organizojë diskutim për çështje të caktuara ose për problemet me të cilat ballafaqohen nxënësit. Si përfaqësues i klasës, ai
është detyruar që para nxënësve të transmetojë gjithë informacionet,
mesazhet, sugjerimet, udhëzimet të përcjellura nga organet
shkollore që kanë të bëjnë me ato.
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A mund të ndërprehet mandati për kryetarë ose
nënkryetarë dhe në çfarë mënyre?
Kryetari ose nënkryetari është i obliguar me ndërgjegje të plotë
dhe me përgjegjësi ta kryen funksionin, gjithashtu duhet të kujdeset
për të drejtat dhe interesat e nxënësve si përfaqësues i tyre. Nëse
është i papërgjegjshëm, joserioz në reazlimin e detyrave dhe obligimeve, nxënësit mund të kërkojnë që të shkarkohet. Mandati i
kryetarit ose nënkryetarit mund të ndërpritet, nëse ai vetë kërkon, si
për shembull: për shkaqje të mungesës në mësim, por edhe të
përfundimit të vitit shkollor për të cilin është zgjedhur.
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E drejta për shpallje
publike të vlerësimit

Pas mbarimit të provimit me gojë kam të drejtë të
kërkojë të njoftohem për vlersimin/notën time?
Po, ke të drejtë. Pas mbarimit të vlerësimit mësimdhënësi duhet të
tregoj notën dhe të japë sqarime për të.

Kur përgjigjem me shkrimm për sa kohë duhet të
më njoftojnë për vlerësim?
Në këtë rast, jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të punimeve të
shkruara ose testeve.
Në vlerësimin e punimeve të shkruara dhe testeve, mësimdhënësi, në aspektin e njohurive tuaja duhet t’i jep vërejtjet, ku lehtë do të
mundesh ti shmangesh mangësive me qëllim të riparimit të mëtejshëm.

A kam të drejtë për të rishikuar vlerësimin/ notën?
Po, sigurisht ju keni të drejtë për inspektim të vlerësimit tuaj. Çdo
nxënësit i mundësohet qasje në vlerësimin e punimeve të shkruara,
në veprat teknike, grafike dhe veprave të tjera.
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Testimi ekstern

Çfarë është vlerësimi - testimi ekstern?
Testimi ekstern është një metodë me të cilën përcillet dhe kontrollohet përparimi dhe arritja e suskesit të nxënësve.

Kush e organizon testimin ekstern?
Testimin ekstern për suksesin e nxënësve e organizon dhe e
zbaton shkolla përmes komisionit shkollor, për dallim nga testimi
intern që realizohet nga ana e mësimdhënësve në shkollë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës si dhe Qendrës
Shtetërore për Provime.

Kur jepet testimi ekstern?
Testimi ekstern nënshtrohet/jepet me afate dhe orarë të caktuar i
cili është në përputhje me orarin e përgjithshëm për të gjitha shkollat
në Republikën e Maqedonisë, kurse orari intern për shkollat konkrete, nga ana e komisionit shkollor shpallet në tabelën e njoftimeve
në shkollë, jo më vonë se shtatë ditë para testimit ekstern.
Testimi ekstern i nxënësve nënshtrohet në fund të çdo viti shkollor,
me përjashtim të nxënësve që janë në vitin e fundit të shkollës së
mesme, për të cilat testimi ekstern nënshtrohet pas përfundimit të
gjysmëvjetorit të parë, deri në fund të muajit shkurt të vitit shkollor.

Për cilët lënde planifikohet testimi ekstern?
Testimi ekstern realizohet vetëm për lëndët e domosdoshme gjatë
vitit shkollor.

323

Cila është mënyra që vendoset në
cilën lëndë do të vlerësohem?
Zgjedhja bëhet në mënyrë të rastësishme nga të gjitha listat e të
gjithë nxënësve, nëpërmjet selektimit kompjuterik. Në bazë të këtyre
listave çdo nxënes informohet në cilat lendë do të vlerësohet.

Sa kohë zgjat testimi ekstern?
Testimi ekstern zgjat 60 minuta.

Nëse unë nuk jam i kënaqur me vlerësimin,
çfarë mund të bëj?
Nëse nuk je i kënaqur me vlerësimin, ke të drejtë të ankohesh në
Komisionin e shkollës. Brenda tri ditë pune nga shpallja e rezultateve
mundet ta dorzosh personalisht Ti ose prindi juaj kundërshtimin.
Nga marrja e ankesës, brenda tri ditë pune Komisioni i shkollës
është i detyruar të përgjigjet.

