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Koha për zgjedhjen e shkollës! 
 
Për të zgjedhur shkollën  para vitit shkollor 2023/2024 
 
Të gjithë nxënësit që janë te regjistruar në komunën e Trelleborgut dhe 
shkojn në klasën e 6-të në një shkollë e cila nuk ka klasë më të larta do ta 
bëjnë një zgjedhje të një shkolle tjetër. Kur të bëhet zgjedhja e shkollës 
tjetër,kujdestaret   duhet ta  dorëzojnë  përzgjedhjen e shkollës që nxënësi 
do të  vendoset. 
 
Zgjedhja është e hapur prej të hënës me  16 januar  deri   të hënën me 30 
januar. 
 
Ju do të zgjidheni së paku një shkollë, por ka mundesi që të zgjedheni më 
shumë shkolla. 
 
Nuk është e mundur të zgjidhet shkolla oset ë jeni në radhë , para së të jetë 
e hapur mundësia për te zgjedhur shkollën. 
 
Ju e leni  zgjedhjen e shkollës  përmes  faqës sonë: 
https://www.mittskolval.se/ . Në rast së fëmija i ka dy kujdestar,atëherë 
duhet te dy të bëjn zgjedhjën.Êshtë më rëndësi që të dy kujdestarët mos ta 
bëjnë zgjedhjen njëkohësisht. Njeri kujdestar te futet i pari dhe të bëjë 
zgjedhjen.Pastaj të futet kujdestari i dytë dhe ta miratoj atë zgjedhje.Ju 
mund të zgjedhni një, ose më shumë shkolla. ( keni kujdes që shërbimet 
nuk  funksionojn në  Internet Explorer. Përdoteni një tjetër faqe interneti në 
vend të Explorer) 
 
Nëse nuk e bëni një zgjedhje, ose zgjedhja nuk është e vlefshme, atëherë 
enti i arsimit do të ju ofrojë një vend  në një shkollë afër shtëpisë ku ju 
banoni. Kjo nuk duhet të jetë patjeter shkolla më e afërt e nxënësit.Në 
komunën e Trelleborgut, një shkollë llogaritet afër shtëpisë , në rast së 
gjendet në një rreze 3 km.Në rast së nuk gjendet një shkollë komunale në 
një rreze prej 3 km, atëherë llogaritet shkolla më e afërt nga adresa e 
nxënësit. 
 
Në radhë të parë  nxënësi  vendoset  sipas përzgjedhjes së kujdestarëve ,  
mirëpo  komuna mund te pyet dëshirat e kujdestareve, per shëmbull së një 
shkollë nuk ka vende të lira  për të gjithë që kanë zgjedhur.Në keto raste 
bëhet zgjedhja  sipas kësaj renditje: 
 

1. Nxënësit me identitet të mbrojtur. 
2. Nxënësit që kanë vetëm një shkollë afër shtëpisë. 
3. Nxënësit  që kanë bër zgjedhje aktive me motra dhe vëllëzer 

dhe kanë disa shkolla afër shtëpisë. 
Përzgjedhje: 1) relativisht afër, 2) short 
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4. Nxënësit që kanë bër zgjedhje aktive pa motra dhe vëllëzer dhe 
kanë disa shkolla në afërsi të shtëpisë. 
Përzgjedhje: 1) relativisht afërt, 2) short 

5. Nxënësit që nuk kanë bër zgjedhje aktive  në ndonjë shkollë, 
ose në disa  shkolla që gjënden  afër shtëpisë.  
Përzgjedhje: 1) relativisht afër, 2) short 

 
Më shumë informata për përzgjedhjen mund të i lexoni në udhëzimet për 
përzgjedhjen ne parashkollore dhe në shkollën fillore në komunën e 
Trelleborgut.Faqja zyrtare.  
https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/val-
av-skola/  
 
E rëndësishme të refuzohet përzgjedhja e shkollës, në rast së 
nuk dëshironi një vend në shkollën komunale.  
Në rast së ju ka ofruar vend në një shkollë komunale me profil sportiv, një 
shkollë e pavarur  ose një shkollë në një komun tjetër, është me rëndësi të 
futeni në shërbimet elektronike dh te¨ refuzoni zgjedhjen e shkollës që ju ka 
nda më parë.  

Zgjedhja e shkollës mund të ndikoj në të drejtën për transportin 
shkollor. 
Zgjedhja e shkollës , ndërrimi i shkollës,shpërngulja( ndërrimi i adresësë së 
regjistruar) brënda komunës, mund të ndikoj në mundësit që të përzgjedh 
transportin shkollor.Me shumë informata mund të gjëni lidhur me 
transportin shkollor ne faqën elektronike të komunës: 
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-och-
forskoleklass/skolskjuts/  
 

Ndihmë lidhur zgjedhjen e shkollës.Në rast së keni nevojë per 
ndihmë për të përzgjedhur shkollën, ju mund të drejtoheni  shërbimit 
për klient në tel. 0410-73 30 00 ose shkruani administratës së 
arsimit. skolval@trelleborg.se. 
 

Më rëndësi të mëndoni në: 
 

- Në rast së fëmija ka më shumë së një kujdestar duhet te dy të hyjn 
në faqen e internetit për shërbim. Një kujdestar e bën kërkesen dhe 
tjetri kujdestar e aprovon pastaj kërkesen. 

- Refuzoni përzgjedhjen në rast së ju ka nda një vend në një shkollë 
komunale me profil sportiv ose shkollë e pavarur ose shkollë në një 
komunë tjetër..  

- Gjedhja e shkollës mund te ndikoj në transportin shkollor. 
- Në rast së kujdestari e fëmijës për ndonjë arsye ka nevojë për 

ndihmë që të zgjedh shkollën mund të na kontaktoj neve gjatë 
periudhes për zgjedhjen e shkollës. 

Me shumë informata për zgjedhjen e shkollës  
https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/val-
av-skola/  
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Ne rast së keni pyetje lidhur me përzgjedhjen e shkollës jeni të mirëpritur të  
na kontaktoni: skolval@trelleborg.se 
 
Miqësisht: 
 
Bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 
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