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Ky material është mbështetur nga Programi i Arsimit Bazë 2012-2014 të UNICEF-it, në kuadër të 

programit “SHKOLLA SI QENDËR KOMUNITARE – SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË” (SHQK-

SHMPTGJ) (në mbështetje të Nismës së Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve/MAS - me të njëjtën emër), 

i cili është realizuar në bashkëpunim me MAS-in, Institutin e Zhvillimit të Arsimit (IZHA), 

Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA), tri Drejtoritë Rajonale të Arsimit, DAR-et Korçë, Berat dhe 

Durrës si dhe Rrjetin Ndërsektorial Mbi Fëmijët Jashtë Shkolle. 

 

Gjithashtu, në kuadrin e Nismës Globale mbi Fëmijët Jashtë Shkolle - e cila përfaqëson një 

bashkëpunim të UNICEF-it dhe Institutit të Statistikave të UNESKO-s (UIS, Kanada) - ka pasur një 

bashkëpunim të veçantë edhe me Ministrinë e Punëve të Brendëshme, atë të Shëndetësisë, disa njësi të 

pushtetit vendor, Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Shoqërinë Civile. 

Në këtë aspekt, Shqipëria ka sjellë risi edhe për vendet e rajonit duke lidhur një Marrëveshje të dytë në 

formë Rregulloreje mes tri Ministrive të mësipërme. 

 

Ekipet e punës së këtij programi madhor janë përqëndruar në: 

 përmirësimin e politikave gjithëpërfshirëse (Marrëveshja e dytë ndër-, ose 3-Ministrore e 

nënshkruar në Dhjetor 2014 - Janar 2015 për identifikimin dhe regjistrimin e të gjithë fëmijëve 

të moshës shkollore në shkollë; udhëzimet e reja Ministrore e VKM-të mbi transportin e tekstet 

shkollore falas për fëmijët më të margjinalizuar – që priten të aprovohen dhe janë ende jo të 

pasqyruara në këtë dokument); 

 zhvillimin e Standardeve në mbështetje të Iniciativës “Shkolla si Qendër Komunitare – 

Shkollë Miqësore për Të Gjithë” (SHQK-SHMPTGJ), si edhe në: 

 aspektet holistike të zbatimit praktik të këtyre standardeve - në ndihmë të të gjitha shkollave të 

arsimit bazë dhe fëmijëve në Shqipëri. 

GRUPET MULTI-DISIPLINARE TË PUNËS (SI PROGRAM) 

 

MAS (Projektet: SHQK-SHMPTGJ dhe Politikat Gjithëpërfshirëse) 

Zamira Gjini  

Besnik Rama 

Rozalba Merdani 

Tatjana Vuçani 

Shqiponja Lamçe 

Florian Nurçe 

Erzen Tola 

Heliona Mico 

ISHA (Projekti: SHQK-SHMPTGJ) 

Bashkim Muça  

IZHA (Projekti: SHQK-SHMPTGJ) 

Gerti Janaqi 

Albana Markja 

Dorina Rapti 
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Ministria e Mirëqënies Sociale dhe të Rinjve/MMSR (Projekti: Politikat Gjithëpërfshirëse) 

Suzana Papadhopulli (eksperte arsimi) 

 

Rrjeti Ndërsektorial për fëmijët jashtë shkolle (Projekti: Fëmijët jashtë shkolle) 

 

Zv. Ministre, Nora Malaj (Ministria e Arsimit dhe Sporteve//MAS) 

Zv. Ministre, Elona Gjebrea (Ministria e Punëve të Brendëshme/MPB) 

Zv. Ministre, Milva Ekonomi (Ministria e Shëndetësisë/MSH) 

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Agjencia Koordinuese) 

Elma Tërshana 

Zana Kondi 

 

MAS    MPB    MSH   INSTAT 

Zamira Gjini   Edmond Gjoleka  Erol Çomo  Emira Galanxhi 

Ornela Koleka   Gjergj Gjaci   Aida Hasmeta  Nurije Çaushi 

Bajame Allmeta  Krenar Fortuzi    Ledia Xhafaj  Anila Kasneci 

Besnik Rama  Asllan Shytaj   Entela Buzali  

Rozalba Merdani 

Shqiponja Lamçe       

            

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve 

Ina Verzivoll 

Elisa Dizdari 

 

Instituti i Shëndetit Publik 

Engjell Mihali 

Gentiana Qirjako  

 

DAR Durrës  DAR Berat    DAR Korçë  

Anesti Shuka  Majlinda Xhamo   Nikolin Gërmenji 

 

Bashkia Durrës  Drejtues shkollash/Mësues   

Meme Xhaferraj  Murat Dashi, Durrës  

Thoma Shtëmbari, Durrës 

Avdyl Buçpapaj, Durrës 

Violeta Tici/mësuese, Korçë 

 

Bashkia Korçë  Shërbimi Social Shtetëror, Korçë Njësia Bashkiake Nr. 4, Tiranë 

Alketa Zallemi   Marjana Lara     Marsida Ismailaja 

 

Shoqëria Civile 

Jonuz Kola, Kukës 

Arben Bastri, Tiranë (përfaqësues rrom) 

Enerida Isuf, Tiranë (përfaqësuese rrome) 

 

Koordinatorë të Projektit SHQK-SHMPTGJ në tri DAR-et  

Nikolin Gërmenji 

Majlinda Xhamo 



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

4 

 

Anesti Shuka 

 

Ekipi i Korçës 

Kristaq Grabocka 

Nikolin Gërmenji 

Anjeza Vila 

Anila Bitraku 

Taulant Rroko 

Mukadez Gurra 

 

Ekipi i Beratit 

DAR Berat 

Selman Hodaj 

Majlinda Xhamo 

Emanuela Garuli 

Fiqiri Cifliku  

Hyrije Zeqaj 

 

Ekipi i Durrësit 

DAR Durres 

Lindita Mukaj 

Luljeta Dolani 

Anesti Shuka 

Gerald Çeka 

Gentian Qehajaj 

 

Qarku Durrës 

Alfred Mullarai 

Arben Isaku 

 

Bashkia Durrës 

Lavdosh Beqiraj 

 

Mësuesit që morrën pjesë në zhvillimin e veprimtarive dhe përgatitjen e materialeve 

 

Korçë 

Entela Petro  shkolla “Agimi” 

Voltisa Qirici  shkolla “Demokracia” 

Ornela Bazelli  shkolla “Demokracia” 

Vladimir Caci  shkolla “Sotir Gurra” 

Dorjana Balli  shkolla “Naum Veqilharxhi” 

Xhemlin Koleci  shkolla “Naum Veqilharxhi” 

Albert Damjaneci shkolla “Naum Veqilharxhi” 
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Berat 

Monika Stajko  shkolla “M. Avrioni” 

Behije Hasanbesha shkolla “M. Avrioni” 

Monika Kajo  shkolla “Babë Dudë Karbunara” 

Arben Qafa  shkolla “Babë Dudë Karbunara” 

Klodjana Hoxha shkolla “22 Tetori” 

Blerina Kurti  shkolla “22 Tetori” 

Edmond Ikonomi shkolla “Ajet Xhindole” 

Donika Koxhaj  shkolla “Ajet Xhindole” 

 

Durrës 

Suzana Mustafa  shkolla “Bajram Curri 2” 

Dianeta Musallari shkolla “Bajram Curri 2” 

Lindita Hatellari shkolla “Bajram Curri 2” 

Nevrez Çizmja  shkolla “Bajram Curri 2 ” 

Klodiana Elezaj  shkolla “Bajram Curri 2” 

Zyrjana Gjuzi  shkolla “Bajram Curri 2” 

Flutura Rama  shkolla “Bajram Curri 2” 

Albana Balla  shkolla “Bajram Curri 2” 

Vjollca Muça  shkolla ”Eftali Koçi” 

Erinolda Mema  shkolla ”Eftali Koçi” 

Ida Likmeta  shkolla ”Eftali Koçi” 

Edlira Bebeziqi  shkolla ”Eftali Koçi” 

Entela Gjylo  shkolla “Hasan Koçi” 

Luiza Hoxha  shkolla “Hasan Koçi” 

Marjeta Ahmetllari shkolla “Hasan Koçi” 

 

Ekspertë të Edukimit 

Stavri Llambiri 

Robert Gjedia 

Gerda Sula 

 

Nën mbikqyrjen e Përgjegjëses së Programit të Arsimit Bazë, UNICEF 

(korrekturë finale, redaktim teknik, faqosje). 

Aurora K. Bushati 

 

UNICEF – Shqipëri, Dhjetor 2014. 
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MANUAL PËR 

SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE 

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

PËRMBAJTJA 

 
1. Veprimtari të MAS-it 

 

2. Veprimtari të ISHA-s 

 

3. Veprimtari të Njësive Arsimore Vendore  

 

4. Doracak Për Prindërit 

 

5. Listë Trajnimesh – Kurse afatshkurtra 

 

6. Tema të rrjeteve profesionale - për punonjësit arsimorë të shkollave 

 

7. Drejtori i Shkollës 

 

8. Mësuesi 

 

9. Praktika të Mira 

 

10.  Marrëveshja 3-Ministrore - Mbi identifikimin e të gjithë fëmijëve të moshës 

shkollore dhe regjistrimin e tyre në shkollë (nënshkruar, Dhjetor 2014 – 

Janar 2015) 

 

*** 
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VEPRIMTARI TË MAS-it 
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLAT MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT (MAS) 

 

Ministria e Arsimit e Sportit (MAS) udhëheq zbatimin e Standardeve të Shkollës si Qendër 

Komunitare (SHQK). 
 

Më poshtë janë renditur disa veprimtari të MAS-it, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në 

përmbushjen cilësore nga shkollat të standardeve të SHQK-së. 
 

Për çdo veprimtari janë përmendur fusha dhe standardi përkatës për SHQK-në dhe citohet 

baza ligjore. 
 

FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 1:  Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetësor të nxënësve. 

Treguesit: 

 Njësia e shërbimit psiko-social ofron aktivitete për përmirësimin e mirëqenies psiko-sociale të 

nxënësve si këshillim individual, në grup, vlerësim psikologjik, referim pranë shërbimeve, 

aktivitete psikosociale me nxënësit, etj. 

 Psikologët zhvillojnë rregullisht dhe rishikojnë planet e ndërhyrjeve për nxënësit etj. 

 Psikologu i shkollës vlerëson treguesit e shëndetit mendor dhe fizik për të përcaktuar programet 

e shëndetit mendor dhe fizik të cilat duhet të jenë në fokus.  

 Psikologu i shkollës vlerëson burimet e vlefshme në komunitet që lidhen me shëndetin dhe 

përcakton rrugët për përdorimin e tyre për përmbushjen e nevojave të nxënësve. 

Standardi 3: Mjedis fizik i shkollës.  

Treguesi: Shkolla ofron mjedise të sigurta të nxëni, të cilat garantojnë mirëqënien fizike, 

emocionale dhe sociale të nxënësve. 

Standardi 4:  Mjedisi pa pengesa. 

Treguesi: Mjedisi nxit integrimin e të gjithë nxënësve pavarësisht nga grupi të cilit i përkasin 

(gjinia, aftësi e kufizuar, etnia, feja etj.) në të njëjtin mjedis të nxëni dhe mësimdhënieje. 

 

VEPRIMTARI TË MAS-it 

 

1. Marrëveshje midis MAS-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë 

 

MAS-i dhe Ministria e Shëndetësisë lidhin një marrëveshje që institucionet publike të shërbimit 

shëndetësor të zhvillojnë kurse afatshkurtra me mësuesit e kopshteve dhe shkollave për dhënien 

nxënësve të ndihmës së parë. (Mësuesit caktohen nga drejtori i kopshtit/shkollës) 
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Baza ligjore 

Dispozitat Normative (DN), Neni 116/3: “... Të paktën një mësues për 400 nxënës ka certifikatën për 

administrimin e ndihmës së parë. Për aksidente të vogla, nxënësi i dëmtuar merr ndihmën e parë në 

shkollë.” 

 

Shënim: Numri i krediteve të kursit afat shkurtër caktohet sipas Udhëzimit të Ministres së MAS-it, Nr. 

26, datë 15.08.2014. 

 

2. Miratimi i dokumentacionit për funksionimin në shkollë të psikologut/punonjësit social 

 

 Hartimi dhe miratimi i standardeve të psikologëve/punonjësve socialë që shërbejnë në 

institucionet arsimore. (IZHA, MAS) 

 Hartimi dhe miratimi i Manualit të Shërbimit Psiko-Social. (IZHA, MAS) 

 Hartimi dhe miratimi i Udhëzuesit të Inspektimit dhe Vetëvlerësimit të Shërbimit Psiko-Social. 

(ISHA, MAS) 

 Hartimi dhe miratimi i kritereve të kualifikimit të psikologëve/punonjësve socialë. (MAS, 

IZHA) 

 Nxjerrja e Udhëzimit të Ministrit për normat e psikologëve/punonjësve socialë në institucionet 

arsimore. (MAS) 

 

Baza ligjore 

Dispozitat Normative 

 

Neni 44/3: Ministria miraton standardet e psikologëve/punonjësve socialë që shërbejnë në institucionet 

arsimore. 

 

Neni 44/4  

Ministri miraton për shërbimin psiko-social në institucionet arsimore: 

a) Manualin e Shërbimit Psiko-Social; 

b) Udhëzuesin e Inspektimit dhe të Vetëvlerësimit të Shërbimit Psiko-Social; 

c) Kriteret e kualifikimit të psikologëve/punonjësve socialë. 

 

Neni 45/2: Njësia përbëhet nga psikologë dhe punonjës socialë, numri i të cilëve përcaktohet sipas 

normave për nxënësit e institucioneve arsimore publike 

 

3. Shërbimet rehabilituese për fëmijët me aftësi të kufizuara 

 

Marrëveshje midis MAS-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë 

 

MAS-i dhe Ministria e Shëndetësisë lidhin një marrëveshje për kryerjen e shërbimeve rehabilituese 

falas nga institucionet shtetërore shëndetësore për fëmijët me aftësin të kufizuara që ndjekin 

instiucionet arsimore (kopshte, shkolla). 
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Baza ligjore 

Ligji i Arsimit Parauniveristar 

Nga neni 65/3 “Nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohen… shërbim rehabilitues, sipas kritereve të 

përcaktuara me udhëzim të ministrit”. 

 

*** 

  



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

11 

 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit: Shkolla nxit veprimin dhe pjesëmarrjen e nxënësve për çështje që lidhen me suksesin e 

tyre në shkollë e jashtë saj. 

 

VEPRIMTARI TË MAS-it 

 

Miratimi nga Ministri i MAS-it i udhëzimit për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për 

punësimin e mësuesve me kohë të plotë ose të pjesshme dhe mësuesve ndihmës me fonde të 

siguruara nga institucioni. 
 

Sipas legjislacionit në fuqi, institucioni arsimor publik ka të drejtë të sigurojë të ardhura nga burime të 

ligjshme si: dhurime, sponsorizime, projekte. Këto të ardhura mund të përdoren nga institucioni 

arsimor edhe për të punësuar mësues duke përmirësuar, kështu, drejtpërdrejt cilësinë e shërbimit të tij 

arsimor. 

Udhëzimi përjashton të ardhura në lekë nga nxënësit dhe prindërit e tyre. 

 

Mësuesi ndihmës bashkëpunon me mësuesit gjatë orës mësimore ose/dhe jashtë klasës, gjatë të gjithë 

viti ose një pjese të tij, me të gjithë nxënësit e klasës ose me një pjesë të tyre. Ky mësues ndihmës 

përkujdeset posaçërisht për nxënësit me vështirësi në të nxënë, për nxënësit me prirje të spikatura në 

lëndë të veçanta ose për lëndë me zgjedhje që nxënësit i parapëlqejnë dhe mësuesit e shkollës nuk 

munden t’i përballojnë. 

 

Ndonëse punësimi i mësuesve ndihmës është i mundur sipas këtij Udhëzimi vetëm me fondet e 

siguruara nga institucioni arsimor publik (sepse nuk do të mund të përballohej nga Buxheti i Shtetit 

për çdo shkollë publike), gjithsesi, me këtë mënyrë, nxiten institucionet arsimore dhe komunitete e 

tyre të kërkojnë burime financiare, ose të përdorin burimet e siguruara për mënyra të tilla të 

përmirësimit të arritjeve të nxënësve, veçanërisht të nxënësve me vështirësi në të nxënë. 

 

*** 
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VEPRIMTARI TË ISHA-s 

 

- 2 - 
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLA MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

INSPEKTORATI SHTETËROR i ARSIMIT (ISHA) 

 
Në zbatim të Standardeve të Shkollës si Qendër Komunitare (SHQK), Inspektorati Shtetëror i 

Arsimit kontribuon duke i dhënë përparësi disa aspekteve të veprimtarive të shkollave që janë të 

pasqyruara në legjislacionin arsimor në fuqi dhe ndikojnë drejtpërdrejt në përmbushjen 

cilësore të standardeve të SHQK-së. 

 

Më poshtë, për çdo veprimtari, përmenden fusha, standardi dhe treguesi përkatës për SHQK 

dhe citohet akti përkatës nënligjor në fuqi. 

 

FUSHA II:  SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 3:  Mjedisi fizik i shkollës. 

Treguesi: Shkolla ofron mjedise të sigurta të nxëni, të cilat garantojnë mirëqënien fizike, 

emocionale dhe sociale të nxënësve. 

 

VEPRIMTARIA E ISHA-s 

 

1. NDIHMA E PARË 

 

ISHA kontrollon nëse shkollat: 

a) Kanë të paktën një kuti të ndihmës sëparë për here funksionale. 

b) Ka të paktën një mësues për 400 nxënës të shkollës certifikatën për administrimin e 

ndihmës së parë. (Dispozitat Normative (DN), Kreu XXII, 116/3) 

2. RREGULLAT E SIGURISË NË SHKOLLAT 

 

ISHA kontrollon nëse: 

a) Në shkollë janë afishuar në një vend të dukshëm numrat e telefonave të policisë, 

zjarrfikëseve dhe urgjencës. 

b) Në shkollëka shenja dalluese që tregojnë rrugën për të dalë nxënësit në ngjarje të 

jashtëzakonshme si: rënie zjarri, përmbytje, tërmete, etj. 

c) Punonjësit arsimorë dhe nxënësit janë udhëzuar dhe stërvitur për radhën e veprimeve në 

godinën e shkollës për ngjarje të jashtëzakonshme. 

d) Shkollaka pajisjet e  mjaftueshme për mbrojtjen kundër zjarrit. 

e) Në vende të dukshme për nxënësit janë vendosur rregulloret e sigurisë në mjediset e 

shkollës si: në laboratorin e kimisë, palestrën, etj. 
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3. KOMISIONI I SHËNDETIT, SIGURISË, MIRËMBAJTJES DHE MJEDISIT 

 

ISHA inspekton funksionimin e Komisionit të Shendetit, Sigurisë, Mirëmbajtjes dhe Mjedisit në 

përputhje me DN, Kreu XXII, Neni 115. 

 

FUSHA II:  SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 2:  Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetësor të nxënësve. 

Treguesit:  

 Njësia e shërbimit psiko-social ofron aktivitete për përmirësimin e mirëqenies psiko-sociale të 

nxënësve si: këshillim individual, në grup, vlerësim pikologjik, referim pranë shërbimeve, 

aktivitete psikosociale me nxënësit, etj. 

 Psikologu i shkollës ofron këshillim për fëmijët, prindërit dhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit 

për raste shqetësuese dhe problematika të ndryshme të jetës në shkollë e jashtë saj. 

 

VEPRIMTARIA E ISHA-s 

 

1. NJËSISIA E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL  

 

a) ISHA inspekton funksionimin e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social pranë njësive arsimore 

vendore. (DN, Kreu IX, Neni 45/1). 

b) ISHA inspekton funskionimin në shkollë të shërbimit psiko-social. (DN, Kreu IX) 

 

FUSHA IV: VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Standardi 3:  Organizmat e institucionit arsimor. 

Treguesi:  Bordi i shkollës, këshilli i prindërve dhe qeveria e nxënësve bashkëpunojnë dhe 

bashkërendojnë veprimtaritë për përmirësimin e  cilësisë së shërbimit të shkollës. 

 

VEPRIMTARIA E ISHA-s  

 

1. FUNKSIONIMI I ORGANIZMAVE NË SHKOLLAT 

 

a) ISHA inspekton shkollat për funksionimin e organizmave të mëposhtme: 

 Bordi i shkollës (Udhëzim për bordin e institucionit arsimor Nr. 27, datë 2.8.2013) 

 Këshilli i prindërve të shkollës (DN, Kreu XVI, Neni 103) (Nene të tjera të DN-ve) 

 Këshilli i prindërve të klasave (DN, Kreu XVI, Neni 104) 

 Komisioni i Etikës dhe Sjelljes (DN, Kreu X) 

 Komisioni i disiplinës (DN, Kreu IX) 

 

b) ISHA inspekton funksionimine qeverisë së nxënësve në shkollat. (Udhëzim për organzimin 

dhe funksionimin e qeverisë së nxënësve (Nr. 25, datë 02.08.2013 dhe nene të DN-ve) 
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c) ISHA verifikon nëse titullari i njësisë arsimore vendore, bashkë me përgjegjës të sektorëve 

dhe specialistë, takon të paktën një herë në vit shkollor kryetarë të bordeve të shkollave, 

kryetarë të këshillave të prindërve të shkollave, kryetarë të qeverive të nxënësve, 

përfaqësues të OJF-ve, që veprojnë në fushën e arsimit. (DN, Kreu XXIV, Neni 124/3) 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesi:  Shkolla siguron dokumentimin dhe raportimin e veprimtarive, proceseve dhe 

rezultateve të arritjeve të nxënësve dhe shkollës në përgjithësi perms kartës së performancës së 

shkollës. 

 

VEPRIMTARIA E ISHA-s 

 

1. KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS 

 

ISHA inspekton zbatimin e Udhëzuesit për Kartën e Performancës nga njësitë arsimore vendore dhe 

shkollat. 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesi: Nxënësit dhe prindërit marrin pjesë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të 

kurrikulës në shkollë. 

 

1. LËNDËT ME ZGJEDHJE 

 

ISHA verifikon nëse vendimi për listën e lëndëve/moduleve me zgjedhje, qëshkolla u ofronnxënësve, 

merret pas një takimi të zgjeruar të drejtorisë së shkollës me ekipin kurrikular, qeverinë e nxënësve, 

këshillin e prindërve dhe bordin e shkollës. (DN, Neni 8/5) 

 

2. NXËNËSIT E KLASAVE I-III 

 

ISHA inspekton nëse shkolla bashkëpunon me prindërit për veprimtaritë e mëposhtme: 

a) Mësuesi në klasat I-III, në bashkëpunim me prindërit, përcakton për nxënësin në vështirësi në 

të nxënë mënyrat e posaçme të ndihmës për të si: përforcimi, hartimi dhe zbatimi i programeve 

individuale, ndihma konkrete e prindërve. (DN, Neni 15/1) 

b) Drejtori, në bashkëpunim me mësuesit, organizon forma plotësuese për mbarëvajtjen e 

nxënësve të klasave I-III, si: prindër vullnetarë në rolin e mësuesit ndihmës, mësues ndihmës, 

ndihmesa e qeverisë së së nxënësve. (DN, Neni 15/2) 

 

*** 
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLA MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

NJËSITË ARSIMORE VENDORE 

 

I. NJËSIA E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL 

 

FUSHA II:  SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 1:  Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetësor të nxënësve. 