Çka nëse unë nuk mund të marrë
pjesë në ditën e testimit ekstern?
Nëse, për shkaqe të arsyeshme nuk mund të ndjekish testimit
ekstern, atëherë ke të drejtë ti nënshtrohesh provimit në termin tjetër
të përcaktuar nga Qendra Shtetërore për Provime. Afati shtesë është
në qershor, dhe në qoftë se e lëshon edhe këte termin, atëhere ke
mundësi ti nënshtrohesh testimit ekstern edhe në gusht. Nëse nuk
ke notë/vlerësim në lëndën përkatëse nuk mund të regjistrohesh në
vitin e ardhshëm shkollorë.
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Kush i nënshtrohet testimit ekstern?
Testimit ekstern i nështrohen nxënësit e rregullt kurse nxënësit e
çregullt nuk kanë të drejtë për testim ekstern.
Çfarë ndodh nëse testimin ekstern
e kaloj me vlerësim negativ?
Nëse fiton vlerësim negativ, gjithësesi vlerësimi do të evidentohet
në dëftesë.
Rezultati i vlersimit ekstern a ndikon
në regjistrim në fakultet?
Rezultati nga testimi ekstern ndikon në regjistrimin në fakultet, pasi
vlerësimi evidentohet në dëftesë.
Nëse vlerësimi nga testimi ekstern dallohet nga vlerësimi i
rregult, cili vlerësim do të evidentohet në dëftesë?
Në dëftesë evidentohet edhe vlerësimi i rregullt edhe vlerësim
ekstern.
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E drejta e
mësimit plotësues

Kam vlerësime negative, çfarë të bëj?
Nëse ke një ose më shumë vlerësime negative, duhet të ndjekish
mësim plotësues. Mësimi plotësues organizohet për nxënësit të cilët
tregojnë vazhdimisht rezultate të dobëta në një ose më shumë lëndë
ose shpesh mungojnë nga mësimi në lëndën e përcaktuar.

Në sa lëndë mundem të
vizitoj mësim plotësues?
Gjatë një muaji mundesh të vizitosh mësim plotësues në dy lëndë,
me 4 orë plotësuese nga secila lendë.

Po në qoftë se nuk marrë
pjesë në mësim plotësues?
Nëse mësimdhënësi të delegon mësim plotësues, dhe ti nuk e
përcjellë mësimin, do të fitosh mungesën e paarsyeshme. Mësimi
plotësues është e detyrueshëm dhe i rregullt. Duhet të jetë i njoftuar
edhe prindi nëse mësimdhënësi të ka dërguar në mësim plotësues.
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Mbaroj viti shkollorë, kurse unë kam dy vlerësime
negative. Si ti pëmisoj?
Nëse viti shkollorë mbaron kurse ti ke dy vlerësime negative,
Këshilli i profesorëve do të përcakton në provim në të dy lëndët.Të
mundësohet në dy afate përmisimi i vlerësimit negativ.
Po në qoftë se, edhe në afatin e parë dhe të dytë fiton vlerësim
negative ose pa ndonjë arsyje nuk paraqitesh në provim, atëherë
duhet ri-regjistrim të vitit shkollorë.

Çfarë ndodh nëse kam më shumë
se dy vlerësime negative?
Nëse ke tre ose më shumë vlerësime negative, mund të përsërisni
vitin shkollorë. Ke të drejtë për ri-regjistrim të njëjtë të vitit shkollor.
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E drejta e mësimit shtesë

Për kë organizohet mësimi shtesë?
Mësimi shtesë është i planifikuar për nxënesit e talentuar dhe ato
që tregojne rezultate të shkëlqyera. Nëse je një nxënes i tillë, i talentuar, arrinë rezultate të larta në një lëndë të caktuar, lirishtë i drejtohesh mësimdhënësit, i cili është i obliguar që të të ofrojë program për
mësim shtesë.
Mësimdhënësi është i detyruar të të shpjegojë në cilën mënyrë
zbatohet mësimi shtesë dhe në cilat termine.
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E drejta për
shfrytëzim burse

Kur kam të drejtë për bursë?
Për shfrytëzim të bursës ke të drejtë nëse je nxënës i talentuar në
shkencë, arti, culturës ose sport. Ministria e Arsimit dhe Shkencës
ofron bursa për nxënës të talentuar.

Si mund të marr bursë?
Nëse konkuron në konkursin që e shpall Ministria e Arsimit dhe
Shkencës, e cila ka dhënë kushte, kritere, numrin dhe shumën e
bursave si dhe afate. Shfrytëzues të bursave duhet të jenë nxënës të
rregulltë, shtetas të Republikë së Maqedonisë të cilët i plotësojnë
kushtet dhe kriteret e përcaktuara në konkurs.
Më shumë informacione në linkun:
http://stipendii.mon.gov.mk
http://www.mon.gov.mk
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E drejta për ekskursion

Gjatë shkollës së mesme keni të drejtë të shkoni në ekskursion.
Udhëtime ose ekskursionet shkollore përfaqësojnë një pjesë të
punës edukative që realizohen përmes një sërë aktivitetesh jashtë
shkollore duke vizituar vende natyrore dhe turistike, objekte
arsimore, kulturore dhe sportive, në pjatueshmëri me qëllimet e
programeve mësimore, me qëllim të realizimit dhe zhvillimit të
interesave të ndryshme të nxënësve që i kanë.

