
 

 

Shkollimi në Shtëpi Rregullorja-6172.3 

 

 

 

Bordi i Arsimit njeh të drejtën e prindërve për të arsimuar fëmijët e tyre në shtëpi.  Prindërit duhet të ndjekin e 

rregulloren e shtetit në lidhje me shkollimin në shtëpi. Prindërit duhet të paraqesin tek superitendenti shkollave, 

një formular marreveshje i cili siguron informacionin bazë në lidhje me programin që do të sigurohet për 

fëmijët e tyre. Marreveshja duhet të paraqitet çdo vit. Bordi ka besim te plote qe arsimi në shkollat publike është 

shumë i dobishëm si për fëmijën ashtu edhe për shoqërinë. Fëmijët e arsimuar në shtëpi konsiderohen si nxënës 

të shkollave jo publike dhe nuk janë pjesë e përgjegjësisë arsimore dhe nuk janë pjesë e sistemit shkollor.  

 

Ndjekja e procedurave te mëposhtme do të plotësojë kërkesat ligjore për mësimin në shtëpi:  

1. Prindërit duhet të paraqesin tek Superintendenti i shkollave një "Leter Marreveshje, per mesimin e 

nxënësve në shtëpi" (Shtojca 10).  Leter Marreveshja do të jetë efektive vetem për një vit shkollor. 

2. Paraqitja e Leter Marreveshjes duhet të behet brenda dhjetë ditëve nga fillimi i programit mësimor në 

shtëpi. 

3. Distrikti shkollor do të marrë Leter Marreveshjen, do te kontrollojë plotesimin e saj dhe do ta mbajë atë si 

dokument te përhershëm shkollor. Një formular i plotë do të jetë ai i cili siguron informacionin bazë të 

programit duke përfshirë emrin (at) e mësuesit (eve), lëndët që do të mësohen, ditët e mësimit dhe metodën 

e vlerësimit nga mësuesit. 

4. Një prind, duke paraqitur një Leter Marreveshje, pranon përgjegjësinë e plotë për edukimin e fëmijës së 

tyre në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit. Marrja e Leter Marreveshjes në asnjë mënyrë nuk përbën 

miratim nga distrikti shkollor për përmbajtjen ose efektivitetin e një programi të mësimit në shtëpi. 

5. Shkollat Publike ne Waterbury sipas ligjit nuk kanë asnjë detyrim për të siguruar materiale ose shërbime 

për fëmijët që janë duke u shkolluar në shtëpi. Asnjë edukim special ose shërbime të ngjashme nuk do t'i 

ofrohen një fëmije që shkollohet në shtëpi. 

6. Në kohën e hyrjes perseri në klasat 1 - 8, shkolla do të beje testet për nivelin aktual akademik dhe do të 

njoftojë prindin për nivelin aktual të performancës. Vendosja ne nivelin e klases do të mbetet në zgjedhjen e 

dhene nga prindi me kusht që të jetë në përputhje me nenin 10-184 të ligjit të arsimit. 

7. Waterbury nuk do të promovojë ose vendosë një nxënës të shkolluar në shtëpi në shkollë te mesme pa një 

transkript zyrtar nga një program i akredituar i shkollimit në shtëpi, domethënë, ata nuk do të vendosin një 

student nei klasën me lart se e nënta pa nje dokumentacion. 

8. Çdo veprim i mëparshëm i ndërmarrë nga distrikti shkollor ne Waterbury në lidhje me shkollimin në 

shtëpi nuk do të zbatohet pa miratimit të këtyre rregulloreve. 

9. Bashkia e Waterbury do t'i përmbahet Connecticut Association of Schools dhe rregullave dhe 

rregulloreve të CIAC (Connecticut Interscholastic Athletic Conference, Inc) për të gjitha aktivitetet 

jashtëshkollore. 

10. Një rishikim vjetor i portofolit mund të bëhet me prindërit dhe zyrtarët e shkollës për të përcaktuar nëse 

jane marre mesimet per lendet e kërkuara. 