Treguesi:  Njësia e shërbimit psiko-social ofron aktivitete për përmirësimin e mirëqenies psiko 

sociale të nxënësve si këshillim individual, në grup, vlerësim psikologjik, referim pranë shërbimeve, 

aktivitete psiko-sociale me nxënësit, etj. 

 

VEPRIMTARIA E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Njësitë arsimore vendore organizojnë ngritjen dhe funksionimin e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social, 

në përputhje me kreun IX, nenet 45, 46/2, 3 dhe 47 të Dispozitave Normative (DN). 

 

II. FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 

FUSHA V:  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 4:  Mjedisi pa pengesa. 

Treguesi: Mjedisi nxit integrimin e të gjithë nxënësve pavarësisht nga grupi të cilit i përkasin 

(gjinia, aftësi e kufizuar, etnia, feja etj.) në të njëjtin mjedis të nxëni dhe mësimdhënieje.  

 

VEPRIMTARITË E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Njësitë arsimore vendore ngrenë komisionin pranë tyre për fëmijët me aftësi të kufizuara (DN, Kreu 

XV, Neni 93) 

 

Njësitë arsimore vendore: 

a) Informojnë institucionet arsimore publike (kopshtet, shkollat) për shërbimet rehabilituese për 

fëmijët me aftësi të kufizuara që ofrohen nga institucionet shtetërore shëndetësore. 

b) Sigurojnë arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në një institucion arsimor publik të 

zakonshëm ose të specializuar. 

c) Sigurojnë arsimimin në shtëpi të nxënësve me aftësi të kufizuara që nuk munden të ndjekin 

shkollë të zakonshme ose të specializuar të arsimit bazë. 

d) Pajisin me përparësi nxënësit me aftësi të kufizuara me mjete mësimore dhe pajisje ndihmëse 

për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe zhvillimin e tyre personal e ndër-personal. 

e) Organizojnë, nëpërmjet njësisë së shërbimit psiko-social pranë tyre, bashkëpunimin e 

mësuesve të shkollave të specializuara me mësuesit e shkollave të zakonshme, për hartimin dhe 

vënien në jetë të planeve edukative individuale të nxënësve me aftësi të kufizuara. (DN, Kreu 

XIV, Neni 94/1, 2, 3, 5) 
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III. NXËNËSIT ME VËSHTIRËSI NË TË NXËNË 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1: Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesi:  Shkolla zhvillon programe të veçanta për nxënësit e talentuar dhe nxënësit me 

vështirësi në të nxënë. 

 

VEPRIMTARIA E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Njësitë arsimore vendore testojnënë disa nga shkolla, një herë në vit, ecurinë e nxënësve të klasave I-

III në lëndët gjuhë shqipe dhe matematikë. Analiza e rezultateve të provimeve u dërgohet të gjitha 

shkollave. (DN,Kreu IV, Nenet 15/3, 18/5) 

 

IV. BORDI SHKOLLËS, KËSHILLI I PRINDËRVE, QEVERIA E NXËNËSVE 

 

FUSHA IV: VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Standardi 3:  Organizmat e institucionit arsimor. 

Treguesi:  Bordi i institucionit, këshilli i prindërve dhe qeveria e nxënësve bashkëpunojnë dhe  

bashkërendojnë veprimtaritë për përmirësimin e  cilësisë së shërbimit të institucionit arsimor. 

 

VEPRIMTARIA E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Titullari i njësisë arsimore vendore, bashkë me përgjegjës të sektorëve dhe specialistë, takon, të paktën 

një herë në vit shkollor, kryetarë të bordeve të institucioneve arsimore, kryetarë të këshillave të 

prindërve të institucioneve arsimore, kryetarë të qeverive të nxënësve, përfaqësues të OJF-ve, që 

veprojnë në fushën e arsimit. (DN, Kreu XXIV,Neni 124/3) 

 

V. KARTA E PERFORMANCËS 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesi:  Shkolla siguron dokumentimin dhe raportimin e veprimtarive, proceseve dhe 

rezultateve të arritjeve të nxënësve dhe shkollës në përgjithësi përmes kartës së performancës së 

shkollës. 

 

VEPRIMTARIA E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Njësia arsimore vendore organizon plotësimin e kartave të performancës të shkollave në përputhje me 

detyrat e saj të përshkruara tek “Udhëzuesi Karta e Performancës së shkollës”. 
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VI. KARTA E PERFORMANCËS 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesi: Shkolla siguron dokumentimin dhe raportimin e veprimtarive, proceseve dhe 

rezultateve të arritjeve të nxënësve dhe shkollës në përgjithësi përmes kartës së performancës së 

shkollës. 

 

VEPRIMTARIA E NJËSISË ARSIMORE VENDORE 

 

Njësia arsimore vendore zhvillon teste me nxënësit e klasave I-III në lëndët gjuhë shqipe dhe 

matematikë (në disa shkolla të përzgjedhuar prej saj). 

 

*** 
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“““DORACAK PËR PRINDËRIT””” 
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SHKOLLA SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

PAK FJALË PËR PRINDËRIT 

 

 

Përshëndetje! 

 

Mbarësia e fëmijës tuaj është ëndrra juaj më e çmuar. Ju do të dëshironit shumë që shkolla, ku 

shkon fëmija juaj, të jetë shumë e mirë dhe të bëhet përherë dhe më e mirë. 

Një shkollë shumë e mirë i kryen me kujdes të gjitha detyrimet që ka ndaj jush si prind. Është 

me dobi për shkollën dhe për ju që të dini se cilat janë detyrimet kryesore të shkollës ndaj jush.  

Nga ana tjetër, si prind i kujdesshëm, ju vështroni me vëmendje ecurinë e fëmijës tuaj në 

mësime, por jo vetëm kaq: Ju bëni çmos që të ndihmoni shkollën të bëhet gjithnjë dhe më e 

mirë.   

Më poshtë kemi përmbledhur më kryesoret që parashikon legjislacioni ynë arsimor për shkollën 

ndaj jush dhe për ju ndaj shkollës. 

 

DETYRIME TË SHKOLLËS NDAJ FËMIJËS TUAJ 

 

ÇFARË DO TË GJENI NË NJË VEND TË DUKSHËM NË SHKOLLË? 

 

Diku në muret e shkollës ju do të gjeni: 

 Numrat e telefonave të policisë, zjarrfikëseve dhe urgjencës. 

 Orarin javor të takimeve të drejtorit me ju, kur takimin e kërkoni ju. 

 

Ju do të gjeni, gjithashtu, të shkruara në një vend të dukshëm brënda në shkollë: 

 Ku do t’i përqendrojë përpjekjet shkolla gjatë katër viteve. 

 Çfarë do të arrijë shkolla në fund të vitit mësimor. 

Ju do keni mundësinë të shihni edhe: 

 Pajisjet për mbrojtjen kundër zjarrit. 

 Shenjat dalluese, që tregojnë rrugën për të dalë nga shkolla kur ndodhin ngjarje të 

jashtëzakonshme si: rënie zjarri, tërmet, etj.  

 

PËRKUJDESJE TË SHKOLLËS PËR SHËNDETIN E FËMIJËS TUAJ 

 

 Të paktën një mësues për 400 nxënës ka certifikatën për ndihmën e parë, sepse kur fëmija juaj 

pëson aksidente të vogla, e merr ndihmën e parë në shkollë. 

 Shkolla ka të paktën një kuti të ndihmës së parë. 

 Kur fëmija juaj sëmuret ose pëson aksident në shkollë, mësuesi kujdestar ose një drejtues i 

shkollës ju njofton menjëherë. (Prandaj, ata duhet ta dinë numrin tuaj të telefonit.) 

 Drejtori njofton shërbimin shëndetësor kur dyshohet për përhapjen e një sëmundjeje ngjitëse në 

shkollë. 
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SI E RUAN SHKOLLA FËMIJËN TUAJ NGA RREZIQET 

 

 Fëmija juaj, bashkë me fëmijët e tjerë, është udhëzuar, edhe stërvitur, se si të veprojë kur 

ndodh një ngjarje e jashtëzakonshme si: rënie zjarri, tërmet, etj. 

 Korridoret, shkallët dhe sheshpushimet në shkollë nuk janë të zëna aq sa të pengojnë lëvizjen 

në ngjarje të jashtëzakonshme. 

 Shkolla ka rregulla si të veprojë kur njerëz të panjohur hyjnë në oborr, ose brenda saj, të cilat 

duhet t’i dini edhe ju. 

NDIHMA E POSAÇME E SHKOLLËS PËR NXËNËSIT ME VËSHTIRËSI NË MËSIMIE 

 

Kur fëmija juaj ka disa vështirësi në mësime, është detyrë e shkollës ta ndihmojë derisa t’i kapërcejë. 

 Drejtori ka për detyrë të gjejë mësues ndihmës, i cili paguhet me paratë që gjen vetë shkolla. 

Një mësues ndihmës mund të punojë më fëmijën tuaj brënda në klasë ose jashtë saj. 

 

Veçanërisht, kur fëmija juaj është në një nga tri klasat e para, ja çfarë duhet të bëjë shkolla për të: 

 Mësuesi do të bisedojë me ju se si ta ndihmoni fëmijën tuaj në shtëpi.  

 Mësuesi harton një program të veçantë për fëmijën tuaj që të përmirësohet sa më shpejt. Ju 

duhet të jeni në dijeni të këtij programi. 

 Qeveria e nxënësve ka për detyrë të caktojë nxënës të rritur që ta ndihmojë fëmijën tuaj 

sidomos në lexim. Përvoja tregon se kështu fëmijët përmirësohen shpejt dhe mësojnë me 

kënaqësi. 

 Kur fëmija juaj mungon për ca kohë, mësuesi ju fton ju që të hartoni bashkë një plan se si të 

punoni më fëmijën tuaj gjatë kohës që do të mungojë edhe gjatë verës. 

 

KU DO TË SHKOJË FËMIJA JUAJ PAS KLASËS SË NËNTË? PO PAS GJIMNAZIT? 

 

Shkolla ka detyrimin t’ju ndihmojë ju dhe fëmijën tuaj të bëni zgjedhjen e duhur pas përfundimit të 

arsimit të detyruar dhe gjimnazit. 

 

 Drejtori i shkollës ka për detyrë të organizojë me nxënësit e klasës së nëntë dhe prindërit e tyre 

takime me mësuesit e gjimnazeve dhe të shkollave profesionale dhe vizita në këto shkolla.   

 Drejtori i shkollës ka për detyrë të organizojë me nxënësit e vitit të fundit të gjimnazit dhe 

prindërit e tyre takime me pedagogë të universiteteve dhe vizita në universitete, madje edhe në 

vende të ndryshme për punësim. 

 

ÇFARË DUHET TË DINI PËR MUNGESAT E FËMIJËS TUAJ? 

 

Mungesat e fëmijës tuaj quhen të arsyeshme kur fëmija juaj paraqet raport mjekësor, ose ju keni 

kërkuar leje, qoftë edhe me telefon. Biseda në telefon nuk mjafton. Më pas, ju duhet të paraqisni me 

shkrim te mësuesi kujdestar i fëmijës arsyen e mungesës dhe ta firmosni. 
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 Kur fëmija juaj ndjek gjimnazin dhe mungon pa arsye 30 orë mësimore, drejtori e paralajmëron 

me shkrim për përjashtim nga shkolla dhe ju njofton për këtë masë. 

 Kur fëmija juaj mungon në gjimnaz pa arsye edhe 15 orë të tjera mësimore, përjashtohet nga 

shkolla për atë vit shkollor. Drejtori ju njofton për këtë masë. 

 

DISA PYETJE TË CILAVE U PËRGJIGJET MËSUESI KUJDESTAR 

 

 Si do të zhdëmtoni ju kur fëmija juaj kryen ndonjë dëm në shkollë? 

 A përfitoni ju kompensim të çmimit të teksteve të reja të fëmijës tuaj? A përfitoni tekste falas? 

 Kur fëmija juaj merr masa disiplinore nga shkolla? 

 

Është në shkollë një komision i disiplinës që shqyrton edhe shkelje të nxënësve. Në mbledhje merr 

pjesë nxënësi dhe njëri prindi i tij 

Fëmija ka të drejtë të shoqërohet në mbledhje nga një “mbrojtës” i tij, që mund të jetë nxënës më i 

rritur ose një person tjetër nga brënda ose jashtë shkollës, të cilin e zgjidhni ju. 

 

Një pyetje tjetër e rëndësishme: 

Si mund të ankoheni ju ose fëmija juaj në shkollë për nxënës të tjerë, mësues, drejtues? 

 

 Fëmija juaj dhe ju keni të drejtë të ankoheni për vendime ose qëndrime të gabuara ndaj fëmijës 

tuaj.  

 Fëmija juaj i ndjek procedurat e ankimit bashkë me ju ose këtë e bëni vetëm ju në emër të 

fëmijës tuaj. 

 Ankesa paraqitet përherë më shkrim.  

 Edhe përgjigjja për ankimin jepet përherë me shkrim.  

 Kur nuk jeni i kënaqur nga përgjigja, ju keni të drejtë të ankoheni në një organ më të lartë. 

P.sh., pasi keni marrë përgjigjen nga mësuesi kujdestar, ju i drejtoheni drejtorit të shkollës, më 

pas, titullarit të njësisë arsimore vendore dhe pastaj edhe më lart. 

 Në çdo rast kur shkoni te një organ më të lartë, bashkë me ankimin tuaj me shkrim ju do të 

paraqisni edhe përgjigjen ose përgjigjet që ju kanë dhënë më parë, përndryshe, nuk ju pranohet 

ankesa. 

 

Mos harroni asnjëherë: Çdo vit shkolla duhet t’ju japë Kartën e Performancës që tregon si është 

shkolla në krahasim me shkollat e tjera. 

 

VEPRIMTARI JASHTË MËSIMIT 

 

Drejtori i shkollës ose mësuesi kujdestar kanë për detyrë t’ju njoftojë për veprimtari të fëmijës tuaj pas 

orarit mësimor. Jo vetëm kaq. Fëmija juaj mund të marrë pjesë në to vetëm pas lejes tuaj me shkrim. 

 

Shkolla duhet të jetë e hapur për veprimtari sportive, kulturore e zbavitëse, pas orëve mësimore, si dhe 

në ditët e pushimit. Do të jetë bukur të merrni pjesë edhe ju bashkë me fëmijën tuaj. 
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E KANË RREPTËSISHT TË NDALUAR DREJTUESIT DHE MËSUESIT E SHKOLLËS 

 

 E kanë të ndaluar të godasin fëmijën tuaj, përndryshe pushohen nga puna. 

 E kanë të ndaluar të organizojnë kurse private me fëmijën tuaj, përndryshe pushohen nga puna. 

 E kanë të ndaluar të largojnë fëmijën tuaj nga shkolla për çështje a nevoja të tyre. 

 E kanë të ndaluar të detyrojnë fëmijën tuaj të blejë libra të tjerë përveç teksteve me të cilat 

nxënësit mësojnë. 

 E kanë të ndaluar të marrin lekë nga ju ose fëmija juaj përveç një rasti shumë të rrallë për 

ekskursionet. 

 Në raste të rralla, drejtori i shkollës mund të kërkojë pak lekë, por më parë kërkesa duhet të 

miratohet me shkrim nga bordi i shkollës dhe qeveria e nxënësve. 

 

ORGANIZMA TË DOBISHME TË SHKOLLËS QË JU DUHET T’I NJIHNI 

 

 Bordi i shkollës është shumë i rëndësishëm për mbarëvajtjen në shkollë.  

 Këshilli i prindërve të shkollës mbron interesat e prindërve. Ka të drejtë të thërrasë mbledhjen 

e përgjithshme të prindërve.  

 Këshilli i prindërve të klasës zgjidhet me shumicë votash në mbledhjen e përgjithshme të 

prindërve të klasës. Aty duhet të jeni dhe ju. 

 Kryetari i këshillit të klasës raporton në mbledhjen e përgjithshme të prindërve të klasës, si 

rregull, dy herë gjatë vitit shkollor. Aty duhet përsëri të jeni dhe ju. 

 Komisioni i Etikës dhe Sjelljes, ku ju mund të ankoheni për shqetësime që i krijohen në shkollë 

fëmijës tuaj nga nxënës të tjerë, mësues e drejtues. 

 Një komision në shkollës i veçantë kujdeset për rregullat e ruajtjes së shëndetit,  dhe sigurinë e 

nxënësve në shkollë, si dhe për mirëmbajtjen e pastërtinë.  

 

Në të gjitha këto organizma bëjnë pjesë edhe prindër. 

 

PJESËMARRJA E PRINDËRVE 

 

Prindërit kanë të drejtë të marrin pjesë në hartimin këtyre dokumenteve të rëndësishme të shkollës: 

 Rregullorja e brendshme 

 Plani për katër vite 

 Plani vjetor 

 

PSIKOLOGU OSE PUNONJËSI SOCIAL 

 

Në shkollë punon një psikolog ose punonjës social. 

Ai është i rëndësishëm për ju sepse ju ndihmon që fëmija juaj të kapërcejë shqetësime të ndryshme si: 

vështirësi të veçanta në mësime, qëndrimin jo të mirë të tij ndaj nxënësve ose mësuesve dhe deri te 

abuzimet e fëmijës me duhanin, alkoolin, drogën etj. 

Mos ngurroni të tregoheni të hapur me të!  

 



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

25 

 

 

NDIHMESA JUAJ PËR SHKOLLËN 

 

Detyra e juaj e parë si prind është të kujdeseni që fëmija juaj të mësojë mirë çdo ditë dhe të ndjekë 

rregullisht shkollën. 

 

NDIHMONI SHKOLLËN TË BËHET MË E MIRË 

 

Ju mund të bëni edhe më shumë se sa të përkujdeseni mirë për fëmijën tuaj. Ju mund të ndihmoni që 

shkolla të përmirësohet.  

Ju keni të drejtë të shfaqni shqetësimet tuaja për klasën e fëmijës, edhe për shkollën, dhe të propozoni 

ndryshime konkrete. 

Bisedoni për këto me mësuesin kujdestar të fëmijës tuaj, me drejtorin e shkollës, me kryetarin e 

prindërve të klasës, pastaj me kryetarin e prindërve të shkollës ose anëtarë të tij, me kryetarin e bordit 

të shkollës ose anëtarë të tij. 

 

PAK PYETJE PËR JU 

 

Pyeteni veten, mendohuni mirë dhe pastaj shkoni te drejtori ose mësuesi kujdestar ose ndonjë mësues: 

 A mundeni të ndihmoni vullnetarisht nxënës brenda në klasë ose edhe jashtë saj? Po ta dilnin 

vullnetarë prindër të tjetër, do të përfitonte edhe fëmija juaj. Nga ju do të perfitonin fëmijë të 

tjerë.   

 A mundeni të jepni një ndihmë tjetër vullnetare për shkollën? 

 Nxënësit kanë shume dëshirë të punojnë me projekte. Bisedoni me fëmijën tuaj për këto 

projekte. A mundeni të ndihmoni për ndonjë projekt mësuesen ose nxënës e klasës të fëmijës 

tuaj ose të një klase tjetër? A mundeni të propozoni idenë e një projekti?  

 A mundeni të merrni pjesë në zbatimin e tij? Profesioni juaj mund të jetë i vlefshëm për ndonjë 

projekt. 

 

Ju mund të bëni edhe më shumë se sa të përkujdeseni mirë vetëm për fëmijën tuaj. Ju mund të 

ndihmoni që shkolla të përmirësohet.  

Ju keni të drejtë të shfaqni shqetësime tuaja për klasën e fëmijës, edhe për shkollën, dhe të propozoni 

ndryshime konkrete. 

Bisedoni për këto me mësuesin kujdestar  të fëmijës tuaj, me drejtorin e shkollës, me kryetarin e 

prindërve të klasës, pastaj me kryetarin e prindërve të shkollës ose anëtarë të tij, me kryetarin e bordit 

të shkollës ose anëtarë të tij. 

Bisedoni me prindër të tjerë për idetë tuaja. Mblidhuni bashkë dhe shkruani një propozim. Për 

shembull: 

 Ju vetë ose bashkë me prindër të tjerë mund të kërkoni që nxënësit të jenë në shkollë me 

uniformë. Uniformën, pastaj, e saktësojnë nxënësit me qeverinë e tyre dhe prindërit me 

këshillat e tyre në shkollë dhe mësuesit me këshillin e tyre. 

 Ju mund të keni vënë re se fëmija juaj e ka pasur të vështirë kur ka kaluar nga kopshti në 

klasën e parë ose mësimi me një mësues te me shumë mësues. Si mund të bëhet më e lehtë kjo 

për fëmijët? Mbase keni një ide interesante.  
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Patjetër që ka edhe shumë ide të tjera të dobishme. 

Me ju, bashkë me mësuesit dhe nxënësit, me siguri, shkolla do të bëhet më mirë.  

Mos ngurroni! 

 

PËRKUJDESI NDAJ FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 

Më e mira është që fëmija me aftësi të kufizuara të jetë në një klasë me nxënës të tjerë. 

 Më parë drejtojuni Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. Komisioni shqyrton 

mirë gjendjen e fëmijës tuaj. 

 Pastaj shkoni te Komisioni pranë njësisë arsimore vendore. Ky Komision përbëhet nga mjekë, 

psikologë, mësues dhe specialistë për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

 Pasi shqyrton kërkesën tuaj, ju rekomandon se cilën lloj shkolle është më mirë të ndjekë fëmija 

juaj: shkollën e zakonshme apo të specializuar.  

 Ju do jeni në mbledhjen e këtij Komisioni. 

 Pastaj, jeni ju që vendosni. 

 Në shkollën e zakonshme me fëmijën tuaj merret një mësues ndihmës.  

 Ky mësues, mësuesit e tjerë të fëmijës tuaj dhe ju vetë hartoni një program mësimor vetëm për 

fëmijën tuaj. 

 Në shkollën e zakonshme është edhe një komision që përkujdeset posaçërisht për nxënës si 

fëmija tuaj. 

 Shkolla ju ve ju në dijeni për shërbimet shtetërore shëndetësore rehabilituese që i ofrohen 

nxënësve si fëmija juaj të cilat janë falas. 

 

*** 
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LISTË TRAJNIMESH –  
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLA MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

LISTË TRAJNIMESH OSE KURSESH AFATSHKURTRA NË KUADRIN E SHQK-së 

 

 

 

1. Moduli për dhënien e ndihmës së parë në shkollë nga mësues të trajnuar për nxënësit në rastet e 

aksidenteve të vogla gjatë qëndrimit në shkollë. 

 

2. Programi i trajnimit (disa module) për psikologët/punonjësit social që punojnë në shkollat. 

 

3. Moduli i vlerësimit të nxënësve të klasave I-III. 

 

4. Hartimi i rregullores së brendshme të shkollës. 

 

5. Hartimi i planit afatmesëm të shkollës. 

 

6. Hartimi i planit vjetor të shkollës. 

 

7. Vlerësimi i brendshëm i shkollës. 

 

8. Hartimi i projekteve kurrikulare/ndërkurrikulare. 

 

9. Hartimi i planeve individuale për nxënësit në vështirësi, në veçanti për fëmijët me aftësi të 

kufizuara që mësojnë në shkollat e zakonshme. 

