
  

 

Bildningsförvaltningen 
Henry Dunkers gata 1, 231 45 Trelleborg 

Telefon: 0410-73 30 00 
www.trelleborg.se  | trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

Fakturaadress: 
Box 79, 231 21 Trelleborg 
Org.nr: 212000-1199 

 

 

 Koha për zgjedhjen e shkollës! 

 
Për të zgjedh shkollë 
 Këtë vit që fëmija juaj i mbush gjashtë vjet është ai/ajo e mirë së ardhur që 
të filloj patashkollorën në vjeshtë. Të gjithë kujdestaret duhet të bëjn një 
zgjedhje aktive nga shkollat. Që nga janari 2018 patashkollorja është 
obligative, e cila do të thotë që nxënësi i parashkollorës ka shkollimin e 
detyruar.  
Zgjedhja e shkollës  është e hapur që nga 17 Janari deri me 31 Janar. 
 
Nuk është e mundur të zgjidhet një shkollë ose të hyj në rresht në një 
shkollë para së të jetë e hapur  data për zgjedhjen e shkollës. 
 
Ju i lëni dëshirën tuaj për zgjedhjen e shkollës përmes shërbimit tonë në 
internet: https://www.mittskolval.se/ . Në rast së fëmija i ka dy kujdestar, 
atëherë duhet te dy  të hyni dhe të bëni zgjidhjen e shkollës.Është shuë më 
rëndësi që të dy kujdestarët mos ta bëjn zgjedhjën në kohën e njëjtë. Njëri 
kujdestar të hyj dhe te bëj një përzgjedhje sipas dëshirës. Pastaj kujdestari 
tjetër të hyj dhe ta miratoj kërkesën. Ju mund të zgjidhni një osed isa 
shkolla. ( Te keni kujdes që shërbimi nuk është funksional me  Intenet 
Explorer.) 
 
 
Në rast së nuk bëhet një zgjedhje aktive nga ju atëherë enti i arsimit do të 
ju ofroj  vendosje në shkollë referuese, e cila i garanton nxënësit vendosje 
në një shkollë afër shtëpisë sipas parimit të afërsisë. 
 
Në radhë të parë vendosen nxënësit sipas dëshirave të kujdstarëve,por në 
disa raste mundet komuna mund te pyes dëshirat e kudestarëve, p.sh nëse 
një shkollë nuk ka vend për të gjithë që e kanë zgjedhur. Në raste të tilla  
aplikohen kriteret e përzgjedhjës si në vazhdim në skemën e specifikuar: 
 
1. Nxënësit më të dhëna përsonale te mbrojtura 
2. Shkolla referuese 
3. Përparësi për shkak te motrës ose vëllaut 
4. Afërsi relative 
5. Shorti 

 
Më shumë informata mbi bazën e zgjedhjës gjinden të lexohen në 
Udhëzimet për vëndosjën në shkollë në parashkollore dhe shkollën fillore.  
Udhëzimet gjinden  faqën e komunës së Trelleborgut.  
 
https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/val-
av-skola/  

 

Për të zgjedhur vendosjen në shtëpin e kohës së lirë 
Në lidhshmeri me zgjedhjën e shkollës ju mund të specifikoninëse dëshironi 
vendosje në shtëpinë e kohës së lirë. Vëndosja pastaj do të ju ofrohet në 
shkollën ku fëmija është  vendosur.  
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 Refuzoni zgjedhjën e shkollës 
 Në rast së nuk dëshironi të merrni pjesë në zgjedhjen e shkollës pasi që  ju 
keni siguru një vend ne një shkollë të pavarur ose në një shkollë në një 
komunë tjetër, atëherë do të hyni brenda në shërbimin elektronik dhe 
refuzoni zgjedhjën e shkollës. 

Zgjedhja e shkollës mund të ndikoj në të drejtën e transportit  
deri në shkollë dhe anasjelltas 
Zgjedhja e shkollës dhe ndrrimi i njësisë shkollore,njëkohësisht 
shperngulja( ndrrimi i adresës së banimit) brënda komunës, mund të ndikoj 
në mundësit e nxënësit në aprovimin e transportit shkollor. Më shumë 
informata lidhur me transportin shkollor gjendet në faqën e Komunës së 
Trelleborgut. 
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-och-
forskoleklass/skolskjuts/ 

Ndihmë në zgjedhjën e shkollës 
Keni nevojë për ndihmë në zgjedhjën e shkollës ju mund të drejtoheni tek  
Shërbimi ndaj klientit në telfonin  0410-73 30 00 ose në mailin 
Administraten e arsimit në  skolval@trelleborg.se. 
 
 

E rëndësishme për të u mbajtur mend: 
 

- Në rast së fëmija ka më shumë së një kujdestar duhet te dy të hyjn 
brenda ne webfaqen. Njëri kujdestar e bën kërkesën dhe ai tjetri 
pastaj e aprovon kërkesën. 

- Në rast së kujdestari për shkaqe të ndryshme ka nevojë për ndihmë 
për te zgjedhur shkollën ju mund të na kontaktoni neve  për ndihmë 
në përiudhen për zgjedhjen e shkollës. 

- Zgjedhja e shkollës mund të ndikoj në të drejtën e transportit 
shkollor. 

- Kur të bëhet hapja për zgjedhjën e shkollës ju mund të hyni brënda 
vetëm legjitimim dixhital.  

- Kontrolloni që i keni në rregull të dhënat tuaja  për kontakt në 
SchoolSoft. 

 

Më shumë  informata për zgjedhjen e shkollës 
Për me shumë  informata për zgjedhjen e shkollës, shihe të plotë 
udhëzuesin në www.trelleborg.se  
 
Nëse keni pyetje lidhur me zgjedhjen e shkollës ju jeni të mirë së ardhur të 
na kontaktoni: skolval@trelleborg.se 
 
Miqësisht/ 
 
Enti i edukimit në komunën e Trelleborgut 
 

http://www.trelleborg.se/
mailto:trelleborgs.kommun@trelleborg.se
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/skolskjuts/
http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/skolskjuts/
mailto:skolval@trelleborg.se
http://www.trelleborg.se/
mailto:skolval@trelleborg.se

	Për të zgjedh shkollë
	Për të zgjedhur vendosjen në shtëpin e kohës së lirë
	Refuzoni zgjedhjën e shkollës
	Zgjedhja e shkollës mund të ndikoj në të drejtën e transportit  deri në shkollë dhe anasjelltas
	Ndihmë në zgjedhjën e shkollës
	E rëndësishme për të u mbajtur mend:
	Më shumë  informata për zgjedhjen e shkollës

