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Fletëpalosje për mësimet e notit në shkollat fillore
dhe, nëse është e nevojshme, në shkollat e mesme
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Mësimet e notit janë një pjesë thelbësore e edukimit fizik dhe janë falas për nxenesit .
Në shkollën fillore, në përputhje me kurrikulën sportive, mësimet e notit të fillestarëve janë të detyrueshëm
gjatë një viti shkollor (në klasën e 3-të ose të 4 ose në vitin e 2 të fazës së hyrjes në shkollë) dhe zakonisht
jepen në mësime individuale gjatë gjithë vitit. Numri i grupeve mësimore në shkollën fillore është maksimalisht
16 nxënës.
Në të gjitha llojet e shkollave , noti në një zonë opsionale mund të ofrohet sipas udhëzimeve të përgjithshme,
në varësi të personelit, materialit dhe mundësive lokale, në mënyrë që të konsolidohet dhe thellojë aftësinë
për të notuar. Madhësia e grupit mësimor është maksimalisht 18 nxenes.
Per grupet qe kane mesim te perbashket vlen numri i perberjes se grupit sipas vendimit te shkolles perkatese
.Per rastet vecanta individuale do te krijohen mundsite sipas kerkesave.. Në mësimet e notit marrin pjese
vetëm mësuesit me kualifikim për të dhënë mësim lëndën e sportit, të cilët janë trajnuar në metodologjinë
specifike të mësimeve të notit dhe kanë të paktën medaljen e bronzit ne kujdestarisë gjermane te notit.
Stafi arsimor shoqërues, mësuesit ose personat e tjerë të caktuar nga menaxhmenti i shkollës mbikëqyrin
nxënësit në rrugën ose ne udhetimin deri në pishinë, gjithashtu në rrugën e kthimit ose ne udhetimin per
kthim në shkollë, ndërsa ndërrojnë rrobat dhe bëjnë dush deri sa t’i dorëzohen mësuesit të sportit ne fillim te
ores se mesimit.
Pergjate ores se mesimit te notit e ka mbikqyrjen e nxenesve mesuesi i notit.
Ju lutemi sillni artikujt e mëposhtëm për mësimet e notit:
- Rroba banjo te pershtatshme.
- Kuti sapuni, Sapun,Rrjete per te ferkuar trupint , Kreher.
- Peshqir ose Robdishan.
- Ne stinen e ftohte: Kapuc ose nje xhup me kapuc te trashe.
Rregulloret e mëposhtme duhen respektuar:
- Udhëzimet e personelit mësimdhënës dhe mbikëqyrës duhet të ndiqen.
- Kërcimi nga buza e pishinës lejohet vetëm kur udhëzohet nga mësuesi.
- Vrapimi në gurë të lagësht është i rrezikshëm dhe për këtë arsye është i ndaluar.
- Brohoritjet dhe bertimat duhen te shmangen
Nëse është e nevojshme, informacione të mëtejshme nga shkolla:
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