 

*** 
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TEMA TË RRJETEVE PROFESIONALE 
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLAT MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

RRJETET PROFESIONALE 

 

 

Zbatimi cilësor i standardeve të shkollave si qendra komunitare (SHQK) ka si parakusht 

përgatitjen e posaçme të drejtuesve dhe mësuesve të shkollave. 

 

Më poshtë janë renditur disa tema të rrjeteve profesionale për punonjësit arsimorë të shkollave, 

shoqëruar me fushën dhe standardin përkatës të SHQK-së me legjislacionin përkatës në fuqi. 

 

Shënime 

 Rrjetet profesionale funksionojnë në zbatim të Udhëzimit të Ministres Nr. 26, datë 15.08. 2014, 

Kreu XI. 

 Në këtë material janë planifikuar vetëm ato tematika të rrjeteve që lidhen me Standardet e 

Shkollës si Qendra Komunitare. 

 Njësia arsimore vendore cakton realizimin e tematikave të mëposhtme sipas radhës që e 

vlerëson më të dobishme. 

 Numri i seancave për një tematikë të rrjeteve profesionale nuk është përcaktuar. Ky numër 

vendoset nga kryetarët e rrjeteve, në bashkëpunim me anëtarët e tyre, në mënyrë që të gjithë 

pjesëmarrësit të dalin të qartë plotësisht. 

 Përfaqësuesi i njësisë arsimore vendore, ose një i caktuar prej titullarit të saj, mban shënim 

përvojat e suksesshme të shkollave të paraqituara në takimet e rrjeteve. Njësia arsimore 

vendore njofton shkollat për këto përvoja nëpërmjet letrave qarkulluese për shkollat. 

 

*** 
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1. KOMISIONI I SHËNDETIT, SIGURISË, MIRËMBAJTJES DHE MJEDISIT. 

FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 1:  Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetësor të nxënësve. 

Treguesi: Të gjithë partnerët në shkollë bashkëpunojnë për zhvillimin e përvojave që ndihmojnë 

fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e stileve të jetës së shëndetshme. 

FUSHA III: ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 1: Prania e prindërve në shkollë. 

 

Baza ligjore 

Detyrat e Komisionit të Shëndetit, Sigurisë, Mirëmbajtjes dhe Mjedisit përshkruhen te Dispozitat 

Normative (DN), Kreu XXII, Nenet 115, 116 dhe 117. 

 

Pjesëmarrësit: Drejtorët e shkollave, nga një mësues dhe një prind që bëjnë pjesë në Komision. 

 

Tematika e rrjetit 

Funksionimi i Komisionit të Shëndetit, Sigurisë, Mirëmbajtjes dhe Mjedisit 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 

Shëndeti 

 Si u ngrit Komisioni? 

 Si mbikqyr Komisioni kushtet e shkollës për ruajtjen e shëndetit të nxënësve dhe punonjësve të 

shkollës? 

 Cilat janë procedurat ditore dhe javore të higjienës dhe pastërtisë që Komisioni ka përcaktuar? 

Kush i ka propozuar këto procedura? (DN, Neni 115/4/ç) 

 Cilat veprimtari ndërgjegjësuese ka organizuar Komisioni me nxënës, mësues dhe prindër për 

kushtet e ruajtjes së shëndetit në shkollë? 

 Cilat janë problemet që janë hasur, dhe si janë zgjidhur? 

Siguria  

 Cilat veprimtari ndërgjegjësuese ka organizuar Komisioni me nxënës, mësues dhe prindër për 

kushtet e ruajtjes së sigurisë në shkollë? 

 Cilat janë procedurat e pranimit të njerëzve të panjohur në mjediset e shkollëst? Kush i ka 

propozuar këto procedura? (DN, Neni 115/4/ç) 

 Cilat janë masat paraprake që ka marrë drejtori i shkollës për rastet e emergjencës?  

(DN, Neni 117/1, 2, 4, 6) 

 Cilat janë veprimet konkrete që kryhen në raste emergjence në shkollë? 

 A keni pasur probleme gjatë funksionimit të Komisionit?  
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 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

2. KOMISIONI I ETIKËS DHE SJELLJES 

FUSHA V:  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 1:  Respektimi i të drejtave të fëmijëve. 

Treguesi: Të gjithë partnerët në shkollë bashkëpunojnë për zhvillimin e përvojave që ndihmojnë 

fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e stileve të jetës së shëndetshme. 

 

Baza ligjore 

Detyrat e Komisionit të Etikës dhe Sjelljes përshkruhen në DN, Kreu X. 

  

Pjesëmarrësit: Drejtorët e shkollave, kryetarët e Komisionit dhe nga një mësues dhe prind i 

Komisionit. 

 

Tematika e rrjetit 

Funksionimi i Komisionit të Etikës dhe Sjelljes. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Tregoni raste kur Komisioni i Etikës dhe Sjelljes ka shqyrtuar ankesa. Kush i ka drejtuar 

ankesat. Për cilët ka qene ankesa? 

 Tregoni shëmbuj si ka vepruar Komisioni si ndërmjetës për të zgjidhur konflikte. 

 Tregoni raste kur Komisioni i Etikës dhe Sjelljes ka propozuar masa për nxënësit, për 

mësuesit? 

 A keni pasur raste kur Komisioni formulon me shkrim për drejtorin, përgjithësime të shkeljeve 

të normave të etikës dhe të sjelljes në shkollë dhe parashtron masat që drejtori do të duhet të 

ndërmarrë për t’i parandaluar, ose pakësuar ato? 

 A ka pasur raste që drejtori i shkollës t’i kërkojë këshilla komisionit për aspekte të 

përmirësimit të etikës dhe sjelljes në shkollë? 

 A keni pasur probleme gjatë funksionimit të Komisionit?  

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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3. KOMISIONI I DISIPLINËS 

FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 2: Mbrojtja dhe mekanizmat e referimit. 

Treguesi: Shkolla bashkëpunon me prindërit dhe partnerë të tjerë për hartimin dhe zbatimin e 

politikave që mbështesin disiplinën pozitive në shkollë. 

 

Baza ligjore 

Sipas DN-së, Kreu XIX, në çdo shkollë ngrihet dhe funksionon Komisioni i Disiplinës. 

 

Pjesëmarrësit: Drejtorët dhe nëndrejtorët e shkollave dhe nga një mësues në Komision.  

 

Tematika e rrjetit 

Funksionimi i Komisionit të Disiplinës. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Si u ngrit Komisioni? 

 A janë marrë në shkollën tuaj masa disiplinore ndaj nxënësve? Po ndaj mësuesve? Po 

ndajnëndrejtorëve? 

 Kush e ka paraqitur kërkesën për masën disiplinore? 

 Cilat shkelje kanë bërë nxënësit ndër shkeljet që ndodhen te Kreu XIX, neni 106/II dhe cila 

masë është dhënë për një shkelje të caktuar? 

 Cilat shkelje kanë bërë mësuesit ndër shkeljet që ndodhen te Kreu XIX, neni 110/1 dhe cila 

masë është dhënë për një shkelje të caktuar? 

 A keni dhënë masë displinore ndaj ndonjë nëndrejtori? Nëse “po”, cila është shkelja dhe cila 

masa disiplinore? 

 Cilat janë vështirësitë që keni hasur gjatë funksionimittë Komisionit të Disiplinës?  

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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4. RREGULLORJA E BRENDSHME E SHKOLLAVE 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 1: Prania e prindërve në shkollë.  

Treguesi: Prindërit mund të mblidhen në shkollë nëse kanë nevojë për të diskutuar për të 

përmirësuar kushtet e shkollës apo për të përmirësuar marrëdhëniet mësues-nxënës-prindër. 

FUSHA IV:  VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Standardi 2: Drejtimi i institucionit arsimor. 

Treguesi: Drejtuesit e shkollës inkurajojnë dhe mbështesin pjesëmarrësit e komunitetit në 

përfshirjen në vendimmarrje dhe veprimtari të shkollës. 

 

Baza ligjore 

DN, Neni 38/12 dhe nene të tjera në DN që u përmendin rregulloren e brendshme të shkollës. 

 

Pjesëmarrësit: Drejtorët, nëndrejtorët e shkollave.  

 

Tematika e rrjetit 

Hartimi dhe funksionimi i Rregullores së Brendshme të Shkollës. 

 

Shënime 

 

Rregullorja e Brendshme e një shkolle përmban: 

 Detyrat e mësuesit ditor. 

 Minutat e pushimit ndërmjet orëve mësimore. 

 Minutat e pushimit të madh. 

 Kur bëhet pushimi i madh. 

 Ndalime të tjera të mundshme për drejtuesit dhe mësuesit e shkollës përveç atyre që janë te 

DN. Kreu VII, Neni 40/5. 

 Numri i anëtarëve të drejtorisë së shkollës (Kreu XI, Neni 64/1). 

 Nderime dhe shpërblime të mundshme për nxënësit, përveç atyre që përshkruhen te DN, Kreu 

XIV, Neni 4). 

 Numri i prindërve në Këshillin e Prindërve të Shkollës. 

 Lexues të tjerë të mundshëm, përveç nxënësve dhe mësuesve të shkollës. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Çfarë përmban Rregullorja e Brendshme e Shkollës tuaj? 

 A keni shtuar ndonjë pikë në Rregullore që nuk përmbahet në DN? 

 Cilat janë vështirësitë që keni hasur në hartimin e Rregullores? Po në zbatimin e saj? 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

35 

 

 

5. PLANET EDUKATIVE INDIVIDUALE 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit: 

 Shkolla siguron zhvillimin e rrugëve të komunikimit prindër-mësues për plotësimin e nevojave 

akademike dhe individuale të nxënësve. 

 Shkolla zhvillon veprimtari me nxënësit, prindërit dhe partnerë të komunitetit për çështje të 

tilla, si kurrikula e individualizuar, kurrikula në bazë shkolle, planifikimi i karrierës, etj. 

 

Baza ligjore 

DN, Kreu IV neni 15/1: “Mësuesi në klasat I-III, në bashkëpunim me prindërit, përcakton për nxënësin 

në vështirësi në të nxënë mënyrat e posaçme të ndihmës për të si: përforcimi, hartimi dhe zbatimi i 

programeve individuale, ndihma konkrete e prindërve”. 

 

DN, Kreu XIV, neni 88/1/a: “Kur nxënësi i klasave I-III, mungon për një periudhë të vitit mësimor, 

mësuesi zbaton një program individual për nxënësin gjatë kohës që kthehet në shkollë”. 

 

DN: Plane edukative individuale hartohen për nxënësit me aftësi të kufizuara që mësojnë në shkollat e 

zakonshme. 

 

Pjesëmarrësit: Mësues që kanë për detyrë të hartojnë plane edukative individuale për nxënës të 

caktuar. 

 

Tematika e rrjetit 

Hartimi dhe zbatimi i planeve edukative individuale. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Tregoni si keni hartuar një plan edukativ individual?  

 Pse ka qene nëvoja për një plan të tillë?  

 Me cilin ose cilët keni bashkëpunuar për hartimin e këtij plani?  

 Cilat janë vështirësitë që keni hasur gjatë hartimit të planit? 

 Paraqitni një plan individual edukativ. 

 Tregoni si e keni zbatuar ose po e zbatoni një plan të tillë?  

 Me cilin ose cilët po bashkëpunoni gjatë zbatimit?  

 Cilat janë vështirësitë gjatë zbatimit të planit? Si përpiqeni t’i kapërceni vështirësitë? Tregoni 

si ka ndryshuar fëmija për të cilin punoni me një plan individual? 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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6. VEPRIMARI SPORTIVE, KULTURORE E ZBAVITËSE NË SHKOLLË PAS ORËVE 

MËSIMORE 

FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 1: Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetësor të nxënësve. 

Treguesi: Shkolla në bashkëpunim me nxënësit, prindërit dhe anëtarët e tjerë të komunitetit, 

siguron zhvillimin e veprimtarive artistike, kulturore dhe sportive që përmbushin nevojat dhe interesat 

e nxënësve brenda dhe jashtë procesit mësimor. 

Standardi 3: Mjedis fizik i shkollës. 

Treguesi: Shkolla ofron hapësira të cilat mundësojnë zhvillimin e veprimtarive sportive, kulturore 

dhe artistike. 

 

Baza ligjore 

Sipas DN-së, Kreu XI, 57, drejtori i shkollës, në bashkëpunim me këshillin e mësuesve, qeverinë e 

nxënësve dhe këshillin e prindërve, planifikojnë për nxënësit e shkollës veprimtari sportive, kulturore 

e zbavitëse, pas orëve mësimore, si dhe në ditët e pushimit, në mjediset dhe me pajisjet shkollës. 

 

Pjesëmarrësit: Drejtorë të shkollave, kryetarë të këshillit të prindërve të shkollave. 

 

Tematika e rrjetit 

Organizimi i veprimtarive sportive, kulturore e zbavitëse pas orëve mësimore. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Tregoni cilat veprimtari sportive keni zhvilluar pas orëve të mësimit? 

 Si janë caktuar llojet e veprimtarive sportive? 

 Me cilët keni bashkëpunuar për organzimin e këtyre veprimtarive? 

 Sa nxënës kanë marrë pjesë në ditët e pushimit? 

 Si i kanë pritur prindërit këto veprimtari? 

 A kanë marrë pjesë edhe prindërit në veprimtaritë sportive?  

 A ka pasur kontribute të komunitetit në organizimin e veprimtarive sportive? 

 Cilat janë vështirësitë që keni hasur gjatëorganzimit të veprimtarive sportive?) 

 Të njëjtat pyetje për veprimtaritë kulturore. 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 

  



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

37 

 

 

7. VLERËSIMI I NXËNËSVE TË KLASAVE I-III 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesi: Shkolla nxit veprimin dhe pjesëmarrjen e nxënësve për çështje që lidhen me suksesin e 

tyre në shkollë e jashtë saj. 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së arritjeve të nxënësve. 

Treguesi: Prindërit informohen nga shkolla në mënyrë të vazhdueshme rreth arritjeve të 

nxënësve. 

 

Baza ligjore 

DN, Kreu IV, Neni 15/5 “Mësuesi vlerëson nxënësit me përshkrim: gjatë vitit mësimor, në përfundim 

të disa periudhave të vitit mësimor dhe në fund të vitit mësimor, për: a) qëndrimin dhe aftësitë e 

përgjithshme të fëmijës si nxënës; b) për objektivat kryesore në fushat e të nxënit.” 

 

Pjesëmarrësit (tre rrjete):  

 Vetëm mësues të klasave të para.  

 Vetëm mësues të klasave të dyta.  

 Vetëm mësues të klasave të treta.  

 

Tematika e rrjetit 

Vlerësimi i nxënësve të klasave I-III. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Tregoni shembuj të vlerësimit të nxënësve gjatë vitit mësimor. Cilat janë vështirësitë që hasni 

në këtë vlerësim? A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 Njëlloj për vlerësimin e nxënësve në fund të një periudhe të vitit mësimor. 

 Njëlloj për vlerësimin e nxënësve në fund të vitit mësimor. 

 Në veçanti: Njëlloj për vlerësimin e nxënësve për qëndrimin dhe aftësitë e përgjithshme të 

fëmijës si nxënës. 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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8. KARAKTERISTIKAT E NXËNËSVE NË DËFTESËN E KLASËS 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2: Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

 

Shënim: Në dëftesën e klasës duhet të mbizotërojë qëndrimi pozitiv ndaj vlerave të çdo nxënësi duke 

theksuar kështu krijimin e shkollës miqësore për nxënësit. 

 

Baza ligjore 

Shtojca 2 e Udhëzimit të Ministrit Nr. 28, datë 02.08.2013. 

 

Pjesëmarrësit (tre rrjete):  

 Mësues të fillores.  

 Mësues kujdestarë të arsimit të mesëm të ulët. 

 Mësues kujdestarë të arsimit të mesëm të lartë. 

 

Tematika e rrjetit 

Hartimi i karakteristikave të nxënësve në dëftesën e klasës. 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Tregoni shëmbuj të karakteristikave të nxënësve të veçantë në dëftesën e tyre. 

 Cilat aspekte të dëftësës paraqesin më shumë vështirësi dhe si i keni kapërcyer? 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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9. PLANI I MËSUESIT (VLERËSIMI NGA DREJTORI/NËNDREJTORI I SHKOLLËS) 

 

Shënim: Vlerësimi vjetor i mësuesit nga drejtuesit e shkollës nëpërmjet planit të mësuesit ka një 

ndikim të ndjeshëm në përmbushjen e Standadreve të Shkollës si Qendër Komunitare, pasi rrit nivelin 

e gjithanshëm profesional të mësuesit. 

 

Baza ligjore 

DN, Kreu XIII, Neni 74. 

 

Pjesëmarrësit: Drejtor, nëndrejtor të shkollave dhe nga një mësues për shkollë. 

 

Tematika e rrjetit 

Vlerësimi vjetor i mësuesit nga drejtuesit e shkollës 

 

Çështjet për shkëmbimin e përvojave janë: 

 Drejtuesit tregojnë shëmbuj të vlerësimit të tyre vjetor të mësuesve të shkollës. 

 Cilët nga treguesit, që përmban plani vjetor i mësuesit: a) hartohet me vështirësi nga mësuesit; 

b) zbatohet me vështirësi nga mësuesit; c) kontrollohet me vështirësi zbatimi i tyre nga 

drejtuesit e shkollës (drejtor, nëndrejtor). 

 Sipas DN-së, plani mund të përmbajë tregues të tjerë të matshëm me kërkesën e 

drejtorit/nëndrejtorit të shkollës. A keni shtuar tregues të tjerë? 

 Sipas DN-së, në vlerësimin vjetor të mësuesit, drejtuesi përshkruan përmbledhtas anët pozitive 

të veprimtarisë vjetore të mësuesit dhe përmirësimet që duhet të arrijë në vitin pasues shkollor. 

Tregoni shembuj të vlerësimit vjetor të mësuesit ku zbatohet ky aspekt i DN-së. 

 Si i presin mësuesit vlerësimet e tyre vjetore? 

 A keni ndonjë pyetje për kolegët tuaj në rrjet? 

 

*** 
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SHKOLLAT SI QENDRA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR - 

SHKOLLAT MIQËSORE PËR TË GJITHË 

 

DREJTORIA E INSTITUCIONIT ARSIMOR/DREJTUESIT E SHKOLLËS 

 

 

DREJTORIA E SHKOLLËS 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesi:  Shkolla në bashkëpunim me prindërit identifikojnë treguesit kryesorë që masin 

progresin e nxënësve. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Neni 62 i Dispozitave Normative) (DN) 

 

 Drejtoria e institucionit analizon çdo dy muaj ecurinë e nxënësve, në përgjithësi dhe në veçanti, të 

nxënësve me vështirësi në të nxënë. 

 Drejtoria fton në takime të veçanta, një herë në tre muaj: 

a) bordin e institucionit; 

b) këshillin e prindërve të institucionit; 

c) qeverinë e nxënësve. 

 Drejtoria e shkollës zhvillon parateste për nxënësit e klasës së nëntë dhe maturantët. Nota nuk 

përfshihet në vlerësimin vjetor të nxënësit. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve.  

Treguesi:  Shkolla zhvillon veprimtari me nxënësit, prindërit dhe partnerë të komunitetit për 

çështjë të tilla si kurrikula e individualizuar, kurrikula në bazë shkolle dhe llojeve të tjera të 

mbështetjes që përmirësojnë të nxënit e tyre. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 7, 8 të DN-ve) 

 

Neni 7. Kurrikula në institucionet arsimore 

 Drejtoria e shkollës disponon dokumentet zyrtare për zbatimin e kurrikulës. 

 Drejtoria e shkollës në bashkëpunim me specialistë të njësisë vendore të arsimit, ndihmon mësuesit 

lidhur me çështjet kryesore të zbatimit të kurrikulës. 

 

Neni 8. Ekipi kurrikular i shkollës. Marrja e vendimit për kurrikulën me zgjedhje të ofruar nga 

shkolla. Kurrikula me zgjedhje të lirë. 

 Ekipi kurrikular i shkollës kryesohet nga drejtori i shkollës dhe përbëhet nga nëndrejtorët dhe 

kryetarët e ekipeve lëndore. 

 Ekipi kurrikular harton një listë paraprake të lëndëve me zgjedhje të detyruara që shkolla do t’u 

ofrojë nxënësve. 

 Ekipi kurrikular shqyrton dhe miraton projektet ndërlëndore/lëndore: 

 a) në të cilat marrin pjesë dy a më shumë mësues; 

 b) kërkojnë shpenzime. 

 Ekipi kurrikular përzgjedh projektet më të mira të një viti shkollor. 

 Vendimi për listën e lëndëve/moduleve me zgjedhje, që shkolla u ofron nxënësve, merret pas një 

takimi të zgjeruar të drejtorisë së shkollës me ekipin kurrikular, qeverinë e nxënësve, këshillin e 

prindërve dhe bordin e shkollës.  

 Kurrikula me zgjedhje të lirë hartohet: 

 a) mbi bazën e pëlqimeve të nxënësve; 

 b) për tre nivelet e nxënësve: bazë, mesatar dhe i lartë. 

 Modulet me zgjedhje të lirë shqyrtohen nga ekipi kurrikular i shkollës dhe mund të realizohen 

vetëm pas miratimit me shkrim nga DAR/ZA-ja. 

 Në kurrikulën me zgjedhje të lirë, përfshihen edhe “përforcimi“ për nxënësit me vështirësi të 

përkohshme në të nxënë, shërbimi komunitar dhe modulet profesionale. 

 

Neni 56. Kurrikula 

 Drejtori ka përgjegjësi për zbatimin e dokumenteve kurrikularë të miratuar nga ministri. 

 Drejtori ka përgjegjësi për realizimin sipas planit mësimor dhe programeve të lëndëve të edukimi 

fizik e sportet, e muzikës dhe arteve figurative. 

 Drejtori ka për detyrë të organizojë periodikisht analizën e gjendjes reale të arritjeve të nxënësve. 

 Drejtori drejton hartimin e planit që përcakton mënyrat konkrete për përmirësimin e arritjeve të 

nxënësve në vështirësi në të nxënë. 

 Drejtori ka përgjegjësi për: 
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a) zhvillimin cilësor të kurrikulës me bazë shkolle; 

b) përmbushjen e pëlqimeve të nxënësve për lëndët me zgjedhje. 

 Drejtori i shkollës, në bashkëpunim me këshillin e mësuesve, shqyrton rregullisht shmangien e 

mbingarkesës së nxënësve. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit:   

 Shkolla zhvillon programe të veçanta për nxënësit e talentuar dhe nxënësit me vështirësi në të 

nxënë. 

 Shkolla zhvillon klasa pas mësimit bazuar në nevojat e nxënësve, të ndërthurura me 

vështirësitë në të nxënë. 

Standardi 2:  Mbështetja e zhvillimit social, emocional dhe shëndetsor të nxënësve. 