Çfarë ekskursione ka?
1. Ekskursione që kanë të bëjnë me tema dhe përmbajtje nga
programet mësimore, duhet të:
Ekskursionet përfshijnë vizita në njdonjë performancë teatri,
muzeu, operë apo balet. Pra, nxënësit në vitin e fundit të shkollës së
mesme duhet të vizitonjnë operë dhe balet, si dhe muze. Të paktën
një herë gjatë vitit shkollor, nxënësit duhet të vizitojnë shfaqje teatrore.
2. Ekskursione finale:
Ekskursionet finale përfshijnë të mësuarit rreth vlerave kulturore
dhe estetike në vend ose në një vend tjetër. Udhëtimi i fundit për
nxënësit e vitit të fundit të shkollimit të mesëm zbatohet në fillim të vitit
të katërt apo në fund të vitit të tretë. Ekskursioni final zgjat deri në 6
ditë me të paktën 3 netë.

Kush mund të shkojë në ekskursion?
Në ekskursionin mund të shkojë çdo nxënës i rregullt, që;
- Nuk ka paralajmërim për para largimit nga shkolla dhe
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- Nëse në ekskursionet e mëparshme ka respektuar Kodin e
mirësjelljes për nxënësit.

Çka është e përfshirë në
çmimin që duhet paguar?
Në çmimin janë të përfshirë: rruga, ushqimi, fletje, harxhimet për
vizita të muzeve dhe vendeve tjera turistike. Gjithashtu në çmimin
është i përfshirë edhe sigurimi për udhëtim.

Ç'farë, nëse për shkak të problemeve financiare nuk
mundem të shkoj në ekskursion?
Për nxënësit, të cilët për arsye ekonomike nuk mund të marrin
pjesë në ekskursione shkollore, drejtori i shkollës mund të ndihmojë
nëpërmjet donacioneve, sponsorizimeve dhe burimeve të tjera të
shkollës.
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E drejta për punësim

Si nxënës i shkollë së mesme, a mund të gjej punë?
Nxënësi i shkollës së mesme mund të jetë i punësuar me kusht që
të jetë mbi 15 vjet dhe sipas ligjit të punojë jo më shumë se 4 orë në
ditë. Nëse ka më pak se 15 vjet dhe jo më shumë se 18 vjet, mund të
të bëhet pagesë për të marrë pjesë në aktivitete, ku sipas natyrës
nuk ndikojnë negativisht në shëndetin, në sigurinë, në zhvillimin dhe
edukimin.
Si të tilla janë: pjesëmarrja kulturore dhe artistike, aktivitete
sportive dhe reklamat.

Sa ore mundem të punoj?
Nëse je:
- Nën 15 vjet, nuk mund të punosh më shumë se 4 orë në ditë;
- Nën 16 vjet, mund të punosh deri në 30 orë në javë, në rastin kur
punon me punëdhënës të ndryshëm në të njëjtën kohë;
- Mbi 16 vjet, mund të punosh 37 orë dhe 45 minuta në javë, në
rastin kur punon me disa punëdhënës.
Por, duhet theksuar se koha e punës e nxënësit nuk duhet të kalojë
tetë (8) orë në një periudhë 24 orëshe.
Punëdhënësi është i obliguar që të mbrojë nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga çdo punë që mund të ketë ndikim negativ në shëndetin,
zhvillimin fizik, mendor, moral ose shoqëror dhe sigurinë.
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Për ”Forumin rinorë arsimorë”
Shoqata e qytetarëve ”Forumi rinorë arsimorë”, është organizatë
rinore e themeluar më vitin 1999 dhe punon në fushen e arsimit dhe
të drejtatve të njeriut. Aktivitetet e organizatës realiozhen në kuadër
të tre programeve:
1) Edukim joformal (debatëve, trajnimeve Mësojme Drejtësi)
2) Analiza, hulumtime dhe krijim efikas të politikave rinore dhe
3) Aktivizmi rinor.
Programet e ”Forumit rinorë arsimorë” kanë për qëllim nxitjen e të
menduarit kritik, mbështetjen etnike, respektin për idetë dhe
qëndrimet e të tjerëve, promovimin e demokracisë, tolerancës si
dhe zhvillim transparent dhe kualitativ në arsimin e të rinjëve.
MISIONI I “FORUMIT RINORË ARSIMORË” ËSHTË QË TË
SIGUROJË POZICIONIM MË TË MIRË PËR TË RINJTË SI
FAKTOR RELEVANT SOCIAL QË DO TË NDIHMON NË PËRMISIMIN DHE FORCIMIN E INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË.
Nëpërmjet organizimit të trajnimeve, diskutimeve, fushatave,
ligjëratave, publikime dhe aktiviteteve të tjera, anëtarët e ”Forumit
rinorë arsimorë”, kontribuojnë në krijimin e vlerave demokratike si dhe
pjesëmarrjen e të rinjve në ndërtimin e një shoqërie të hapur civile
dhe në integrimin e Maqedonisë në Unionin Evropian.

mof.mk/servismladi
www.mof.mk www.radiomof.mk
info@mof.org.mk
telefon: +389 2 3139 692

СОВЕТОДАВЕН
СЕРВИС ЗА ПРАВА

НА МЛАДИ

