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Udhëzimet për plotësimin e formularit për porositjen e fotografive shkollore
Në shkollat finlandeze për çdo vit organizohet fotografimi shkollor. Me atë rast bëhen fotografime individuale të
nxënësve që dëshirojnë të fotografohen si dhe bëhet një fotografi grupore e tërë klasës.
Secili nxënës që merr pjesë në fotografim, duhet të kthejë të plotësuar këtë formular. Në atë formular kërkohet
nënshkrimi i kujdestarit (prindit). Nëse nxënësi është mbi 18-vjeç, ai mund ta nënshkruajë formularin vet. Formulari i
jepet fotografuesit.
Pas fotografimit, fotografitë e gatshme dërgohen në shtëpi të nxënësit. Porosinë mund ta përpunoni në shitoren në
internet: atje është një asortiment i gjerë i produkteve të ndryshme. Nga porosia gjithashtu mund t’i hiqni të gjitha
produktet, nëse nuk dëshironi të merrni asnjë nga fotografitë. Të gjitha produktet e dërguara në shtëpi, mund t’i
ktheni pa pagesë brenda dy javësh. Ju dërgojmë një mesazh nëpërmjet postës elektronike (E-mail) kur porosia të jetë
dërguar për t’u përpunuar në shitoren në internet. Pasi të merrni atë mesazh, Ju keni një javë kohë për të përpunuar
porosinë.

Kështu plotësohet formulari i porositjes
Në secilën rubrikë shënoni nga një shkronjë, numër ose shenjë tjetër, që të mund të lexohet më lehtë.
1. Të dhënat e pësonit që fotografohet
a) Emri dhe mbiemri i nxënësit që merr pjesë në fotografim.
b) Simboli i klasës së nxënësit që merr pjesë në fotografim (për shembull 1A, 5B, 9C).
2. Të dhënat e porositësit
Porositës është kujdestari (prindi) i nxënësit nën 18-vjeç ose vet nxënësi mbi 18-vjeç.
a) Emri dhe mbiemri i porositësit
b) Adresa e porositësit: rruga dhe numri, hyrja dhe numri i banesës (për shembull Vasaratie 2 A)
c) Numri i postës dhe vendbanimi i porositësit: qyteti ose komuna ku banoni (p.sh. 65350 Vaasa)
d) Numri i telefonit të porositësit (më mirë telefoni celular, për shembull 040 123 4567)
e) Adresa e postës elektronike (E-mail) e porositësit. Kjo është me rëndësi sepse të dhënat në lidhje me
porosinë i dërgojmë me postë elektronike. Ajo adresë e postës elektronike është fjalëkalimi juaj kur të
shënoheni në shitoren në internet.
f) Nënshkrimi
3. Porosia dhe çmimorja
Këtu shfaqim produktet që bëjnë pjesë në porosinë tuaj si dhe çmimet e tyre. Mund të hiqni produkte nga
porosia vetëm në shitoren në internet gjatë përpunimit të porosisë.
4. Produktet shtesë
Nëse dëshironi të porositni më shumë produkte se sa janë në çmimore, mund të shkruani te produktet
shtesë numrin, sa copë të secilit produkt dëshironi. Nëse nuk dëshironi produkte shtesë, lini rubrikat të
zbrazëta.
5. Fotografitë me shokun/shoqen
Përpos fotografive individuale dhe atyre grupore, në ditën e fotografimit mund të bëjmë edhe fotografi me
shokun/shoqen dhe me vëllain/motrën. Në formularë ka hapësirë për të dhënat e tri fotografive të ndryshme
me shokun/shoqen. Mund të plotësoni edhe vetëm të dhënat e një ose dy fotografive me shokun/shoqen.
Nëse nuk dëshironi fare fotografi me shokun/shoqen, atëherë lini këtë rubrikë të zbrazët.
a) Shkruaj emrat e shokëve/shoqeve që vijnë në këtë fotografi. Në një fotografi me shokun/shoqen ka
vend për maksimum gjashtë persona.
b) Shkruaj përsëri emrin e nxënësit që fotografohet. Emri duhet shkruar përsëri sepse fotografuesi e shkulë
pjesën e poshtme të formularit.
c) Shëno me x, se a i do fotografitë me shokun/shoqen në format normal apo në format të madh.
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