Treguesi:  Shkolla në bashkëpunim me nxënësit, prindërit dhe anëtarët e tjerë të komunitetit, 

siguron zhvillimin e veprimtarive artistike, kulturore dhe sportive që përmbushin nevojat dhe interesat 

e nxënësve brënda dhe jashtë procesit mësimor. 

 

DREJTORIA E SHKOLLËS 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 9, 10 të DN-ve) 

 

Neni 9. “Veprimtaritë plotësuese” 

 

 Veprimtaritë plotësuese planifikohen nga drejtoria e institucionit arsimor në bashkëpunim me 

këshillin e mësuesve. 

 Veprimtaritë plotësuese përfshijnë: 

a) veprimtari kulturore-artistike, fiskulturore-sportive, letrare, shkencore, mjedisore. 

b) ekskursione, vizita dhe konkurse që plotësojnë e thellojnë kurrikulën. 

c) festime të ditëve të shënuara. 

 Veprimtaritë plotësuese në nivel institucioni arsimor pasqyrohen në një dokument në të cilin 

tregohet synimi i veprimtarisë, pjesëmarrja dhe përshkruhet përmbledhtas ecuria e veprimtarisë. 

 Dokumenti ruhet në zyrën e drejtorit të institucionit për 2 vjet. 

 Veprimtaritë plotësuese në nivel institucioni arsimor nuk cënojnë orët  mësimore të parashikuara 

në programet lëndore. 

 

Neni 10. “Ekskursionet” 

 

 Ekskursionet me nxënësit duhet të kenë të garantuar kushtet e sigurisë dhe të ruajtjes së shëndetit 

të nxënësve dhe punonjësve arsimorë. 

 Drejtori i institucionit arsimor paraqet pranë DAR/ZA-së, jo më vonë se dy javë para datës së 

ekskursionit, këto të dhëna: 

a) Qëllimi i ekskursionit. 

b) Përshkrimi përmbledhës i etapave të ekskursionit. 

c) Miratimi me shkrim i prindërve të nxënësve. 

c) Dokumentet e agjencisë për transportin e nxënësve (licenca e shoferëve, dokumenti i 

gjendjes teknike të automjeteve). 

ç) Të dhënat për ushqimin. d) Kushte e fjetjes. 
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dh) Shpenzimet dhe burimet e financimit. 

 Shpenzimet nga prindërit për ekskursionin (nëse ka) miratohen nga bordi i institucionit dhe qeveria 

e nxënësve. 

 Ndalohen ekskursione të punonjësve arsimorë me burime financiare nga prindër të nxënësve të 

institucionit arsimor ose nga fonde të siguruara nga institucioni nëpërmjet shërbimeve për të tretët 

ose sponsorizimeve për institucionin. 

 

Neni 57. “Veprimtaritë pas orëve mësimore” 

 Drejtori i institucionit arsimor, në bashkëpunim me këshillin e mësuesve, qeverinë e nxënësve dhe 

këshillin e prindërve, planifikojnë për nxënësit e institucionit veprimtari sportive, kulturore e 

zbavitëse, pas orëve mësimore, si dhe në ditët e pushimit, në mjediset dhe me pajisjet e 

institucionit. 

 Pjesëmarrja e nxënësve në këto veprimtari është vullnetare. 

 Veprimtaritë e nxënësve përmbushin kushtet e sigurisë, të rujatjes së jetës dhe të shëndetit të tyre. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesi:  Shkolla siguron dokumentimin dhe raportimin e veprimtarive, proceseve dhe 

rezultateve të arritjeve të nxënësve dhe shkollës në përgjithësi përmes kartës së perfomancës së 

shkollës. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Neni 18 i DN-ve)  

 

Neni 18. Vlerësimet vjetore me short 

 Nga fundi i vitit mësimor, drejtoria e shkollës organizon provimet vjetore me short për të gjitha 

lëndët ose fushat e të nxënit dhe të gjitha klasat, me përjashtim të klasës së nëntë dhe të klasës së 

fundit të arsimit të mesëm të lartë. 

 Në arsimin profesional dhe atë të orientuar përfshihen vetëm lëndët e kulturës së përgjithshme dhe 

ato teorike-profesionale. 

 Procedurat e shortit dhe numri i provimeve caktohen nga drejtoria e shkollës pas këshillimit me 

këshillin e mësuesve. 

 Notat e nxënësve në provimet me short përfshihen në vlerësimin për një ose disa kapituj të tekstit 

të nxënësit. 

 Provime vjetore, si në pikën 1 të këtij neni, zhvillohen nga DAR/ZA-ja. Analiza e rezultateve të 

provimeve u dërgohet të gjitha shkollave. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS 

FUSHA II.  SIGURIMI I MIRËQËNIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE SHËNDETSORE 

TË NXËNËSVE 

Standardi 1:  Mbështetja e zhvillimi social, emocional dhe shëndetsor të nxënësve. 

Treguesi:  Shkolla bashkëpunon me shërbimet shëndetsore për të organizuar kontrolle të rregullta 

nga punonjës shëndetsorë për kujdesin oral, shëndetin e përgjithshëm etj. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 125, 126 të DN-ve)  

 

Neni 125. “Komisioni i shëndetit, sigurisë, mirëmbajtjes dhe mjedisit” 

Komisioni i shëndetit, sigurisë, mirëmbajtjes dhe mjedisit  

 Drejtori i institucionit arsimor ngre komisionin, që kryesohet prej tij ose një nëndrejtor i ngarkuar 

prej tij (nëse ka) dhe përbëhet nga mësues të zgjedhur nga këshilli i mësuesve, prindër të caktuar 

nga këshilli i prindërve dhe nxënës nga qeveria e nxënësve. 

 Komisioni:  

a) mbikqyr rregullisht në institucion kushtet e ruajtjes së shëndetit, të higjienës, pastërtisë, 

mjedisit, të sigurisë së nxënësve dhe punonjësve dhe ruajtjen e mirëmbajtjen e mjediseve dhe 

pajisjeve;  

b) identifikon nevojat për mirëmbajtje të institucionit, që plotësohen nga njësia bazë e 

qeverisjes vendore;   

c) përcakton nevojat për ndreqje të vogla, shërbime, zëvendësime të pjesëve për shkak të 

dëmtimeve. 

ç) organizon veprimtari ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe prindër për kushtet e ruajtjes 

së shëndetit, të sigurisë, mirëmbajtjes së mjediseve e pajisjeve të institucionit; 

d) harton raporte për drejtorin e institucionin arsimor për kushtet e parashikuara në pikën a të 

këtij neni dhe propozon përmirësime. 

 Komisioni përcakton: 

a) procedurat ditore dhe javore të higjienës, pastërtisë dhe mirëmbajtjes së institucionit;  

b) personat që do të kryejnë mirëmbajtjen rutinë. 

 Komisioni drejton hartimin e rregullores që përmban: 

a) veprimet konkrete që kryhen në raste emergjence; 

b) procedurat e pranimit të njerëzve të panjohur në mjediset e institucionit; 

c) procedurat e mirëmbajtjes rutinë ditore dhe javore; 

ç) të tjera, me propozimin e mësuesve, prindërve dhe nxënësve. 

Neni 126. “Shëndeti” 

 Drejtori i institucionit arsimor: 

a) njofton menjëherë urgjencën shëndetësore kur nevojitet ndihma e saj; 

b) dërgon menjëherë me mjete të transportit të rastit nxënësin ose punonjësin mësimor, kur 

urgjenca shëndetësore e porosit të veprojë kështu. 
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 Kur një nxënës sëmuret ose pëson aksident, mësuesi kujdestar njofton menjëherë prindin. 

 Institucioni arsimor ka të paktën një kuti të ndihmës së parë, përherë funksionale. Të paktën një 

mësues për 400 nxënës ka certifikatën për administrimin e ndihmës së parë. Për aksidente të vogla, 

nxënësi i dëmtuar merr ndihmën e parë në shkollë. 

 Kur nxënësi regjistrohet në konviktin e shkollës, paraqet vërtetimin mjekësor se nuk vuan nga 

ndonjë sëmundje ngjitëse. Drejtori nuk pranon që të hyjnë në mjediset mësimore punonjësit ose 

nxënësit, që kanë sëmundje ngjitëse. 

 Drejtori njofton shërbimin shëndetësor kur dyshohet për përhapjen e një sëmundjeje ngjitëse në 

institucion. 

 Drejtori siguron kushtet për funksionimin normal të kabineteve dentare (aty ku ka). 

 Pirja e duhanit dhe alkoolit ndalohet në të gjitha mjediset e institucionit. 

 Institucioni arrin marrëveshje me institucionet e tjera për mospirjen e duhanit në mjediset ku 

nxënësit kryejnë veprimtari. 

 Drejtori njofton autoritetet përkatëse kur krijohen zhurma që shpërqendrojnë vëmendjen e 

nxënësve. 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS  

FUSHA II. SIGURIMI I MIRËQËNIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE SHËNDETSORE 

TË NXËNËSVE 

Standardi 2:  Mbrojtja dhe mekanzimat e referimit. 

Treguesi:  Shkolla zhvillon trajnime me grupe të ndryshme të interesit (mësues, prindër, nxënës, 

etj.) për strategji dhe ndërhyrje për të parandaluar dhe trajtuar raste të dhunës, të konflikteve, të 

ngacmimeve dhe abuzimeve. 

 

FUSHA III. ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 3:  Krijimi i kushteve që mundësojnë zhvillim të përbashkët. 

Treguesi:  Shkolla ofron zhvillim të vazhdueshëm profesional për personelin e saj. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Neni 58 i DN-ve)  

 

 Drejtori i institucionit evidenton nevojat e stafit për zhvillim profesional. 

 Drejtori mbi bazën e nevojave harton dhe zbaton planin vjetor për zhvillimin e brendshëm 

profesional. 

 Drejtori krijon mundësi trajnimi për mësuesit të paktën 3 ditë në vit. 

 Drejtori organizon 3 ditë në vit trajnime për: 

o shkëmbimin e eksperiencës ndërmjet mësuesve; 

o përhapjen e përvojave pozitive; 

o nxitjen e pjesëmarrjes së tyre në rrjetet profesionale; 

o zhvillimin e bisedave profesionale me mësuesit e rinj dhe organizimin e ndihmës për ta. 

 Drejtuesit e institucionit arsimor vëzhgojnë orë mësimore, orë të kujdestarisë, mbledhje të 

departamenteve lëndore, veprimtari jashtë-kurrikulare si dhe takime me prindër dhe i 

dokumentojnë ato. 

 Plani i zhvillimit të brendshëm profesional ruhet për 4 vjet në arkivin e shkollës. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS  

FUSHA III.  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT   

Standardi 2:  Shkolla ofron zhvillim për komunitetin. 

Treguesi:  Shkolla mundëson siguri të lartë të ambientit shkollor gjatë kohës së fluksit. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Neni 127 i DN-ve)  

 

Neni 126. “Siguria”  

 Në një vend të dukshëm në shkollë afishohen numrat e emergjencës (numrat e policisë, të 

zjarrfikëseve, të urgjencës).  

 Punonjësit arsimor dhe nxënësit janë udhëzuar dhe stërvitur për radhën e veprimeve në godinën e 

institucionit për ngjarje të jashtëzakonshme, si: rënie zjarri, përmbytje, termite, etj.  

 Institucioni arsimor:  

a) ka pajisjet e  mjaftueshme për mbrojtjen kundër zjarrit;  

b) ka shenja dalluese që tregojnë rrugën për të dalë në ngjarje të jashtëzakonshme.  

 Korridoret, shkallët dhe sheshpushimet në godinën e institucionit arsimor nuk janë të zëna me 

objekte që pengojnë lëvizjen në ngjarje të jashtëzakonshme. 

 Drejtori i institucionit arsimor komunikon menjëherë me njësinë e qeverisjes vendore kur është në 

rrezik siguria në institucion, për shkak të problemeve në mirëmbajtjen e tij. 

 Mësuesit dhe instruktorët janë përgjegjës për sigurinë e mjeteve dhe të pajisjeve që përdoren nga 

nxënësit. Në një vend të dukshëm për nxënësit vendosen rregulloret e sigurisë në mjediset e 

shkollës. Nxënësit i kanë përvetësuar rregulloret. 

 Kur drejtori i institucionit gjykon se rrezikohet siguria në një mjedis ose në të gjithë godinën, 

vendos ndërprerjen e funksionimit të mjedisit ose të institucionit dhe njofton menjëherë 

bashkinë/komunën dhe DAR/ZA-në. 

 Drejtori harton raportin për çdo rast emergjence në institucion. 

 Drejtori formulon periodikisht ose në kohë reale me sistem elektronik, për njësinë përkatëse të 

qeverisjes vendore, kërkesën e detajuar për mirëmbajtjen e institucionit, bazuar në pyetësorin e 

mirëmbajtjes.  

 Drejtori njofton menjëherë policinë dhe bashkinë/komunën për vjedhje ose tentativë vjedhjeje në 

pronën e institucionit. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS  

FUSHA IV.  VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT   

Standardi 1:  Planifikimi strategjik i institucionit. 

Treguesit:   

 Shkolla angazhon edhe prindërit dhe komunitetin në hartimin e planit strategjik afatmesëm dhe 

planin vjetor të institucionit. 

 Vizioni i shkollës përcaktohet bashkë me komunitetin e shkollës. Ai përmbledh aspiratën dhe 

besimin e anëtarëve të komunitetit. 

 Planet e shkollës bëhen publike në çdo kohë për të gjithë përfaqësuesit e komunitetit që janë të 

interesuar. 

Standardi 2:  Drejtimi i institucionit arsimor 

Treguesit: 

 Drejtuesit e shkollës inkurajojnë dhe mbështesin prindërit e komunitetit në përfshirjen në 

vendimmarrje dhe veprimtari të shkollës. 

 Drejtuesit kanë një plan të përfshirjes së prindërve dhe komunitetit në veprimtrainë e shkollës 

 Drejtuesit organizojnë shpërndarjen e informacionit në dispozicion të anëtarëve të komunitetit 

me të dhëna të mjaftueshme për cilësinë e shërbimit të institucionin arsimor. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 66, 67, 68 të DN-ve)  

 

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS  

 

Neni 66. “Të përgjithshme” 

 Plani afatmesëm i shkollës është për katër vite shkollore. 

 Drejtori i shkollës ngre grupin qendror të punës së planit afatmesëm që përbëhet nga mësues, 

prindër e nxënës dhe kryesohet prej tij. 

 Grupi qendror harton  

a) draftin e planit afatmesëm, duke ngritur grupe pune;  

b) organizon diskutimin e draftit me këshillin e mësuesve, këshillin e  prindërve, me bordin e 

shkollës, me qeverinë e nxënësve dhe me përfaqësues të tjerë të komunitetit të shkollës. 

“Rubrikat e planit afatmesëm” 

 Planit afatmesëm i shkollës ka këto rubrika: Procedura e hartimit të planit, vizioni, analiza e 

gjendjes, përparësitë, veprimtaritë kryesore për realizim e përparësive, vëzhgimi i zbatimit të planit 

afatmesëm, buxheti i përafërt. 

 Vizioni i shkollës përmbledh aspiratën e komunitetit dhe të punonjëve arsimorë për cilësinë e 

shërbimit arsimor të shkollës. 

 Analiza e gjendjes përmban këta zëra: 

a) numri i nxënësve, i mësuesve dhe i klasave para zbatimit të planit afatmesëm; 

b) disa anë të forta dhe të dobëta të shkollës për këta zëra: Ndjekja e shkollës nga nxënësit, 

aspekti social i nxënësve dhe i komunitetit të shkollës; arritjet e nxënësve; sjellja e 
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nxënësve; niveli profesional i mësuesve;  tjera (ato që konsiderohen të rëndësishme për 

shkollën). 

 Plani afatmesëm përmban një numër të kufizuar përparësish, të cilat përcaktojnë drejtimet kryesore 

të përmirësimeve në shkollë gjatë katër viteve. Përparësitë shpallen në mjediset e shkollës dhe janë 

të njohura nga mësuesit, nxënësit dhe prindërit. 

 

PLANI VJETOR I SHKOLLËS 

 

Neni 67 “Të përgjithshme” 

 Plani vjetor i shkollës, më tutje: “plani vjetor”, bazohet në planin afatmesëm të shkollës dhe arritjet 

e vitit të mëparshëm shkollor. 

 Plani vjetor hartohet dhe zbatohet nga grupe pune që përbëhen nga mësues, prindër nga këshillat e 

prindërve të klasave e të shkollës, nxënës nga qeveria e nxënësve dhe përfaqësues të tjerë nga 

komuniteti. 

 

“Analiza e gjendjes” 

Analiza e gjendjes për vitin e kaluar mësimor përmban këta tregues: 

 Ndjekja e shkollës (përqindja e braktisjes së shkollës, përqindja e mungesave vjetore të të gjithë 

nxënësve kundrejt të gjitha orëve mësimore). 

 Aspekti social: Numri i nxënësve nga familje me ndihmë ekonomike, i nxënësve pa njërin prind; 

që nuk janë nën kujdestarinë e prindërve; i nxënësve të sapoardhur nga krahina të tjera ose jashtë 

vendit, i nxënësve me aftësi të kufizuar. 

 Etika dhe Sjellja: Numri i masave disiplinore ndaj nxënësve, numri i ankesave të nxënësve që 

konsiderohen të drejta nga Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes. 

 Pjesëmarrja në projekte me fondacione, OJF, në olimpiada, konkurse, gara. 

 Qëndrimi i nxënësve ndaj cilësisë së shërbimit të shkollës.  

 

“Synimi, objektivat dhe të tjera” 

 Plani vjetor ka një synim që përshkruan një përparësi të shkollës gjatë një viti shkollor. 

 Drejtoria, në bashkëpunim me grupet e punës, vëzhgon rregullisht realizimin e veprimtarive të 

parashikuara dhe vlerëson ecurinë e arritjes së objektivave.  

 Buxheti, nëse është i nevojshëm për një plan vjetor, përmban burimet e financimit dhe shpenzimet 

sipas veprimtarive.  

 Plani vjetor duhet të jetë i gatshëm për t’u zbatuar që në ditën e parë të fillimit të vitit shkollor. 

 Plani vjetor ruhet në arkivin e shkollës 4 vjet. 

 

VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS 

 

Neni 68  

“Raporti vjetor i institucionit arsimor” 

 

 Raporti vjetor bazohet në planin vjetor të institucionit arsimor. 
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 Raporti vjetor, me jo më shumë se dy faqe, përshkruan:  

a) sa janë përmbushur objektivat e planit vjetor dhe shkaqet e mospërmbushjes;  

b) aspektet financiare;  

c) risi të suksesshme të realizuara gjatë vitit mësimor në drejtimin e institucionit dhe në 

procesin mësimor; ç) bashkëpunimet e suksesshme me organizmat në institucion, me OJF 

etj.;  

d) certifikata, çmime etj. të fituara nga institucioni, nga nxënës dhe punonjës të institucionit;  

e) propozime për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor në institucionin arsimor, në 

nivel vendor dhe kombëtar. 

 Raporti vjetor hartohet nën drejtimin e drejtorit të institucionit, nga një grup pune i përbërë nga 

mësues, përfaqësues të këshillit të prindërve dhe qeveria e nxënësve. Raporti vjetor dërgohet në 

DAR/ZA, pas shqyrtimit nga këshilli i mësuesve, bordi dhe këshilli i prindërve të institucionit. 

 Raporti vjetor publikohet në faqen e internetit të institucionit. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS  

FUSHA IV.  VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT   

Standardi 3:  Organizmat e institucionit arsimor. 

Treguesi:   

 Shkolla organizon diskutimin e planeve strategjike me këshillin e mësuesve, këshillin e 

prindërve, me bordin e institucionit, me qeverinë e nxënësve dhe me përfaqësues të tjerë të 

komunitetit të shkollës. 

 Bordi i institucionit miraton planin afatmesëm dhe vjetor të institucionit. 

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 66, 67, 68 të DN-ve)  

 

Neni 66. Plani afatmesëm 

 Drejtori i shkollës ngre grupin qendror të punës së planit afatmesëm që përbëhet nga mësues, 

prindër e nxënës dhe kryesohet prej tij. 

 Drejtori i shkollës paraqet për miratim planin afatmesëm te bordi i shkollës, jo më vonë se data 

15 prill e një viti të caktuar shkollor. 

 Drejtori i shkollës i raporton një herë në vit bordit të shkollës për zbatimin e planit afatmesëm. 

 Ndryshimet në planin afatmesëm miratohen nga bordi i shkollës. 

 

Neni 67. Plani vjetor 

 Plani vjetor hartohet dhe zbatohet nga grupe pune që përbëhen nga mësues, prindër nga 

këshillat e prindërve të klasave e të shkollës, nxënës nga qeveria e nxënësve dhe përfaqësues të 

tjerë nga komuniteti. 

 Drejtori i paraqet për miratim një plan vjetor bordit të shkollës.  

 Plani vjetor, i firmosur nga drejtori dhe kryetari i bordit të shkollës, i paraqitet për miratim 

titullarit të DAR/ZA-së përkatëse. 

Neni 68. Raporti vjetor  

 Raporti vjetor hartohet nën drejtimin e drejtorit të institucionit, nga një grup pune i përbërë nga 

mësues, përfaqësues të këshillit të prindërve dhe qeveria e nxënësve. Raporti vjetor dërgohet në 

DAR/ZA, pas shqyrtimit nga këshilli i mësuesve, bordi dhe këshilli i prindërve të institucionit. 

 

*** 
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DREJTORIA E SHKOLLËS  

FUSHA V.  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT   

Standardi 2: Mundësi të barabarta për t’u regjistruar në shkollë, për ta ndjekur dhe 

përfunduar atë. 

Treguesit:   

 Shkolla bashkëpunon me zyrën e regjistrimit civil dhe qendrën shëndetsore dhe merr prejt tyre 

listën e të gjithë fëmijëve të moshës shkollore të zonës (sipas udhëzimeve DN-ve në fuqi dhe 

Marrëveshjes 4-Ministrore). 

 Shkolla ka formuar komisionin në nivel shkolle për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve, 

siguron formularët për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve në shkollë dhe i përmbahet asaj. 

 Shkolla ka përgatitur bazën e të dhënave me evidenca të nxënësve të regjistruar dhe të dhëna të 

tjera për nxënësit dhe shkollën. 

 Shkolla ka marrëveshje të bashkëpunimit dhe bashkëpunon me organizata dhe institucione që 

ndihmojnë sigurimin e gjithëpërfshirjes në shkollë  

 

VEPRIMTARITË E DREJTORISË SË SHKOLLËS (Nenet 12, 13 të DN-ve)  

 

Neni 12. Detyrimi shkollor. Identifikimi i fëmijëve të moshës së klasës së parë.  

 Fëmija, që ka mbushur moshën 6 vjeç përfshihet në detyrimin shkollor.  

 Nxënësi që, sipas vërtetimit nga organet e njësisë bazë të qeverisjes vendore, do të qëndrojë jashtë 

shtetit, nuk përfshihet në detyrimin shkollor për aq kohë sa është jashtë shtetit. Kur prindi nuk i 

paraqet vërtetimin drejtorit të shkollës, drejtori e kërkon zyrtarisht te njësia bazë e qeverisjes 

vendore.  Largimi nga shkolla e nxënësit shënohet në amzën e shkollës. 