11. Çdo refuzim i vazhdueshëm nga prindi për të përmbushur kërkesën e arsyeshme të distriktit shkollor për 

përfundimin dhe dorezimin e Leter Marreveshjes mund të bëjë që fëmija të konsiderohet i pa paraqitur ne 

shkolle. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waterbury.k12.ct.us/userfiles/-4/my%20files/instruction%206000/6172.3_home%20schooling.pdf?id=532333


Letër Marreveshje e Shkollimit në Shtëpi 
 

INSTRUCTION OF STUDENT AT HOME 

(For Waterbury Residents Only) 

Emri i Mbiemri i Nxenesit: 

 

 

Data e lindjes: 

Shkolla ne te cilen eshte aktualish i regjistruar: 

 

 

Klasa ne te cilen eshte aktualisht: 

Adresa e Nxenesit: 

 

 

Nr. Telefonit te nxenesit: 

 

Emri i personit qe do te jape mesimin: 

 

 

Adresa (nese eshte e ndyshme nga me siper): 

 

 

Nr. Telefonit (nese eshte e ndyshme 

nga me siper): 

Te gjitha lendet qe duhet te merren: 

 JU LUTEMI SHENONI 

KERKOHEN: PO JO 

LEXIMI □ □ 

SHKRIMI □ □ 

SPELLIMI □ □ 

GRAMATIKA NE ANGLISHT □ □ 

GJEOGRAFI □ □ 

MATH/ARITHMETIKE □ □ 

HISTORIA E US □ □ 

QYTETARI 

(PERFSHIHEN MESIMET PER QEVERITE 

LOKALE, SHTETERORE DHE FEDERALE) 

□ □ 

REKOMAMDOHEN: 

 PO JO 

LENDA SHKENCORE □ □ 

OTHER: 

Minimumi total # I diteve te planifikuara per mesim (Duhet te jete se paku 180): 

 

 

Metodat e testimit te progresit te nxenesit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letër Marreveshje e Shkollimit në Shtëpi 
 

SHKOLLOMI  I NXENESVE NE SHTEPI  

(Vetem per banuesit ne Waterbury) 

 

 

UNE KONFIRMOJ DHE PRANOJ PERGJEGJESI TE PLOTE PER ARSIMIMIN E FEMIJES TIM NE 

PERPUTHJE ME KERKESAT E LIGJIT TE SHTETIT.  

 

□PO     □JO 

 

MUA ME JANE DHENE OPSIONET E TJERA ARSIMORE BRENDA QYTETIT TE WATERBURY  

 

□PO     □JO 

 

 

NENSHKRIMI I PRINDIT(VE) /KUJDESTARIT(VE):                                                           DATA: 

 

VETËM PËR PËRDORIM NGA ADMINISTRATA 
 

I ONLY ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS FORM AND RENDER NO OPINION AS TO THE 

APPROPRIATENESS OF THE PLANNED PROGRAM.   □ 

 
SIGNATURE OF PRINCIPAL:                                                                                      DATE:        

 

 
SIGNATURE OF SUPERINTENDENT OR DESIGNEE:                                            DATE:                  

 

 

 

     

 
  

Opsione të tjera Arsimore të mundeshme brenda qytetit të Waterbury 
 

1. Catholic Academy of Waterbury K-8, 386 Robinwood Road, Waterbury, 06708 - 203.756.5313 

2.   Our Lady of Mt. Carmel School K-8, 645 Congress Avenue, Waterbury, 06708 - 203.755.6809 

 

1. Holy Cross High School, 587 Oronoke Road, Waterbury, 06708 - 203.757.9248  

2. W.F. Kaynor Technical High School, 43 Tompkins Street, Waterbury, 06708 – 203.596.4302 
 

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Blessed%20Sacrament%20Catholic%20Day%20School&satid=id.sid%3a2683367c-8a53-e93e-4f07-9ec5f4be5647&ppois=41.5570259094238_-73.0632019042969_Blessed%20Sacrament%20Catholic%20Day%20School_~&cp=41.557026~-73.063202&v=2&sV=1
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Our%20Lady%20Of%20Mount%20Carmel%20School&satid=id.sid%3a013e45d0-26a7-4486-8bfb-457b8109a3bb&ppois=41.536808013916_-73.0505676269531_Our%20Lady%20Of%20Mount%20Carmel%20School_~&cp=41.536808~-73.050568&v=2&sV=1
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Holy%20Cross%20High%20School&satid=id.sid%3ae3f6bd9c-a897-d364-b1be-9a50159c775a&ppois=41.53125_-73.0664825439453_Holy%20Cross%20High%20School_~&cp=41.53125~-73.066483&v=2&sV=1