 DAR/ZA-ja harton listën e re të fëmijëve që nuk janë regjistruar në shkollat bazë publike dhe ato 

private në juridiksionin e tyre dhe, brenda muajit shtator, e dërgon këtë listë kryeplakut përkatës të 

zonës dhe inspektorit të policisë se zonës. 

 Kryeplaku dhe inspektori i policisë gjen në listën e fëmijëve ende të paregjistruar, që i dërgohet 

nga DAR/ZA-ja, fëmijët që i përkasin zonës që mbulon dhe duhet të regjistrohen në klasën e parë 

në një shkollë të DAR/ZA-së.  Emrat e fëmijëve shoqërohen me vendndodhjet e tyre. 

 Shkollat publike identifikojnë fëmijët, që u përkasin zonës së tyre dhe, deri në fund të muajit tetor 

të vitit të ri mësimor, marrin përsipër regjistrimet e nxënësve dhe informojnë zyrtarisht DAR/ZA-

në përkatëse.  

 DAR/ZA-të dhe shkollat bashkëpunojnë me OJF-t, që veprojnë në fushën e arsimit, për zbatimin e 

LAPU-s për detyrimin shkollor. 

 

Neni 13. Procedurat e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë.  

 Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të shkollave publike bëhet në dy javët e fundit të muajit 

qershor. 

 Në gjashtë ditët e para kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e parë të një shkolle  

a) vetëm nxënësit që i përkasin zonës së shkollës. Kur largesa e banesës së fëmijës nga dy 

shkolla është e diskutueshme, prindi zgjedh njerin nga të dyja shkollat. 

b) në katër ditët pasuese kanë të drejtë të regjistrohen edhe nxënës që u përkasin shkollave të 

zonave të tjera. 

c) regjistrime të veçanta  pranohen deri në 1 (ditë) para fillimit të vitit shkollor. 
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 Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë bëhet me këto dokumente: 

a) Certifikata e lindjes e fëmijës. 

b) Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore. 

c) Raporti nga okulisti. 

d) Adresa e fëmijës. 

e) Vërtetimi i ndjekjes së klasës përgatitore. (nëse ka) 

 Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmijën në klasë e parë, por nuk disponon 

certifikatën e lindjes ose/dhe vërtetimin e vaksinimeve veprohet si në rastet analoge me kopshtet. 

 

*** 
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FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE 

SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE 

Standardi 2:  Mbrojtja dhe mekanizmat e referimit. 

Treguesi: Shkolla, në bashkëpunim me organizmat e saj (qeveria e nxënësve, këshilli i prindërve, 

bordi i shkollës) zhvillon programe për informimin e prindërve, anëtarë të tjerë të komunitetit për të 

drejtat e fëmijëve dhe të rinjve dhe respektimin e këtyre të drejtave. 

FUSHA IV: VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Standardi 3:  Organizmat e institucionit arsimor. 

Treguesit: 

 Bordi i institucionit, këshilli i prindërve dhe qeveria e nxënësve bashkëpunojnë dhe 

bashkërendojnë veprimtaritë për përmirësimin e  cilësisë së shërbimit të institucionit arsimor. 

 Fuqizimi i strukturave të shkollës, si bordi i shkollës, qeveria e nxënësve, këshillat e mësuesve 

etj, ku kanë rol aktiv prindërit dhe komuniteti. 

 

VEPRIMTARITË 

 

1. Hartimi i një materiali në ndihmë të qeverisë së nxënësve 

 

Baza ligjore 

Hartimi i një materiali në ndihmë të qeverive të nxënësve që përmban të gjitha nenet e legjislacionit 

arsimor në fuqi të cilat i përkasin ngritjes dhe funskionimit të qeverisë së nxënësve. 

DN, Nenet 8/5; 10/4; 15/2; 38/14; 50/4; 57/1; 59/1; 64/3/c; 66/4/b; 67/2; 68/4; 77/7; 104/6; 106/II, 

115/1; 124/3.  

 

2. Funksionimi i rrjeteve të qeverive të nxënësve në nivel DAR- dhe ZA-je 

 

Në kujdesin e disa mësuesve ndihmës të qeverive të nxënësve, të caktuar nga titullari i njësisë 

arsimore vendore, kryetarët e qeverisve të nxënësve mblidhen periodikisht në rrjetet e tyre, me 

pjesëmarrje jo më shumë se 20 vetë, ku shkwmbjenë përvoja dhe mendime për mbarëvajtjen e rolit të 

tyre. 

Takime në mes dy ose më shumë qeveri të nxënësve organizohen nga mësuesit e tyre ndihmës. 
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3. Ndihmesa e qeverisë së nxënësve për nxënësit me vështirësi në të nxënë 

 

Baza ligjore 

DN, Neni 15/2 

[2] Drejtori, në bashkëpunim me mësuesit, organizon forma plotësuese për mbarëvajtjen e nxënësve të 

klasave I-III, si: prindër vullnetarë në rolin e mësuesit ndihmës, mësues ndihmës, ndihmesa e qeverisë 

së nxënësve. 

 

Shkollat  

Qeveritë e nxënësve të shkollave të arsimit bazë organizojnë dhe monitorojnë ndihmesën që nxënës të 

klasave të larta japin për nxënësi të klasave të arsimit fillor që kanë vështirësi në lexim. 

 

Shënim: Shfrytëzohet përvoja e UNICEF-it dhe broshura e shkruar për përvoja konkrete të disa 

shkollave. 

 

4. Ndihmesa e qeverisë së nxënësve për të siguruar ndjekjen e shkollës nga nxënësit 

 

Baza ligjore 

DN, Neni 59/1:  

[1] Drejtori i shkollës publike të arsimit bazë me kohë të plotë bashkëpunon me njësinë vendore për 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, këshillin e prindërve të shkollës dhe asaj të klasës, me qeverinë e 

nxënësve, bordin e shkollës për të siguruar ndjekjen e shkollës nga nxënësit. 

 

DAR/ZA, Shkollat  

Krijimi i modeleve në shkolla të veçanta për përfshirjen e qeverisë së nxënësve për të siguruar 

ndjekjen e shkollës nga të gjithë nxënësit. 

DAR/ZA cakton shkolla të veçanta për zbatimin e nenit të mësipërm. 

 

INSPEKTIMI 

ISHA inspekton ngritjen dhe funksionimin e qeverive të nxënësve. 

 

 

*** 
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SHKOLLA SI QENDËR KOMUNITARE (SHQK) 

 

MËSUESI 

 

MËSUESI KUJDESTAR  

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve.  

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesi:   

 Nxënësit dhe prindërit marrin pjesë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të kurrikulës në 

shkollë. 

 Prindërit informohen nga shkolla në mënyrë të vazhdueshme rreth arritjeve të nxënësve. 

 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 1:  Prania e prindërve në shkollë. 

Treguesi:  Prindërit mund të mblidhen në shkollë nëse kanë nevojë për të diskutuar për të 

përmirësuar kushtet e shkollës, apo për të përmirësuar marrëdhëniet mësues-nxënës-prindër. 

 

VEPRIMTARITË E MËSUESIT KUJDESTAR (Neni 84 i Dispozitave Normative) (DN) 

 

 Mësues kujdestar i një klase është një nga mësuesit lëndor të saj, ndërsa mësuesi i fillores është 

njëkohësisht dhe mësuesi kujdestar. 

 Mësuesi kujdestar bashkëpunon me gjithë kategoritë e nxënësve të klasës së tij. 

 Mësuesi kujdestar këshillon nxënësit lidhur me zgjedhjet kurrikulare me qëllim plotësimin e 

pëlqimeve duke lehtësuar ngarkesën e tyre. 

 Mësuesi kujdestar bashkëpunon me psikologun/punonjësin social për probleme të veçanta të 

nxënësve. 

 Mësuesi kujdestar harton dhe zbaton në bashkëpunim me këshillin e prindërve planin e orëve të 

kujdestarisë, i cili miratohet nga drejtori ose nëndrejtori i shkollës. 

 Mësuesi kujdestar zhvillon të paktën 6 orë të kujdestarisë në një vit shkollor. 

 Mësuesi kujdestar, shënon në një faqe të posaçme të regjistrit orët e zhvilluara të kujdestarisë të 

cilat janë pasqyruar në orarin mësimor. 

 Mësuesi kujdestar informon prindërit dhe nxënësit lidhur me rregulloren e institucionit arsimor si 

dhe me të drejtat dhe detyrimet e mësuesve dhe secilit prej tyre. 

 Mësuesi kujdestar informon prindërit dhe nxënësit lidhur me kurrikulën me zgjedhje, mundësitë e 

karrierës së fëmijës pas përfundimit të një niveli arsimor, si dhe procedurat e ankimit. 

 Mësuesi kujdestar informon rregullisht prindërit rreth mbarëvajtjes së fëmijëve të tyre veçanërisht 

të atyre me vështirësi në të nxënë. 
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 Mësuesi kujdestar përgatit për çdo nxënës notat lëndore të semestrit të parë dhe fundvitit dhe ia 

dorëzon ato prindit të tij. 

 Mësuesi kujdestar organizon të paktën një herë në tre muaj takim me prindërit lidhur me çështjet e 

klasës dhe rolin e tyre në suksesin e fëmijëve. 

 Mësuesi kujdestar ruan konfidencialitetin e nxënësve në takimet me prindërit. 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesit:  

 Shkolla siguron zhvillimin e rrugëve të komunikimit mësues-prindër për plotësimin e nevojave 

akademike dhe individuale të nxënësve. 

 Prindërit informohen nga shkolla në mënyrë të vazhdueshme rreth arritjeve të nxënësve. 

 

MËSUESI KUJDESTAR  

 

VEPRIMTARITË E MËSUESIT KUJDESTAR NË BASHKËPUNIM ME PRINDËRIT  

(Neni 84 i DN-ve)  

 

 Mësuesi kujdestar njeh prindërit dhe nxënësit me:  

a) kushtet e shëndetit dhe të sigurisë në institucion;  

b) nenet e DN-së që shtjellojnë të drejtat dhe detyrimet e prindërve e të nxënësve dhe detyrimet 

e punonjësve të institucionit arsimor ndaj prindërve e nxënësve; c) rregulloren e brendshme të 

institucionit;  

c) kurrikulën me zgjedhje;  

ç) mundësitë e karrierës së fëmijës pas përfundimit të një niveli arsimor;  

d) proceduat e zhdëmtimeve;  

dh) procedurat e ankimit. 

 Mësuesi kujdestar ka për detyrë:  

a) të  informojë rregullisht prindërit rreth mbarëvajtjes së fëmijëve të tyre; 

b) të takojë me përparësi prindërit e nxënësve me vështirësi në të nxënë, me sjellje shqetësuese 

ose me probleme në ndjekjen e shkollës;  

c) të shtojë interesimin e prindërve për mbarëvajtjen e fëmijëve të tyre. 

 Mësuesi kujdestar përgatit për çdo nxënës notat lëndore të semestrit të parë dhe dëftesën e fundvitit 

dhe ia dorëzon prindit të tij. 

 Mësuesi kujdestar fton në mbledhje të përgjithshme të gjithë prindërit, bashkë me nxënësit ose pa 

ta, të paktën një herë në dy muaj, ku:  

a) parashtron çështje që i takojnë klasës në tërësi;  

b) shtjellon tema rreth rolit të prindërve në suksesin e fëmijëve të tyre. 
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 Mësuesi kujdestar e ka të ndaluar që në mbledhjet me prindërit të përmendë me emër nxënës të 

klasës për mosarritje ose arritje të tyre. 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 1: Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve.  

Treguesi: Shkolla zhvillon programe të veçanta për nxënësit e talentuar dhe nxënësit me 

vështirësi në të nxënë.  

 

MËSUESI LËNDOR/KUJDESTAR  

 

VEPRIMTARITË E MËSUESIT LËNDOR/KUJDESTAR (Neni 15 i DN-ve)  

 

1. Mësuesi në klasat I-III, në bashkëpunim me prindërit, përcakton për nxënësin në vështirësi në të 

nxënë mënyrat e posaçme të ndihmës për të si: përforcimi, hartimi dhe zbatimi i programeve 

individuale, ndihma konkrete e prindërve. 

2. Drejtori, në bashkëpunim me mësuesit, organizon forma plotësuese për mbarëvajtjen e nxënësve të 

klasave I-III, si: prindër vullnetarë në rolin e mësuesit ndihmës, mësues ndihmës, ndihmesa e 

qeverisë së së nxënësve. 

3. Drejtoria e shkollës:  

a) zhvillon mbledhje mujore të posaçme me mësuesit e klasave I-III. 

b) teston, të paktën tri herë gjatë vitit mësimor, ecurinë e nxënësve të klasave I-III në lëndët: 

gjuhë shqipe dhe matematikë.  

4. Mësuesi vlerëson nxënësit me përshkrim: gjatë vitit mësimor, në përfundim të disa periudhave të 

vitit mësimor dhe në fund të vitit mësimor, për: 

a) qëndrimin dhe aftësitë e përgjithshme të fëmijës si nxënës; 

b) për objektivat kryesore në fushat e të nxënit. 

Mësuesi kryen vlerësimet sipas formatit që dërgohet nga MAS-i. 

5. Kur prindërit dëshirojnë përsëritjen e klasës për fëmijën e tyre, i paraqesin drejtorit të shkollës 

kërkesën me shkrim. Kërkesa i bashkëngjitet amzës dhe ruhet në arkivin e shkollës derisa nxënësi 

ndjek atë shkollë. 

 

*** 
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FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

Standardi 3: Cilësia e mësimdhënies. 

Treguesi:  Mësuesit përdorin strategji të ndryshme të mësimdhënies që nxitin suksesin e nxënësve. 

 

Fusha V: GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 7:  Veprimtaritë mësimore. 

Treguesi:  Mësuesit u ofrojnë nxënësve materiale didaktike që pasqyrojnë në mënyrë të drejtë 

diversitetet kulturore dhe rëndësinë e diversiteteve në shoqëri. 

 

MËSUESI LËNDOR 

  

VEPRIMTARITË E MËSUESIT LËNDOR (Neni 73 i DN-ve)  

 

 Mësuesi harton planin (ditarin) e çdo ore mësimore. 

 Plani i çdo ore mësimore përmban këto rubrika: 

a) Tema e orës mësimore; 

b) Data e zhvillimit të orës mësimore; 

c) Objektivi ose objektivat e orës mësimore; 

d) Mjetet mësimore të veçanta për orën mësimore; 

e) Përshkrimi i shkurtër për mënyrën se si mësuesi parashikon përmbushjen e objektivit 

(objektivave); 

f) Detyrat e shtëpisë, të paraqitura në mënyrë që nxënësve t’u mundësohet diferencimi i punës 

sipas mundësive dhe interesave. 

 Mësuesi paraqet në planin ditor (ditar), herë pas here, këto rubrika: 

a) Përshkrimi i shkurtër i mënyrave të vlerësimit të nxënësve, kur e ka parashikuar këtë 

vlerësim.  

b) Testet e zhvilluara. 

c) Shënime-refleksione, si: koncepte a njohuri që duhen theksuar përsëri, për nxënësit në 

përgjithësi ose për nxënës të veçantë; punët plotësuese me nxënës të caktuar etj. 

 Nuk është e detyrueshme që: 

a) objektivat të përshkruhen në nivele; 

b) plani i orës mësimore të përmbajë shtjellimin e përmbajtjes së temës mësimore. 

 Mësuesi që ka në klasën e tij nxënës me aftësi të kufizuara i bashkëngjit planit të tij ditor dhe PEI-

n për këta nxënës. 

 Për klasat paralele me një klasë, plani i orës mësimore mund të përmbajë vetëm veçoritë e 

zhvillimit të orës mësimore, nëse ka të tilla. 

 Mësuesi e ruan planin ditor të një klase për 1 (një) vit shkollor. 

 

*** 
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PARATHËNIE 

 

Materiali është përgatitur me dëshirë dhe kujdes nga mësues e drejtuesë të shkollave, specialistë të 

DAR/ZA-ve dhe ekspertë në fushën e edukimit me synim përdorimin e tij në shkollat në zbatim të 

nismës së MAS-it “SHKOLLA SI QENDËR KOMUNITARE - SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË”. 

 

“PRAKTIKA TË MIRA PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE” - është një përpjekje për të sjellë 

përvoja të suksesshme të disa shkollave, të përzgjedhura nga MAS-i për shkolla si qendra komunitare. 

 

Materiali është përgatitur duke u mbështetur në Standardet zyrtare të Shkollës si Qendër Komunitare – 

Shkollë Miqësore Për Të Gjithë. 

 

Për çdo veprimtari është shënuar fusha, standardet përkatëse për secilën fushë dhe treguesit për çdo 

standard. 

 

*** 
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PËRMBAJTJA 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Veprimtaria 1: “Përfshirja e prindërve në orët mësimore”. 

Veprimtaria 2: “Krijimi i lidhjeve dhe binjakëzimeve midis shkollave”. 

Veprimtaria 3: “Klubet e nxënësve të poezisë, arteve figurative dhe të mjedisit Që veprojnë në shkollë 

dhe në komunitet”. 

Veprimtaria 4: “Zbatimi i orëve suplementare në shkollë”. 

 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Veprimtaria 1: “I ftuari special në shkollë”. 

Veprimtaria 2: “Nxitja e sipërmarrjes së lirë”. 

Veprimtaria 3: “Disiplina pozitive”. 

 

FUSHA IV:  VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Veprimtaria 1: “Krijimi dhe funksionimi i Bordit Rajonal Këshillimor të Prindërve”. 

 

FUSHA V: GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Veprimtaria 1: “Përfshirja e prindërve në jetën e shkollës”. 

Veprimtaria 2: “Koha e lirë e fëmijëve”. 

Veprimtaria 3: “Braktisja e shkollës”. 

Veprimtaria 4: “Praktika për parandalimin e braktisjes së fshehtë në klasë”. 

 

SUGJERIME PËR VEPRIMTARI  DHE PRAKTIKA TË TJERA  

SHTOJCA 

Shtojca 1.  “Instrumente të zbatuara në orët suplementare”. 

Shtojca 2.  “Model Marrëveshjeje Bashkëpunimi midis DAR/ZA-së dhe Organeve të Qeverisjes 

                         Vendore (Bashki/Komunë). 

Shtojca 3.   Model Marrëveshjeje Bashkëpunimi midis DAR/ZA-së, Organeve të Qeverisjes 

                         Vendore (Bashki/Komunë) dhe Prefekturës. 
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HYRJE 

 

Projekti “Shkolla si Qendër Komunitare - Shkollë Miqësore Për Të Gjithë” (SHQK-SHMPTGJ) u 

mbështet nga UNICEF-i (Programi i Arsimit Bazë), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe 

Sporteve (MAS) dhe institucione të tjera vartëse, me synimin që pas përmirësimit të Legjislacionit të 

Arsimit Parauniversitar, Dispozitave Normative, një serie aktesh nën-ligjore si dhe zhvillimit të 

Standardeve për “SHQK-SHMPTGJ” (2014) të kalohej në një fazë të re – atë të mbështetjes së 

zbatimit sa më efektiv të kësaj nisme të MAS-it – duke zhvilluar një Paketë të Plotë në ndihmë të 

shkollave të arsimit të detyruar në rang vendi. 

 

Projekti u zbatua me fokusin e mësipërm specifik në periudhën 2012-2014 nga DAR-i Korçë në 8 

shkolla, nga DAR-i Berat në 8 shkolla dhe nga DAR-i Durrës në 10 shkolla dhe mundësoi 

grumbullimin e disa përvojave të reja, që janë tashmë Praktika të Mira, të cilat lehtësojnë shndërrimin 

e Shkollës në Qendër Komunitare – ose në një Shkollë Miqësore Për Të Gjithë. 

 

Këto praktika (të cilat janë vetëm një pjesë e Paketës SHQK-SHMPTGJ), të provuara në shkollat, 

vijnë si një përpjekje profesionale për të nisur një mënyrë të re dhe të frytshme të bashkëpunimit 

mësues-nxënës-prindër dhe veçanërisht, midis shkollës dhe komunitetit në tërësi. Ato janë identifikuar 

nga specialistët e Sektorëve të Kurrikulës dhe Cilësisë (SKC-së) në DAR-et Korçë, Berat dhe Durrës 

përgjatë bashkëpunimeve me mësues e drejtues të shumë shkollave 9-vjeçare që kanë në varësi të tyre. 

 

Treguesit zyrtarë të SHQK-së janë të shumtë dhe kanë të bëjnë me shërbimin që shkolla u ofron 

nxënësve dhe prindërve të tyre, gjithashtu, komunitetit përreth saj, por dhe me shërbimet që prindërit 

dhe komuniteti i gjerë munden t’i ofrojnë shkollës. Të dyja këto anë janë sfiduese dhe zakonisht nuk 

paraqiten njëlloj në shkolla të ndryshme. 

 

Falë projektit u gjetën risi që mund të përgjithësohen në shkallë vendi. 

Qendra e praktikave të mira mbetet gjithnjë nxënësi, nxitja e tij për të ndjekur mësimin rregullisht 

si dhe për t’u përfshirënë në procesin e të nxënit. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 1. “PËRFSHIRJA E PRINDËRVE NË ORËT MËSIMORE”    
Shkolla 9-vjeçare “Sotir Gurra”, Korçë. 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS. 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit:  

 Nxënësit dhe prindërit marrin pjesë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të kurrikulës në 

shkollë. 

 Prindërit bashkëpunojnë me stafin e shkollës për të njohur stilet e të nxënit të nxënësve 

 Shkolla zhvillon veprimtari me nxënësit, prindërit dhe partnerë të komunitetit për çështje të 

tilla, si kurrikula e individualizuar, kurrikula në bazë shkolle, planifikimi i karrierës, etj. 

 

Përshkrimi 

 

Bashkëpunimit mësues-prindër tradicionalisht i është kushtuar rëndësi në shkollat tona, por shpesh 

ndodh qëmësuesit fajësojnë prindërit për ecurinë në mësime dhe sjelljen e fëmijës, kurse prindërit, nga 

ana e tyre, e ngarkojnë tërësisht mësuesin për suksesin e fëmijës së tyre në shkollë. 

Bashkëpunimi mësues-prindër realizohet kryesisht nëpërmjet takimeve të tyre periodike, letrave dhe, 

ngandonjëherë, edhe komunikimeve on-line. 

 

Mësuesi nuk mund të jetë më i vetmi burim i dijes në klasë, përkundrazi janë nxënësit, madje edhe 

prindërit, të cilët kanë profesione të larmishme, që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me lëndët në 

klasa të ndryshme. 

 

Përvojat evropiane dhe më gjerë e vlerësojnë shumë  bashkëpunimin mësues-prindër. Madje, aty ku 

prindërit janë të zënë me punët e tyre personale, ka shumë shkolla që lidhin marrëveshje me kompanitë 

dhe institucionet, ku punojnë prindërit, që t’i lejojnë ata të vijnë 1-2 orë mësimore në shkolla me nga 

një herë në javë ose 1-2 herë në muaj. 

 

Studiuesit e pedagogjisë bashkëkohore e çmojnë shumë ndihmesën e prindërve në klasë, sidomos në 

klasat e arsimit fillor. Në literaturën e huaj shkruhet se kur vijnë prindërit në klasat e fëmijëve të vegjël 

krijohen “familje të mëdha”, në të cilat fëmija-nxënës ndjehet më i sigurtë, më i motivuar dhe më me 

besim për të nxënët.  

 

Filozofia e shkollës së hapur ndaj bashkëpunimit të prindërve në orët mësimore dhe jo vetëm në orët 

mësimore ka zënë një vend të rëndësishëm në bashkëpunimet me mësuesit, sidomos në kopshte dhe në 

arsimin fillor. Në klasat më të larta këto bashkëpunime në orët mësimore dhe jashtë tyre janë më të 

rralla. 
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Po si mund të realizohet ky bashkëpunim? 

Në shkollën 9-vjeçare “Sotir Gurra” Korçë, kjo ide u sendërtua në klasat e arsimit fillor, nëpërmjet 

hapave të mëposhtëm. 

 

Hapi i parë 

Identifikimi i prindërve 

U analizua nga çdo mësues kujdestar formimi i prindërve, sipas profesioneve. 

 

Hapi i dytë 

Lista paraprake e prindërve  

U hartua një listë e prindërve, të cilët mund të japin ndihmesë në orë mësimore, sipas profesioneve të 

tyre: 

 Juristë, punonjës të qeverisjes vendore që mund të japin ndihmesë në edukatën shoqërore për 

aspekte të ligjeve, të të drejtave dhe përgjegjësive të fëmijëve. 

 Mjekë dhe infermierë që mund të të japin ndihmesë në biologji, kimi dhe edukim shëndetësor, si 

dhe te fëmijët me aftësi të kufizuara. 

 Elektriçistë, inxhinierë, elektrikë e mekanikë që mund të japin ndihmesë në diturinë e natyrës dhe 

fizikë. 

 Ekonomistë që mund të japin ndihmesë në matematikë dhe informatikë. 

 Agronomë të lartë ose me shkollë bujqësore që mund të japin ndihmesë në diturinë e  natyrës, 

biologji dhe gjeografi.  

 Biznesmenë që mund të japin ndihmesë në matematikë, apo edhe në këshillimin e karrierës për të 

ndjekur shkollat profesionale. 

 Specialistë të mjedisit, pastrues të mjediseve që mund të japin ndihmesë në edukimin mjedisor, në 

përpjekjet për mirëmbajtjen pastër të mjediseve në shkollë, në komunitet dhe në familje; 

 Artistësi: muzikanë, piktorë, kërcimtarë që mund të japin ndihmesë në edukimin muzikor, në atë 

figurativ si dhe në veprimtarinë kulturore jashtë-shkollore. 

 Sportistë ose me prirje në sporte të ndryshme që mund të japin ndihmesë në lëndën e edukimit 

fizik dhe në veprimtaritë jashtëshkollore sportive. 

Hapi i tretë 

Takimi me prindër 

U zhvillua nga secili mësues kujdestar një takim me prindërit, ku u fol rreth ndihmesës që ata mund të 

japin në orë mësimore dhe jashtë tyre. Pjesëmarrja e prindërve në këto takim ishte e paktë, por, 

gjithsesi, pati diskutime intersante. Një pjesëe prindërve treguan menjëherë gatishmëri, ndërsa të tjerë 

kishin nevojë që të sqaroheshin më hollësisht. Sa i takon angazhimit të kohës në këto orë mësimore, 

prindërit që nuk ishin në punë e kishin shumë të lehtë, ndërsa, ata prindër që ishin në punë shtetërore 

morrën përsipër që të diskutojnë vetë me punëdhënësit e tyre për të marrë leje 1-2 orë mësimore në 

muaj. Në përfundim të takimit u përcaktua një listë e prindërve që dëshironin që të jepnin kontribute 

në orët mësimore. 
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Hapi i katërt 

Përzgjedhja e prindërve kontribues 

Në fillim ishin gjithsej 14 prindër që morrën përsipër të jepnin ndihmesën e tyre. Për orët mësimore të 

lëndëve, ku ata do të merrnin pjesë në zhvillimin e mësimit, do të takoheshin paraprakisht nga 

mësuesit lëndorë. Kriteri që u vendos ishte që në klasat ku prindërit do të kontribuonin, duhej të kishte 

nxënës që ishin fëmijë të tyre. 

 

Hapi i pestë 

Sqarimi i prindërve nga mësuesit lëndorë 

Mësuesit lëndorë i spjeguan prindërit se fillimisht do të punonin në klasë për 15-20 minuta në punët në 

grupe dhe në punët individuale. Secili mësues kishte përgatitur një fletë informuese të detajuar për 

veprimtarinë e secilit prind që do të lehtësonte punën individuale të një fëmije-nxënës, por dhe punën 

në grupet. 

 

Hapi i gjashtë 

Zhvillimi i orëve mësimore me pjesëmarrjen e prindërve kontribues 

U zhvilluan 14 orë të tilla në klasat e fillores gjatë një periudhe dymujore. Shumë prej prindërve nuk e 

patën të vështirë, por kishte prej tyre që u emocionuan, prandaj edhe u lehtësuan nga mësuesit. 

 

Hapi i shtatë 

Diskutimi mësues-prindër për ndihmesën e tyre 

Prindërit  treguan gatishmëri dhe për kontribute në orë të tjera.Pjesa më e madhe e tyre thanë që 

fëmijët e tyre ishin ndjerë shumë mirë në orët e tyre mësimore. 

Ata u përpoqën mjaft të zbatonin me përpikmëriplanin e orës mësimore. Prindërit kuptuan mirë se 

mësimdhënia dhe të nxënët është një proces i ndërlikuar dhe se ndihmesa e tyre ishtee dobishme. Ky 

bashkëpunim pati ndikime dhe në shtëpi sepse këta prindër nisën t’u qëndronin më afër fëmijëve të 

tyre gjatë përgatitjes në mësimet. 

Të gjithë këtyre prindërve drejtoria e shkollës u dha nga një fletë falënderimi. 

 

Hapi i tetë 

Diskutimi mësues-nxënës për ndihmesën e prindërve 

Nxënësit ishin entuziastë për pjesëmarrjen e prindërve në orët e tyre. Fëmijët thanë se i kishin kuptuar 

qartëata. Nxënësit kërkuan që orë të tilla të zhvilloheshin dhe herë të tjera. 

 

***  
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VEPRIMTARIA 2: “KRIJIMI I LIDHJEVE DHE BINJAKËZIMEVE MIDIS SHKOLLAVE” 

Shkolla e Mesme Artistike “Ajet Xhindole”, Berat. 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS. 

Standardi 1:  Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit: 

 Shkolla nxit veprimtarinë dhe pjesëmarrjen e nxënësve për çështje që lidhen me suksesin e tyre 

në shkollë e jashtë saj. 

 Shkolla siguron zhvillimin e rrugëve të komunikimit prindër-mësues për plotësimin e nevojave 

akademike dhe individuale të nxënësve. 

Standardi 3: Cilësia e mësimdhënies. 

Treguesit: 

 Mësuesit përdorin strategji të ndryshme të mësimdhënies që nxisin suksesin e nxënësve. 

 Mësuesit bashkëpunojnë me drejtuesit, prindërit, anëtarë të tjerë të komunitetit për të krijuar një 

mjedis të hapur mësimdhënieje 

 Shkolla zhvillon programe të veçanta për nxënësit e talentuar 

 

Përshkrimi 

 

Hapi i parë 

Krijimi i lidhjeve dhe i bashkëpunimit mes Shkollës së Mesme Artistike “Ajet Xhindole”, Berat 

dhe Universitetin e Arteve Tiranë (UAT) 

 

Shkolla e Mesme Artistike “Ajet Xhindole” zakonisht i organizon veprimtaritëe saj në bashkëpunim 

me institucionet artistike të qytetit. Nxënësit dëshironin shumë që të performonin në një mjedis jashtë 

qytetit, veçanërisht në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve në Tiranë (UAT). 

 

Drejtuesit e shkollës, nëpërmjet një letre drejtuar Katedrës së UAT-së, kërkuan bashkëpunimin 

“Shkollë-Universitet”. 

Kërkesa u miratua. Sfida ishte e madhe për personelin e shkollës dhe, sidomos, për nxënësit. Nisma u 

realizua në bashkëpunim me prindërit. Prindër-vullnetarë shoqëruan nxënësit gjatë veprimtarisë jashtë 

qytetit. Grupe prindërish, lehtësuan veprimtarinë në qytet (për shërbimin e automjeteve, ngritjen e 

podeve, foninë. 

 

Nga ana tjetër, katedrat e universitetit ofruan “kujdestarinë” e tyre sipas instrumenteve. 

 

Hapi i dytë 

Krijimi i grupeve artistike 

Një nga nismat e suksesshme ishte ngritja e grupit ''FRIENDS”, një formacion muzikor me instrumente 

tunxh,  me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollës dhe studentëve të UAT, nën kujdesin e pedagogëve 
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dhe mësuesve. Mbresa të bukura la koncerti në sallën e Universtitetit dhe performanca e përbashkët 

për komunitetin e shkollës, madje më gjerë, për qytetarët e Beratit. 

 

 
 

Hapi i tretë 

Veprimtari artistike me artistë të huaj 

Greg Xhons, pedagog i muzikës në Universitetin Shtetëror “Truman” në SHBA, njëkohësisht 

instrumentist trombist, në bashkëpunim me kolegët e tij në UAT organizoi një “orë master-klasë” në 

katedrën e tunxhit (trombë, korno, trombon) me pjesëmarrjen e nxënësve, studentëve dhe mësuesve. 

Performanca e mirë e shkollës mundësoi lidhje dhe bashkëpunim midis Universitetit Amerikan dhe 

shkollës sonë. Shkolla e prezantoi veprimtarinë në You Tube. Interesi u shtua dhe u arrit një 

binjakëzim midis shkollës dhe universitetit të arteve në Kirksville, MO, SHBA. 

 

 
 

Refleksione 

Veprimtari të tilla, që janë rezultat i bashkëpunimeve institucionale, zhvillojnë jetën artistike të 

shkollës dhe të komunitetit përreth saj. Nga ana tjetër, lidhjet dhe binjakëzimet me institucione brenda 

dhe jashtë vendit përmirësojnë më tej aftësitë artistike të nxënësve dhe  të shkollës  në tërësi. 
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VEPRIMTARIA 3: “ KLUBET E NXËNËSVE TË POEZISË, TË ARTEVE FIGURATIVE 

DHE TË MJEDISIT VEPROJNË NË SHKOLLË DHE NË KOMUNITET” 

Shkolla 9-vjeçare: “Babë Dudë Dudë Karbunara”. 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS. 

Standardi 1: Përmbushja e nevojave dhe interesave të nxënësve. 

Treguesit: Shkolla nxit veprimin dhe pjesëmarrjen e nxënësve për çështje që lidhen me suksesin e 

tyre në shkollë e jashtë saj. 

Standardi 3:  Cilësia e mësimdhënies. 

Treguesit: 

 Mësuesit përdorin strategji të ndryshme të mësimdhënies që nxisin suksesin e nxënësve. 

 Mësuesit bashkëpunojnë me drejtuesit, prindërit, dhe anëtarë të tjerë të komunitetit për të 

krijuar një mjedis të hapur mësimdhënieje. 

 

Përshkrimi 

 

Hapi i parë 

Ideja e krijimit të klubeve të nxënësve 

Drejtuesit e shkollës, gjatë analizës vjetore, diskutuan gjatë sa i përmbush interesat e nxënësve shkolla. 

Një nga idetë që zuri vend ishte ngritja e klubeve që nxisnin interesin e nxënësve dhe  njëkohësisht që 

do të shërbenin për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të tyre, duke nxitur, sidomos, të menduarit 

kritik dhe reflektues. 

 

Hapi i dytë 

Pyetësorët me nxënësit dhe formimi i grupeve 

Hartimi i pyetësorëve nga mësuesit e shkencave shoqërore dhe ato shkencore (letërsi, gjuhë e huaj, 

arte, biologji, kimi). Gjatë plotësimit të pyetësorëve nga nxënësit dolën në pah  interesat e tyre dhe u 

përcaktuan klubet me nga 15 deri në 20 nxënës. 

Më pas, nxënësit diskutuan për veprimtaritë më interesante që do të zhvillonin. 

 

Hapi i tretë 

Zhvillimi i veprimtarive nëpërmjet bashkëpunimit të mësuesve me nxënësit 

 

Mësuesit, sipas klubeve, ndërthurën elemente të kurrikulës nga lëndët përkatëse me veprimtaritë që do 

zhvillonin. 

 

Klubi i  leximit dhe fjalës poetike 

Mësuesi, në bashkëpunim me nxënësit e klubit, përzgjodhën tekstet nga Kadareja, Koliqi, Dante 

Aligeri, Pushkini etj. 
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Në klub nxënësit bënë komente, analiza, interpretuan dhe u përgatitën për një veprimtari argëtuese 

pasdite në biblotekën e qytetit. 

“Në ditën e poezisë“ ata ftuan shokët dhe shoqet, mësuesit, prindërit dhe përfaqësues të tjerë të 

komunitetit. E veçanta në këtë veprimtari ishte recitimi i poezive në gjuhën angleze dhe frënge. 

Interpretimet u regjistruan dhe u përdorën si fond mësimor për shkollën. 

Një nismë e bukur ishte leximi i veprave nga anëtarë të klubit në orë mësimore tëdisa klasave. që 

mundësoi krijimin e lidhjeve me nxënësit e rinj të klasave të ndryshme. 

 

Klubi i mjedisit, ose ambasadorët e natyrës 

“Një ditë ndryshe në qytet ” u quajt veprimtaria e klubit të mjedisit. Nxënësit e këtij klubi zhvilluan 

një fushatë pastrimi dhe ndërgjegjësimi në lagjen “Kala”. Kjo Lagje u përzgjodh si një nga vendet që 

ka më shumë turistë dhe me nevojë shumë të madhe për higjienë dhe pastërti. 

Më pas, në lëndën e informatikës u përgatitën posterat dhe një montazh i veprimtarisë u hodh në You 

Tube. 

 

 
 

Klubi i paqes 

Klubi i paqes përfshiu të rinjtë, të cilët shfaqën interes të veçantëpër lëndët e shkencave shoqërore. Në 

bashkëpunim me policinë, ata parashtruan një ide të re të zgjidhjeve të konflikteve: Nëpërmjet policisë 

restauruese. Grupi, i cili shërbeu si mediator për të rinjtë e rrethit të paqes dhetë zgjidhjeve të 

konflikteve, në bashkëpunim me mësueset e sociologjisë dhe psikologen, ndërmorën nismën që të 

ndërhynin dhe të zgjidhnin konflikte që herë pas herë ndodhin mes të rinjvë. Nëpërmjet tematikave të 

ndryshme si: “Besimi te tjetri” ose “Si në këpucët e mia”, ata sollën nëpërmjet bisedave, mesazheve 

sensibilizuese, fletëpalosjeve, posterave se çfarë ndodh kur inati dhe zemërimi na bën sfidë. 
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*** 
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VEPRIMTARIA 4: “ZHVILLIMI I ORËVE SUPLEMENTARE NË SHKOLLË” 

Të gjitha shkollat 9-vjeçare të Korçës, disa shkollave 9-vjeçare të Durrësit dhe Beratit. 

 

FUSHA I:  SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS 

Standardi 2:  Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës. 

Treguesit: 

 Shkolla siguron dokumentimin dhe raportimin e veprimtarive, proceseve dhe rezultateve të 

arritjeve të nxënësve dhe shkollës në përgjithësi përmes kartës së performancës së shkollës. 

 Komuniteti i shkollës analizon të dhënat dhe rishikon rezultatet për zhvillimin e strategjive që 

ndikojnë në përmirësimin e tyre. 

Standardi 3:  Cilësia e mësimdhënies. 

Treguesit:  

 Mësuesit përdorin strategji të ndryshme të mësimdhënies që nxisin suksesin e nxënësve. 

 Mësuesit bashkëpunojnë me drejtuesit, prindërit dhe anëtarët të tjerë të komunitetit për të 

krijuar një mjedis të hapur mësimdhënieje. 

 Mësuesit përdorin metodologjitë ndërvepruese me nxënësit në qendër të cilat nxisin 

kuriozitetin dhe interesat e nxënësve. 

 Mësuesit, në bashkëpunim me prindërit ndihmojnë nxënësit të ndjekin stile të ndryshme të të 

nxënit për të patur sukses. 

Përshkrimi 

Në mënyrë që çdo fëmijë i moshës shkollore të përfitojë të drejtën e tij themelore për të ndjekur 

shkollën dhe për të marrë arsimim cilësor, në të gjitha shkollat 9-vjeçare të Korçës, te disa shkollave 9-

vjeçare të Durrësit dhe Beratit, u përpunua një model përzhvillimin e orëve suplementarepër nxënësit 

me vështirësi në të nxënë. 

Gjatë gjithë periudhës sëparacaktuar u përdorën nga shkollat instrumentet për orët suplementare të 

formatuarate (Shtojca 1), nën orientimin e drejtorisë së shkollës. Përdorimi i frytshëm i instrumenteve 

mundësoi që nxënësit që rrezikonin ta braktisnin shkollën, përkundrazi, ta ndiqnin në vijimësi atë, 

madje, nxënësit me vështirësi të theksuara përmirësuan aftësitë në të lexuar, në të shkruar dhe në 

matematikë. 

Nga përdorimi i instrumenteve janë mbledhur mjaft të dhëna, të cilat pas përpunimit të tyre na 

mundësuan rekomandimet e mëposhtme: 

 

Për shkollat 9-vjeçare 

 

Drejtorët 

 Të analizojnë situatën në fillim të vitit shkollor dhe të identifikojnë nevojat e nxënësve me 

vështirësi në të nxënëdhe me prirjëe braktisjeje. 
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 Të përfshijnë në këtë proces prindërit e nxënësve me vështirësi në të nxënë dhe të merret mendimi 

i organizmave të shkollës për mbështetjen e orëve suplementare si: Bordi i shkollës, Qeveria e 

nxënësve, Këshilli i mësuesve. 

 Të hartojnë orarin mësimor vjetor, semestral dhe mujor për zbatimin e orëve suplementare në 

lëndë të veçanta si: matematikë dhe gjuhë shqipe. 

 Të përfshijnë në planin vjetor të shkollës mbikqyrjen e zhvillimit të orëve suplementare.  

 Të mbështetin mësuesit me mjete didaktike, literaturë letrare, artistike, shkencore për zhvillimin e 

orëve suplementare. 

 Tema të orëve suplementare të jenë objekt i zhvillimit profesional brenda shkollës. 

 Të kërkojnë që mësuesit të kenë statistika ku të dokumentojnë ecurinëe nxënësve pjesëmarrës në 

konsultime.  

 Të bëjnë objekt të analizave mujore, semestrale apo vjetore rezultatet e orëve suplementare. 

 Të listojnë të gjithë nxënësve në një format të posaçëm dhe të raportohet në DAR/ZA për ecurinë e 

tyre. 

 Të shikojnë mundësinë e mbështetjes financiare të mësuesve që arrijnë rezultate konkrete në 

minimizimin e braktisjes fizike, arritjen e objektivave të domosdoshëm në matematikë dhe gjuhë, 

shkëputjen e nxënësve nga kurset private duke përdorur edhe fondin e posaçëm të drejtorit në fund 

të vitit shkollor. 

 

Mësuesit kujdestarë dhe lëndorë 

 Të identifikojnë nxënësit me vështirësi në të nxënë, me prirje braktisjeje në nivel klase/lënde. 

 Të identifikojnë objektivat lëndorë të nivelit bazë (më i ulti) që buron nga programet lëndore për 

lëndët matematikë dhe gjuhë shqipe, si një punëpërpparësore e ekipeve kurrikulare lëndore. 

 Të hartojnë planin vjetor të lëndës një listë të koncepteve dhe aftësive kryesore shkencore që 

tëformohen tek nxënësit, sidomos për lëndët gjuhë shqipe dhe matematikë. 

 Mësuesit dhe ekipet kurrikulare lëndore të përdorin instrumentet për identifikimin e vështirësive në 

të nxënë dhe miniteste për vlerësimin e objektivave të nivelit bazë të lëndëve gjuhë shqipe dhe 

matematikë. 

 Mësuesit të përgatitin çdo ditë planin ditor për orët suplementare duke paraqitur në të objektivat, 

metodologjinë dhe mjetet didaktiket. 

 Të përdorin mjete didaktike shtesë për orët suplementare. 

 Të zhvillojnë takime të posaçme të parashikuara me prindërit e nxënësve pjesëmarrës në orët 

suplementare. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 1: “I FTUARI SPECIAL NË SHKOLLË”   

 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 1:  Prania e prindërve në shkollë. 

Treguesit: 

 Prindërit janë pjesë e zhvillimit të jetës së nxënësve në shkollë. 

 Prindërit marrin iniciativa për zhvillimin e orëve të hapura mësimore. 

 Prindërit ofrojnë shërbime në fushat që ata njohin ose punojnë: mjekësi, sport, arte etj. 

Përshkrimi 

 

Veprimtaria zhvillohet në një orë të caktuar mësimore. 

Drejtoria e shkollës, në bashkëpunim me Qeverinë e Nxënësve, Bordin e Shkollës dhe Këshillin e 

prindërve të shkollës dhe këshillat e prindërve të klasave, vendosin që një ditë në muaj, çdo klasë të 

ketë një të ftuar special, i cili mund të jetë prind i klasës ose një person tjetër që vetë nxënësit e klasës 

e përzgjedhin në bashkëpunim me mësuesin kujdestar. Personazhi i ftuar mund të jetë: artist, sportist, 

jurist, mjek, pensionist ose një personazh i njohur i zonës ose mjeshtër i një zanati të caktuar etj. 

I ftuari special do të bashkëbisedojë me nxënësit për profesionin, jetën e vet, vështirësitë dhe arritjet, 

duke iu përcjellë nxënësve vlerat e rëndësishme të punës dhe përkushtimit, të përballjes me 

vështirësitë, si dhe sukseset, vlerën dhe respektin për punën.  

 

“I ftuari special” mund të jetë një mjek, polic, jurist, kuzhinier i njohur, stilist, ish nxënës i shkollës 

me arritje në një fushë të caktuar, aktor, piktor, sportist, këngëtar, etj. 

 

Hapi i parë 

Ngritja e grupit të punës 

Mësuesi kujdestar ngre grupin e punës që do të menaxhojë veprimtarinë. Grupi ka në përbërje prindër 

dhe nxënës. Ky grup ndan detyrat për ta realizuar sa më mirë veprimtarinë.  

 

Hapi i dytë 

Biseda me të ftuarin 

Takohet i ftuari përzgjedhur dhe i tregohet qëllimi i veprimtarisë, kërkesat dhe koha e zhvillimit të saj. 

Pasi merren vesh me të ftuarin, mësuesi kujdestar njofton në drejtori datën dhe orën e zhvillimit të 

veprimtarisë. 

 

Hapi i tretë 

Ndarja e detyrave  

Grupi i punës u tregon nxënësvetë tjerë të klasës se cili do të jetë i ftuari. 

Fillon organizimi i veprimtarisë. Ndahen detyrat si: dikush përgatitë ftesat për prindërit e tjerë, disa 

përgatisin pyetjet, dikush tjetër falenderimin për në fund etj. 
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Hapi i katërt 

Zhvillimi i veprimtarisë 

Përgatitjet për ditën e takimit: 

 Mësuesi ose njeri prind ose nxënës i grupit të punës prezanton të ftuarin. 

 I ftuari tregon për jetën e tij në punë dhe profesionin e tij. 

 Nxënës e prindër i bëjnë pyetje dhe rrëfejnë mbresat e tyre. 

 Në fund i ftuari falenderohet, i dhurohet një tufë me lule ose diçka tjetër modeste. 

 

Refleksione 

Kjo lloj veprimtarie e afron më shumë shkollën me jetën dhe komunitetin, forcon bashkëpunimin me 

komunitetin dhe edukon tek nxënësit vlerat e mirënjohjes, dashurisë për punën dhe respektin për 

njeriun e saj. Nxënësit dëgjojnë një zë ndryshe, shuajnë kureshtjen për diçka të kërkuar, krijojnë 

modele pozitive për profesionin dhe karrierën e tyre. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 2: “NXITJA  E SIPËRMARRJES SË LIRË” 

Shkolla “Babë Dudë Karbunara” , Berat. 

 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

Standardi 1:  Prania e prindërve në shkollë. 

Treguesit: 

 Prindërit janë pjesë e zhvillimit të jetës së nxënësve në shkollë. 

 Prindërit marrin iniciativa për zhvillimin e orëve të hapura mësimore. 

 Komuniteti jep ide për planet që ndikojnë në rritjen e performancës së nxënësve. 

 Ata marrin pjesë nëpërmjet punëve vullnetare në shkollë ose në raste të veçanta mundësojnë të 

ardhura financiare për zhvillimin e shkollës. 

Standardi 3:  Krijimi i kushteve që mundësojnë zhvillim të përbashkët. 

Treguesit: 

 Shkolla merr masa për ndarjen e detyrave për menaxhimin e aktiviteteve që ndodhin në 

shkollën si qendër komunitare. 

 Shoqata dhe organizata jofitimprurëse ndihmojnë në krijimin e kushteve të përshtatshme për 

kthimin e shkollës si qendër komunitare. 

 

Përshkrimi 

 

Hapi i parë 

Bashkëpunimi me organizma qeveritarë, joqeveritarë dhe me biznesin privat 

Shkolla “Babë Dudë Karbunara”  ndërmori nismën “Të nxisim sipërmarrjen e lirë”, në bashkëpunim 

me “Junior Achievment” Albania, Bashkinë e Beratit, Komitetin e Këshillimit Qendror Vendor dhe 

Kantinën e Verërave. Filozofia e kësaj veprimtarie ishte fuqizimi i të rinjve për të orientuar suksesin e 

tyre në ekonominë e tregut. Rreth 120 nxënës të klasave të 12-ta u konsideruan si aksionerë të 

kompanive të krijuara prej tyre. Nisma iu paraqit bordit të shkollës, i cili, nëpërmjet një letre, iu 

drejtua komunitetit të prindërve për pjesëmarrje aktive. 

Hapi i dytë 

Veprimtari ekonomike në komunitet 

Nxënësit, të organizuar në katër kompani, u përfaqësuan në sheshin “Republika” me katër tenda, ku do 

të tregëtonin produktet e tyre. Përfaqësuesit e këtyre kompanive ranë në sy për etikën e komunikimit 

dhe veshjen. Nxënësit ishin veshur me këmisha të bardha dhe pantallona xhins. Vajzat kishin një shall 

me njerën nga katër ngjyrat, sipas kompanive. Produktet ishin kryesisht ushqimore: ëmbëlsira, pite, 

qofte zgare, petulla, përshesh me pulë, fruta të thata, torta, etj. Të gjitha këto ishin gatuar ose prej 

nxënësve ose me ndihmën e prindërve në familjet e tyre. Gjithashtu, një pjesë e nxënësve, me dëshirën 

e tyre, morrën përsipër që të tregëtonin verën e kantinave pjesëmarrëse në këtë ngjarje. 
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Të gjitha të ardhurat e grumbulluara nga shitjet e prodhimeve shkuan në ndihmë të fëmijëve jetimë 

dhe me aftësi të kufizuara të Qendrës Rezidenciale “Lira”. 

 

Nxënësit-pjesëmarrës përforcuan njohuritë shkollore dhe krijuan aftësi të reja si: 

 Studimi i tregut dhe shijet e konsumatorit. 

 Identifikimi i faktorëve që ndikojnë në tregëtim të suksesshëm. 

 Krijimi i frymës së punës në grup, nxitja e bashkëpunimit. 

 Investimi me fondet e mbledhura nga shitja e aksioneve dhe përfitimet e nxjerra nga shitja e 

produkteve. 

 Krijimi i produkteve në standarde të kënaqshme. 

 

Refleksione 

Nxënësit u ndjenë të dobishëm, të suksesshëm dhe  mbi të gjitha, të lumtur që munden t’i jepnin ritëm 

tjetër jetës në qytetin e Beratit. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 3: “DISIPLINA POZITIVE” 

Shkolla 9-vjeçare “Agimi”, shkolla “ Teki Kolaneci”, Kolanec, shkolla fillore në Fshatin-Maliq. 

 

FUSHA III:  ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT  

Standardi 2:  Shkolla ofron zhvillim për komunitetin. 

Treguesit: 

 Shkolla ndërgjegjëson komunitetin për rëndësinë e respektimit të diversitetit. 

 Shkolla organizon aktivitete që kanë si qëllim forcimin e marrëdhënieve komunitet-nxënës-

mësues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrimi 

 

Kjo veprimtari synon që pjesëmarrësit në trajnime të identifikojnë elemente të disiplinës pozitive; të 

përshkruajnëpasojat që u ndodhin fëmijëve për shkak të ndëshkimit fizik dhe emocional; të analizojnë 

fazat e zhvillimit të fëmijës, sipas moshave përkatëse; të trajtojnë çështje që lidhen me besimin ndaj 

fëmijëve, si dhe të demonstrojnë aftësi përtë zgjidhur në mënyrë paqësore konfliktet, duke u 

mbështetur te disiplina pozitive.  

 

Kjo veprimtari është zhvilluar, me anë të seancave të trajnimit, me 400 prindër të shkollës 9-vjeçare “ 

Agimi”, të shkollës “Teki Kolaneci”, Kolanec, të shkollës fillore në Fshatin-Maliq, gjatë 16 ditëve. Në 

çdo takim morën pjesë 25 prindër në një kohëzgjatje prej 2 orësh (1300 - 1500), sipas programit të 

mëposhtëm. Gjithashtu, janë zhvilluar seanca trajnimi dhe me anëtaret e Qeverisë së Nxënësve (14 

nxënës), me Këshillin e Mësuesve të të tri shkollave, duke përfunduar me veprimtarinë në qendër të 

qytetit të Maliqit me nxënës, prindër, anëtarë të komunitetit, mësues dhe të ftuar të tjerë. 

Çaste nga dita e fundit e veprimtarisë në Maliq 
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Metodat dhe teknikat e përdorura në trajnim ishin: 

1. Leksioni. U paraqitën konceptet kryesore që lidhen me disiplinën pozitive, elementet që ndërtojnë 

disiplinën pozitive, ndëshkimin dhe pasojat e përdorimit të tij te femijët. 

2. Puna në grupe për përcaktimin e veçorive moshore të fëmijëve, etj. 

3. Stuhi mendimesh për pritshmëritë e trajnimit, i koncepteve kryesore të displinës pozitive, etj. 

4. Diskutimi. U shprehën qëndrimet vetjake ndaj disiplinës pozitive, u shkëmbyen përvoja midis 

pjesëmarrësve për disiplinën pozitive, si mund të zgjidhen problemet e ndryshme me fëmijët, etj. 

Në trajnim u përdorën prezantime me “Power Point” dhe punime me fletë të mëdha (tabakë). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Trajnimi me prindërit në mjediset e shkollës "Agimi” 

 

Përshkrimi 

 

Hapi i parë 

Prezantimi i trajnieres dhe prindërve - 10 minuta 

 

Hapi i dytë 

Vendosja e rregullave - 5 minuta  

 

Hapi i tretë 

Çfarë tip prindi jeni? - 25 minuta 

 

Hapi i katërt 

Çfarë thonë studimet për ndëshkimin? - 15 minuta 

 



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

84 

 

Hapi i pestë 

Prezantimi i librit “Disiplina Pozitive (DP)” - 10 minutai" 

 

Hapi i gjashtë 

Prezantimi i elementeve të  DP - 20 minuta 

 

Hapi i shtatë 

Prezantimi i dy  mjeteve të DP (ngrohtësia dhe struktura) - 20 minuta 

 

Hapi i tetë 

Të punojmë me DP (zgjidhja e problemeve) - 10 minuta 

 

Hapi i nëntë 

Mbylla e takimit - 5 minuta 

 

Përmbledhje mbi trajnimin 

 

Trajnimi u zhvillua me 9 hapa.  

 

Hapi i parë 

Vendosja e rregullave gjatë trajnimit, si: mbyllja e celularëve ose vendosja në dridhje e tyre, 

respektimi i mendimeve të njëri-tjetrit, dëgjimi i çdo prindi deri në fund të fjalës së tij etj.  

 

Hapi i dytë 

Prezantimi i pjesëmarrësve, njohja me programin dhe objektivat, njohja me konceptin e Disiplinës 

Pozitive. 

 

Hapi i tretë 

Diskutimet se çfarë tip prindi janë në sytë e fëmijëve të tyre prindërit pjesëmarrës në takim. 

 

Hapi i katërt 

Ndëshkimi, pasojat e përdorimit të tij te fëmijët. 

 

Hapi i pestë 

Njohja me librin “Disiplina Pozitive”. 

 

Hapi i gjashtë 

Elementët e Disiplinës Pozitive. Përcaktimi i objektivave afatgjata për fëmijët tanë. 
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Hapi i shtatë 

Shfaqja e ngrohtësisë. Si ndjehen dhe mendojnë fëmijët tanë? 

 

Hapi i tetë 

Zgjidhja  e problemeve sipas disiplinës pozitive. 

 

Hapi i nëntë 

Mbyllja e takimit, falenderimi i prindërve. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 1: “KRIJIMI DHE FUNKSIONIMI I BORDIT RAJONAL KËSHILLIMOR TË 

PRINDËRVE” 

 

FUSHA IV: VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT 

Standardi 3: Organizmat e institucionit arsimor. 

Treguesit:  

 Shkolla krijon mundësinë që në bordin e institucionit, këshillin e prindërve dhe organizma të tjerë, 

ku ka përfaqësues të komunitetit, të zgjidhen përfaqësues nga nivele të ndryshme social-

ekonomike të komunitetit. 

 Shkolla organizon diskutimin e planeve strategjike me këshillin e prindërve. 

Standardi 4: Zëri i komunitetit në vendimmarrjen e përbashkët. 

Treguesit: 

 Shkolla ndihmon prindërit dhe komunitetin të njohin politikën e menaxhimit të institucionit që 

ndikon në zhvillimin dhe arritjet e nxënësve. 

 Prindërit dhe komuniteti iniciojnë dhe organizojnë fushatat sensibilizuese në dobi të veprimtarive 

që ndërmerr shkolla. 

 Prindërit dhe familjet advokojnë për të mobilizuar të gjithë aktorët për të mbështetur veprimtaritë 

që ndikojnë në zhvillimin dhe arritjet e nxënësve. 

 Prindërit dhe drejtuesit e shkollës organizojnë takime me aktorët lokale për të diskutuar ide dhe 

probleme të shkolles dhe komunitetit. 

 

Përshkrimi 

 

Përcaktimi i strukturës së Bordit Rajonal Këshillimor të Prindërve (BKRP) 

 

Bordet Rajonale Këshillimore të Prindërve ngrihen pranë DAR/ZA-ve. Ato përbëhen nga 10-20 

anëtarë, në varësi të numrit të shkollave në juridiksionin e DAR/ZA-ve. 

BKRP-të kanë përfaqësues nga: 

 këshillat e prindërve të shkollave. 

 qeveria vendore. 

 qeveria e nxënësve. 

 media vendore. 

 shoqëria civile. 

 biznesi vendor. 

Anëtarët prindër të BRKP-së  përfaqësojnë këshillat e prindërve të shkollave. Anëtarët e tjerë të 

BRKP-së  zgjidhen nga një për secilën fushë. 

 

BRKP-të përfaqësojnë shtresa sa më të gjera të komunitetit.  

Drejtorët e shkollave nuk mund të jenë anëtarë të këtyre bordeve. 
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Anëtarë të BKRP-së mund të jenë: 

 Kryetarët e Këshillave të Prindërve të shkollave si Qendër Komunitare. 

 Anëtarë të Këshillave të Prindërve të shkollave si Qendër Komunitare. 

 Prindër të shkollave. 

 Anëtarëve të bordit të shkollave. 

Përzgjedhja e anëtarëve të BRKP-së 

Përzgjedhja e prindërve bëhet në mbledhjen e Këshillit të Prindërve të shkollës sipas disa kritereve si: 

 Kontribute në ecurinë e shkollës. 

 Njohje e problemeve tëarsimit në nivel shkolle e më gjerë. 

 Integritet personal, guxim për të kërkuar zgjidhjen e problemeve të shkollës. 

 Përgjegjshmëri në kryerjene detyrës. 

 Aftësitë dhe dëshirë për të punuar në grup. 

Numri i anëtarëve të BRKP-së nuk përputhet me numrin e shkollave që mbulon DAR/ZA-ja. Në 

BRKP duhet të përfaqësohen shkollat ku lëvizja prindërore është më e zhvilluar. Shkollat që 

përmbushin këto kritere janë ato që shërbejnë edhe si qendra komunitare. 

Pavarësisht nga përzgjedhja, BRKP-ja përfaqëson prindërit e të gjitha shkollave. 

 

Mandati 

Kohëzgjatja e mandatit të përfaqësuesit të Këshillit të Prindërve në BRKP është 1 vit. Në çdo vit të ri 

shkollor, në mbledhjen për zgjedhjen e këshillit të ri të prindërve, diskutohet për përtëritjen e 

mandatitj, si përfaqësues i prindërve të shkollës në BRKP. 

 

Mbledhja e parë 

Në mbledhjen e parë zgjidhet kryetari me shumicën e thjeshtë të numrit të anëtarëve të BRKP-së. 

Funksionet e kryetarit të BRKP-së janë: 

 Përfaqëson BRKP-në në të gjitha veprimtaritë me DAR/ZA-të. 

 Udhëheq e menaxhon punën për plotësimin e planit të veprimittë BRKP-së. 

 Thërret e drejton mbledhjen e anëtarëve të BRKP-së për të hartuar e diskutuar problematikën 

që Bordi vendos të trajtojë me DAR/ZA-në dhe të tjerët. 

Në mbledhjen e parë ngrihen dy grupe pune:  

 Grupi për hartimin e Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis BRKP-së dhe DAR/ZA-së. 

 Grupi për hartimin e Planit të Veprimit të BRKP-së vitin shkollor në vazhdim. 

Sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit dhe Planit të Veprimit, BRKP-të mblidhen një herë në muaj. Kjo 

mbledhje është e rregullt kur sigurohet shumica e anëtarëve të tyre. 

 

Përgatitja e takimeve 

DAR/ZA-ja cakton një punonjës si koordinator të veprimtarisë së BKRP-së. 
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Takimi i radhës njoftohet 10-15 ditë përpara nga koordinatori. Çdo anëtari të BRKP-së i vihet në 

dispozicion një informacion i përmbledhur për problematikat kryesore të trajtuara në mbledhjen e 

mëparshme, si dhe një kopje e materialit për tematikën që do të trajtohet në mbledhjen e radhës. 

 

Raportimi i anëtarëve të BRKP-së 

 BRKP-ja raporton te këshillat e prindërve. 

 Këshillat e prindërve e kalojnë raportimin te të gjithë prindërit në klasa. 

 Ndiqet rruga e anasjelltë. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 1 : “PËRFSHIRJA E PRINDËRVE NË JETËN E SHKOLLËS” 

Shkolla “M. A. Vrioni”, Berat. 

 

FUSHA V:  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT  

Standardi 1:  Prania e prindërve në shkollë. 

Treguesit:  

 Prindërit janë pjesë e zhvillimit të jetës së nxënësve në shkollë. 

 Prindërit marrin iniciativa për zhvillimin e veprimtarive të lira mësimore. 

 Komuniteti jep ide për planet që ndikojnë në rritjen e performancës së nxënësve.  

 Prindërit ofrojnë shërbime në fushat që ata njohin ose punojnë: mjekësi, sport, arte, etj. 

 

Përshkrimi 

 

Hapi i parë 

Planifikimi i një projekti kurrikular “Ne e ardhmja - Arkitektët e një bote më të mirë” 

Shkolla “M. A. Vrioni” planifikoi zbatimin e një projekti kurrikular me 80 orë pune, në kuadrin e 

zbatimit të kurrikulës së gjimnazit. Projekti u zhvillua pasditeve. Kostoja e projektit u sigurua nga 

fondet e shkollës. 

 

Projekti kishte si qëllim bashkërendimin e punës komunitet-shkollë përmes metodave ndërvepruese 

dhe nxjerrja në pah e talenteve të reja në mes të nxënësve të shkollës. 

 

Projekti synonte që nxënësit të arrijnë të përcaktojnë problemet që shqetësojnë komunitetin duke i 

pasqyruar në punimet e tyre; të ofrojnë zgjidhje të problemeve me anë të maketeve të ndryshme, duke 

ndërthurur punën individuale me punën në grup; të ndërmarrin nisma për të ardhmen, duke i pasqyruar 

në punimet e tyre; të bashkërendojnë aftësitë krijuese dhe shpirtin artistik në të gjitha punimet që do të 

realizojnë duke qenë edhe funksionale. 

 

Në projekt u përfshinë: Grupi i punës së Shkollës si Qendër Komunitare, qeveria e nxënësve, mësues, 

nxënës dhe prindër të shkollës. 

Materiale dhe burime të tij ishin: interneti, aparati fotografik, shkumë deti, fleta me ngjyra, fleta 

formati A4, kartona të madhësive të ndryshme, ngjitës/vinovil, bojëra uji, penela etj. 
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Hapi i dytë 

Parapërgatitja për zbatimin e projektit 

(10 orë – Java e dytë e muajit prill) 

Nxënësit, në bashkëpunim me mësuesit e rindërit e tyre, paraqitën tema të ndryshme për projektin. 

Ndër të gjitha temat e paraqitura u përzgjodh ajo me titull: “Ne e ardhmja - Arkitektët e një bote më të 

mirë”. 

 

Hapi i tretë 

Krijimi i grupeve tëpunës 

(10 orë - Java e tretë e muajit prill) 

Nxënësit u ndanë në 11 grupe: Grupet e riciklimit, i kuzhinës, i recitimit, i vizatimit, i veprimtarive 

sportive, i kërcimit, i qëndistarisë, i dizenjimit e vizatimit, i krijimit të maketeve, i TIK-ut dhe i 

muzikës. Prindër të përzgjedhur dhe mësues bashkëpunojnë me nxënësit për të përcaktuar detyrat e 

secilit grup. 

 

Hapi i katërt 

Grumbullimi i informacioneve dhe materialeve nga grupet 

(10 orë - Java e katërt muajit prill) 

Nxënësit e 11 grupeve hartuan nga një dosje të veçantë për informacionet dhe materialet e 

grumbulluara si: të dhënat për  riciklimin, krijimi i maketeve etj. 

Për grupin e dizenjimit e të vizatimit, u ngarkua edhe  një prind e një piktor nga komuniteti, të cilët 

përzgjodhën punimet që do të paraqitnin nxënësit. 

Me grupin e recitimit mësueset e gjuhës shqipe, në bashkëpunim me nxënësit e grupit, përcaktuan 

pjesët që do të përpunonin, si: dramatizimet, recitimet etj. 

Mësuesi i muzikës drejtoi punën në grupin e muzikës duke përcaktuar, bashkë me nxënësit, repertorin 

me të cilin do të punonin.  

Me grupin e TIK-ut, mësuesja e informatikës, së  bashku me nxënësit, punuan për krijimin e faqes së 

WEB-it të shkollës dhe paraqitjen e veprimtarive të zhvilluara në mjediset e shkollës. 
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Me grupin e veprimtarive sportive dhe të kërcimit mësuesi i edukimit fizik, bashkë me nxënësit, 

përcaktuan pjesët që do të  kryhen nga vetë nxënësit. 

Gjithashtu, me grupin e qëndistarisë dhe të kuzhinës, dy prindër, bashkë me  nxënësit, përcaktuan 

punimet që do të bëjnë. 

Kryetari i secilit grup  raportonte  rregullisht për  punën e kryer nga grupi i tij te grupit qëndror, i cili 

përbëhej nga zv.drejtori, instruktori i qendrës kulturore, tre mësues (sipas profileve), katër prindër dhe 

pesë nxënës (klasat IV-IX). 

Më pas u përzgjodhën materialet më të domosdoshme për projektin. Gjatë këtij hapi, çdo instruktor 

(mësues, prind ose pjesëtar i komunitetit) ndoqi zbatimin e projektit dhe udhëzoi nxënësit për mënyrën 

e paraqitjes së informacioneve dhe të materialeve. 

 

Hapi i pestë 

Punimet e para të secilit grup 

(10 orë- Java e parë e muajit maj) 

Gjatë këtijhapi nxënësit sollën materiale të tjera për projektin. Grupi i riciklimit dhe i krijimit të 

maketeve, solli p.sh., shkumë deti, letra me ngjyra, kuti të ndryshme  kartoni, kuti sapuni etj. Grupi i 

recitimit e filloi punën me pjesën “14 vjeç dhëndër”. Grupi i dizenjimit dhe ai i vizatimit kryen 

vizatimet e para. Grupi i kuzhinës dhe ai i qëndistarisë morën njohuritë e para për një pune të thjeshtë 

dore ose një gatim të thjeshtë. Grupi i TIK-ut filloi punën për hapjen e faqes së shkollës në internet. 

Grupi i muzikës nisi punën me pjesët e para të repertorit. Grupete veprimtarive sportive dhe i kërcimit 

nisën stërvitjet e para. 

 

Hapi i gjashtë 

Interneti 

(10 orë- Java e dytë e muajit maj) 

Nxënësit pasuruan dosjet e grupit me informacione të marra nga interneti. Çdo grup paraqiti të gjithë 

ecurinë te grupi qendror në mënyrë që të koordinohet puna në mes 11 grupeve dhe projekti të 

përfundojë brenda afatit. 

 

Hapi i shtatë 

Disa grupe përfundojnë punën 

(10 orë - Java e tretë e muajit maj) 

Disa grupe dorëzojnë punimet e tyre, ku shënohen edhe emri ose emrat e nxënësve përkatës. Këto 

punime u vendosën në një nga kabinetet e shkollës. Grupet e kuzhinës, recitimit, veprimtarive 

sportive, kërcimit dhe muzikës vazhdojnë ende të punojnë. 

 

Hapi i tetë 

Takime të pjesëmarrësve në projekt 

(10 orë - Java e katërt e muajit maj) 
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Mësues, prindër dhe nxënës diskutojnë  bashkërisht për mënyrën e paraqitjes së punimeve të tyre para 

komunitetit. 

 

Hapi i nëntë 

Mbyllja e projektit 

(10 orë - Ditët e fundit të muajit maj) 

Të 11 grupet paraqesin punën me anën e kryetarëve të tyre. Në oborrin e shkollës, sipas një rendi të 

caktuar, ekspozohen punimet, në mënyrëqë të ftuarit tëvëzhgojnëtë gjitha aspektet e projektit. Në 

prezantimin e projektit ishin të ftuar prindër, përfaqësues tëqeverisë vendore, specialistë nga DAR-i, si 

dhe drejtues e mësues të shkollave të tjera. 

 

 
 

 
 

Refleksione 

Zhvillimi i këtij projekti u mirëprit jo vetëm nga nxënësit dhe mësuesit, por, në mënyrë të veçantë, nga 

prindërit dhe komuniteti përreth shkollës. Ndikimi i punës dhe produkteve të grupeve të ndryshme të 

nxënësve në mjedisin e shkollës la gjurmë dhe përçoi entuziazëm, njohuri dhe vlera me interes për 

nxënësit dhe prindërit, Me shumë vlerë ishte veprimtaria përmbyllëse. Projekti, jo vetëm, realizoi 

objektivat e tij, por ndikoi dhe në cilësinë e jetës së komunitetit, ndaj dhe veprimtari të tilla, sipas 

prindërve dhe specialistëve të ftuar, duhet të jenë më të shpeshta. Për këto arsye, ky projekt u 

përgjithësua nga DAR-i Berat edhe për shkolla të tjera. 
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VEPRIMTARIA 2: “KOHA E LIRË E FËMIJËVE” 

Shkolla “Demokracia”, Durrës. 

 

FUSHA V:  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 5:  Prindërit janë të përfshirë në planifikimin, menaxhimin, vlerësimin, zbatimin dhe 

aprovimin e programit në oraret jashtë shkollore. 

Treguesit:  

 Ekzistojnë mënyra që ndikojnë në përfshirjen e prindërve për të dhënë mendime rreth politikës 

së shkollës, kurrikulës së aktiviteteve shkollore dhe procedurave për mbarëvajtjen e nxënësve. 

 Ekzistojnë shumë mundësi për të komunikuar me prindërit në çdo kohë. 

 Prindërit dhe komuniteti ndjehen të mirëseardhur dhe të respektuar në shkollë. 

 

Përshkrimi 

 

Prezantimi me video-projektor i temës “Koha e lirë e fëmijëve”. 

Roli i TV. Pasojat negative dhe pozitive në zhvillimin e fëmijëve. 

Kjo veprimtari kishte si synim që pjesëmarrësit të orientojnë drejt fëmijët në kalimin sa më të mirë të 

kohës së lirë; të analizojnë rolin e televizionit në zhvillimin e fëmijëve; të nxjerrin në pah pasojat 

negative dhe pozitive të televizionit në zhvillimin e fëmijëve. Në këtë veprimtari u trajtuan shumë 

çështje si: 

 

 Një përvojë - tri shenjat. 

 Televizioni shumë i çmuar. 

 Televizioni dhe fëmijët. 

 Ç’ndodh në botë? 

 Pse nuk i ndalojmë? 

 Imitimi 

 Episode 

 Sa kohë qëndrojnë fëmijët para televizionit? 

 Varësia nga televizioni. 

 Televizioni kufizon. 

 Ç’ndodh kur një fëmijë luan? 

 Libri, i pazëvendësueshëm. 

 Këshilla për ju prindër. 

 Pasojat nga dhuna televizive. 

 Rregullat familjare të ndjekjes së televizionit. 

 Disa të dhëna sipas moshave. 

 Rekomandime. 



MANUAL PËR SHKOLLËN SI QENDËR KOMUNITARE –  

SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË 

94 

 

Gjatë takimit pati diskutime dhe shkëmbime përvojash. Takimi ishte shumë i frutshëm për prindërit, 

sepse shumica e tyre nuk ishin njohur më parë me pasojat, sidomos ato negative të televizionit në 

zhvillimin e fëmijëve. Pjesëmarrja e prindërve ishte e lartë. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 3: PARANDALIMI DHE REDUKTIMI I “BRAKTISJES  SË SHKOLLËS”  

Shkolla 9-vjeçare “Asdreni”, Korçë. 

 

FUSHA V:  GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 2: Mundësi të barabarta për t’u regjistruar në shkollë, për ta ndjekur dhe 

përfunduar atë. 

Treguesit:  

 Shkolla bashkëpunon me zyrën e regjistrimit civil dhe qendrën shëndetësore dhe merr prej tyre 

listën e të gjithë fëmijëve të moshës shkollore të zonës. 

 Shkolla ka formuar komisionin në nivel shkolle për vlerësimin dhe regjistrimin e fëmijëve, 

siguron formularët për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve në shkollë dhe i përmbahet asaj. 

 Shkolla ka ekipin funksional për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit. 

 Shkolla ka procedura për identifikimin dhe analizën e shkaqeve për përsëritjen e vitit shkollor 

dhe ndërmerr masa me kohë për zvogëlimin e numrit të nxënësve që përsërisin klasën. 

 

Përshkrimi 

 

Andi1 

 

Më të prekur nga dukuria shqetësuese e braktisjes së shkollës është komunitetit rrom dhe egjiptian. 

Shkolla 9- vjeçare “Asdreni”, ka një numër të konsiderueshëm nxënësish të këtyre dy komuniteteve. 

Punonjësja e shërbimit psikologjik, qeveria e nxënësve dhe nxënësit që kishin në gjirin e tyre nxënës 

braktisës ose me prirjeje braktisjeje koordinuan mirë punën, me një program të detajuar, për të gjetur 

forma pune për rikthimin e tyre në shkollë. Ky bashkëpunim ka funksionuar pasi shumë nxënës 

braktisës janë kthyer në ndjekës të rregullt të shkollës. 

 

Rasti i një nxënësi të klasës së 9-tëb , Andit, është  një nga ndodhitë e suksesshme. 

Andi jeton bashkë me prindërit dhe vëllain e tij, nxënës në klasën e 7-të. Ai i përket komunitetit 

egjiptian. Andi erdhi në shkollë dhe i ndihmuar nga mësuesit, u pajis me libra, meqë familja nuk 

mundej t’ia siguronte. Problemet ekonomike në familjen e tij janë të theksuara. Prindërit janë të 

papunë. Këto vështirësi e detyruan Andin që në muajin nëntor të vitit 2012 të braktisë shkollën dhe të 

punësohet si kamarier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Andi nuk është emri i vërtetë i nxënësit. 
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Hapi i parë 

Drejtoria e shkollës, në bashkëpunim me mësuesin  kujdestar, prindër të shkollës dhe me psikologen, 

bënë një punë bindëse me prindërit që Andi të rikthehej  në shkollë. Shkolla bashkëpunoiedhe me 

Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe OJF-të, për t’i ardhur në ndihmë nxënësit dhe lehtësuar 

problemet e tij familjare. 

 

Hapi i dytë 

Mësuesi kujdestar dhe psikologja e shkollës i vizituan shpesh prindërit e Andit dhe vetë Andin për t’i 

bindur se më e rëndësishme për jetën e tij është përfundimi i klasës së nëntë dhe marrja e dëftesës së 

lirimit. 

Një rol të madh luajti qeveria e nxënësve të shkollës, sidomos nxënësit e klasës së tij, të cilët bënë një 

punë bindëse që Andi të  rikthehej pranë tyre në bankat e shkollës. 

Mësuesit hartuan plane individuale edukative dhe zbatuan metodën e patronazhit duke i krijuar kushte 

të përshtatshme për ta gjithëpërfshirës Andin në klasë. Psikologja e shkollës punoi për të përmirësuar 

vetëvlerësimin dhe gjendjen e tij emocionale, si dhe për të krijuar një klimë mbështetëse me qëllim 

kapërcimin e vështirësive që i shkaktoi mungesa e tij në shkollë.  

 

Hapi i tretë 

Pas një pune këmbëngulëse nga të gjithë për rreth tre muaj, Andi në fillim të muajit mars u rikthye në 

shkollë. Ai u mirëprit nga shokët dhe mësuesit të cilët i qëndruan  pranë dhe u treguan të gatshëm për 

ta ndihmuar që ai të përvetësojë atë pjesë të programit të “humbur” gjatë kohës që kishte munguar. Sot 

Andi ndihet shume mirë në shkollë, vijon rregullisht dhe ecën përkrah shokëve. 

 

*** 
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VEPRIMTARIA 4: “PARANDALIMI I BRAKTISJES SË FSHEHTË” 

 

FUSHA V: GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT 

Standardi 2: Mundësi të barabarta për t’u regjistruar në shkollë, për ta ndjekur dhe 

përfunduar atë. 

Treguesit: 

 Shkolla ka formuar komisionin në nivel shkolle për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve, siguron 

formularët për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve në shkollë dhe i përmbahet asaj. 

 Shkolla ka përgatitur bazën e të dhënave me evidenca të nxënësve të regjistruar dhe të dhëna të 

tjera për nxënësit dhe shkollën. 

 Shkolla ka ekipin funksional për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit. 

 Shkolla ka marrëveshje të bashkëpunimit dhe bashkëpunon me organizata dhe institucione që 

ndihmojnë sigurimin e gjithëpërfshirjes në shkollë. 

 Shkolla ka procedura për identifikimin dhe analizën e shkaqeve për përsëritjen e vitit shkollor 

dhe ndërmerr masa me kohë për zvogëlimin e numrit të nxënësve që përsërisin klasën. 

 Mësuesit dhe nxënësit identifikojnë nxënësit e rrezikuar për largim nga mësimi dhe shkolla për 

shkak të ndikimit të faktorëve të ndryshëm. 

 Shkolla informon nxënësit për mundësitë e shkollimit të mëtejshëm, edukimin në karrierë, etj. 

 

Përshkrimi 

 

Braktisja e fshehtë 

“Braktisja e Fshehtë” ka të bëjë me lënien pas dore të nxënësve me vështirësi në të nxënë në procesin 

mësimor si dhe me mungesën e vëmendjes nga mësuesit. Drejtoria e shkollës, bën përpjekje për të 

plotësuar objektivat minimale të domosdoshme të të nxënit për temë mësimore e kapitull/linjë 

mësimore nga nxënësit e të gjitha niveleve.  

 

Nga studimet del se janë më të pakët fëmijët që braktisin shkollën në krahasim me ata që ulen përditë 

në bankë, por që nuk arrijnë të nxënë njohuritë bazë. Këta fëmijë janë të margjinalizuar dhe për ta 

nevojitet një program i veçantë gjithëpërfshirës që ata jo vetëm të vazhdojnë ta ndjekin shkollën, por 

edhe me rezultate të mira si dhe ta përfundojnë brënda moshës së detyrimit shkollor. Pra, të jenë dhe të 

ndjehen në shkollë - njësoj me fëmijët e tjerë që kanë sukses. 
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Instrumenti për identifikimin e braktisjes së fshehtë 

Çdo mësues mund të përdorë instrumentin e mëposhtëm për të identifikuar dhe pastaj trajtuar rastet e 

braktisjes së fshehtë të nxënësve. 

 

INSTRUMENT IDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI PËR FËMIJËN “BRAKTISËS TË FSHEHTË” 

SHKOLLA 9-VJEÇARE ________________ 

QYTETI/FSHATI _____________________ 

DAR/ZA______________________________ 

KLASA  _______  VITI SHKOLLOR 2013-2014 

LËNDA ________ 

EMRI MBIEMRI I MËSUES/IT-ES ____________________________________ 

EMRI I FËMIJËS “BRAKTISËS I FSHEHTË”___________________________ 

 

Nr. Veprimtaritë e 

mësuesits 

Përshkrimi i veprimtarive për identifikimin, shkaqet, trajtimin dhe 

suksesin e arritur 

1 Si e kuptuat që ky 

nxënës është 

“braktisës i 

fshehtë”? 

Përshkruhet rasti me disa fjali: 

a) Mungesa e vëmendjes gjatë mësimit. 

b) Rezultate të ulta në minitestet e orës mësimore. 

c) Rezultate të ulta në minintestet për kapitull. 

d) Nuk ngre dorën kur mësuesi i drejton pyetje klasës., 

e) Mangësi të theksuara në përvetësimin e lëndëve. 

f) etj. 

2 Cilat mund të jenë 

shkaqet që ky 

nxënës është 

“braktisës i 

fshehtë”? 

 

Përshkruhet rasti me disa fjali: 

a) Puna e posaçme e mësuesit me këtë nxënës. 

b) Mungesa të njohurive dhe aftësive të mbartura nga klasat e mëparme. 

c) Mbingarkesa e lëndës. 

d) Përkujdesja e prindërve në mësimet e tij. 

e) Komunikimi me shokët/shoqet. 

f) Sjellje të çrregullta në klasë, shkollë dhe familje. 

g) etj. 

3 

 

Çfarë bëri mësuesi 

për ta përfshirë 

nxënësin në të 

nxënë? 

Përshkruhet trajtimi i fëmijës “braktisës i fshehtë” me disa fjali, ku paraqiten  

mënyratqë mësuesi zbatoi dhe arriti që fëmija të mos quhet më“braktisës i 

fshehtë”. 

Të tilla mund të jenë:  

a) Puna individuale e mësuesit me këtë nxënës në klasë. 

b) Detyra mësimore që mësuesi përgatit enkas për nxënësin. 

c) Takti dashamirës me nxënësin. 

d) Bashkëkëpunimi me prindërit e nxënësit. 

e) Përfshirja e nxënësit hap pas hapi në veprimtaritë mësimore që ai ka 

filluar t’i përballojë. 

f) Puna ndihmëse e shokut/shoqes së tij me anë të të mësuarit bashkë,  

pasdite në shtëpitë e njëri-tjetri (patronazh). 

g) Trajtimi i veçantë i nxënësit nga psikologu. 
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h) Përfshirja e tij në veprimtari të klasës dhe shkollës. 

h) etj. 

4 Si u bind mësuesi që 

ky nxënës nuk mund 

të quhet më 

“braktisës i 

fshehtë”? 

Treguesi më i saktë është minitesti, që do të thotë se ky fëmijë tashmë përfshihet 

në të nxënë dhe i përballon/arrin objektivat minimalë të orës mësimore dhe të 

kapitullit. 

 

Hapi i dytë. Plotësimi i instrumentit 

Një format i instrumentit i plotësuar nga mësuesi. 

 

Lënda: GJUHË SHQIPE 

Emri/mbiemri i mësues-es: XX 

Emri/mbiemri i nxënësit: XX 

 

Nr. Veprimtaritë e 

mësuesit 

Përshkrimi i veprimtarive për identifikimin, shkaqet, trajtimin dhe  

suksesin e arritur 

1 Cilat mund të jenë 

shkaqet që ky 

nxënës është 

“braktisës i 

fshehtë”? 

 

Në minitestet e orës mësimore tepër rrallë përgjigjej saktë. Në minitetstet 

e kapitullit nuk përgjigjej saktë as edhe një herë. Thuajse të gjitha notat 

pakaluese. Rrinte në bankën e fundit dhe nuk e ngrinte dorën kur i drejtoja 

klasës ndonjë pyetje. Kuptohej qartë se detyrat e shtëpisë i kopjonte.  

Zakonisht prindërit nuk vinin në shkollë kur i thërrisja. Një herë, kur 

erdhën, u thashë se e kishin braktisur fëmijën e tyre. 

Më vonë, pas një diskutimi në ekipin lëndor për braktisjen e fshehtë, 

kuptova se isha unë që e kisha braktisur atë. Shumë rrallë e pyesja në 

klasë. Asnjëherë nuk i isha afruar për ta inkurajuar. E qortoja shpesh që 

nuk mësonte. Kisha hequr dorë prej tij. E kisha braktisur... 

2 

 

Çfarë bëri mësuesi 

për ta përfshirë 

nxënësin në të 

nxënë? 

I ndryshova bankën. E vendosa më afër tabelës, me një nxënës jo shumë 

të mirë, por shumë të zellshëm. 

Atij dhe tre nxënësve të tjerë i kërkova që të qëndronin me mua pas orëve 

mësimore. Nisa me nga më të lehtat. I flisja me dashuri dhe i përgëzoja 

për çdo përgjigje të saktë. U dhashë për detyrë shtëpie disa ushtrime të 

lehta, ndryshe nga të tjerët. 

Vazhdova kështu rreth një muaj. 

Një ditë vjen në klasë një nxënësve e rritur dhe thotë se qeveria e 

nxënësve e ka ngarkuar të ndihmojë disa nxënës. Ai e ngriti vetë dorën. 

Vajza më tregonte se sa me dëshirë mësonte me të, e pyeste çfarë nuk 

kuptonte e filloi të bënte edhe shakara. Ishte i gëzuar. 

I ati erdhi pa e kërkuar dhe më tregoi se i biri vinte nga shkolla më i 
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kënaqur se më parë. Biseduam mirë dhe largua me “detyra” për të se si 

mund të ndihmonte fëmijën e tij në shtëpi. 

3 Si u bind mësuesi 

që ky nxënës nuk 

mund të quhet më 

“braktisës i 

fshehtë”? 

Në mintetste nisi të dalëmëmirë. Ngrinte dorën më shpesh për t’u 

përgjigjur. Filloi të marrë nota kaluese. 

Unë i afrohesha shpesh ndërsa punonte. I përshpërisja fjalë të mira. 

Nisi të vinte vetë jashtë klase kur nuk kishte kuptuar mirë. 

Nuk e kisha më të braktisur. 

 

 
 

 

*** 
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UDHËZUES “Mbi dokumentacionin e nxënësve braktisës si dhe në rrezik braktisjeje” 

 

Drejtoria Arsimore Rajonale Korçë, pas zhvillimit të pyetësorëve, nxori një Udhëzues për të gjitha 

shkollat 9-vjeçare në juridiksion si më poshtë: 

 

 Drejtoria e shkollës të ndjekë çdo ditë vijueshmërinë e nxënësve. Emrat dhe klasa e nxënësve që 

mungojnë do të dokumentohen me saktësi çdo ditë. Drejtoria e shkollës të krijojë “Dosjen e 

vijueshmërisë së nxënësve”. Për marrjen dhe dorëzimin e mungesave në drejtori do të përgjigjet 

mësuesi dezhurn, i cili, nga ana e vet e merr këtë informacion nga mësuesit kujdestarë të çdo klase. 

 Drejtoria e shkollës, duke patur informacion të përditësuar, të identifikojë nxënësit braktisës dhe 

ata me prirje braktisjeje. Për secilin grup të krijojë listën përkatëse. Një kopje e këtyre listave të 

ruhet në drejtorinë e shkollës dhe një kopje tjetër të dorëzohet në DAR-in Korçë. 

 Në drejtorinë e shkollës, në bashkëpunim me psikologun e shkollës, të krijohet “Dosja e nxënësve 

braktisës” dhe “Dosja e nxënësve me tendencë braktisjeje”. Në to të ruhen të dhëna specifike për 

secilin nxënës. 

 Shkolla, të përcaktojë që në fillim të vitit, një person përgjegjës (mësues, ose një prej anëtarëve të 

drejtorisë), i cili do të ndjekë dhe do të raportojë rreth problemit të braktisjes në takime të veçanta 

të organizuar me këshillin e mësuesve dhe, herë pas here, me komunitetin e prindërve. 

 Nga këto analiza të përcaktohen qartë shkaqet e braktisjes, në mënyrë që në bazë të tyre të 

orientohet puna në vijim. 

 Shkolla duhet ta përcaktojë si një nga prioritetet e saj që me hartimin e planit vjetor të shkollës, të 

hartojë objektivat përkatëse si dhe të ndërtojë veprimtaritë konkrete. 

 Shkolla duhet të hartojë programe të veçanta për nxënësit braktisës ose me tendencë braktisjeje. 

Këto programe të zbërthehen në mënyra më specifike nga çdo mësues kujdestar. 

 Anëtari i drejtorisë ose mësuesi, i përcaktuar si personi përgjegjës që do të ndjekë problemin e 

braktisjes, të kërkojë dhe organizojë takime e konsulta me të gjithë aktorët e mundshëm që do të 

ndihmojnë zbutjen e fenomenit. Këta aktorë mund të jenë institucione si DAR-i, Bashkia/Komuna, 

apo edhe struktura brenda shkollës, Bordi i Prindërve, Qeveria e Nxënësve, Këshilli i Mësuesve, 

psikologja e shkollës. 

 Informacioni i dërguar në DAR do të jetë i vazhdueshëm dhe periodik. 

 Personi i ngarkuar me problemin e braktisjes të ndjekë edhe zhvillimin e konsultimeve me nxënësit 

braktisës ose me tendencë braktisjeje. 

 Planet edukative të çdo klase të mos jenë formale, por të përmbajnë veprimtari e masa konkrete të 

cilat do ta bënin shkollën më atraktive dhe nxënësit më pak të prirur për ta braktisur shkollën. 

 Korrespondenca e drejtorisë së shkollës me DAR apo pushtetin lokal të jetë e dokumentuar dhe të 

ruhet në “Dosjen e korrespondencës së braktisjes”. 

 

***  
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SUGJERIME PËR VEPRIMTARI DHE PRAKTIKA TË TJERA 

 

FUSHA I: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR ÇDO NXËNËS  

1. Në shkolla mund të ngrihet klubi i leximit, mund të pasurohet biblioteka me nismën “një 

nxënës-një libër”), të ngrihet klubi i matematikanëve, i debatit me prindër dhe nxënës (trajtimi 

i temave qe shqetësojnë shkollën dhe komunitetin), klubin e fjalës poetike dhe fjalës shqip, etj. 

2. Pjesëmarrje e mësuesve, që kanë dalë në pension, në ndihmë të nxënësve me vështirësi në të 

nxënë në klasë dhe në orët suplementare, etj. 

 

FUSHA II: SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE, SHËNDETËSORE TË 

NXËNËSVE 

1. Trajnime të prindërve nga mësuesit ose prindërit e shkollës për tematika të propozuara nga 

bordi i shkollës, këhsilli i prindërve të shkollës ose këshilli i mësuesve. 

2. Veprimtari jashtëshkollore, kulturore-artistike dhe sportive, etj, të organizuara nga shkolla 

me pjesëmarrjen aktive të prindërve, mësuesve dhe nxënësve. Prindërit kontribuojnë për 

përgatitjet e këtyre veprimtarive. 

 

FUSHA III: ANGAZHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT 

1. Shfrytëzimi i bibliotekës së shkollës nga komuniteti, d.m.th prindi është anëtar dhe 

pjesëmarrës nëveprimtaritë biblotekës. Në këto veprimtari marrin pjesë nxënës,prindër, 

mësues, ftohen shkrimtarëose artistë të komunitetit, që mund të flasin për jetën e tyre në skenë, 

për emocionet që u sjell profesionietj. 

2. Shfrytëzimi i laboratorit të informatikës së shkollës nga komuniteti. Mësuesi i informatikës 

ose prindi që ka njohuri në këtë fushë ofron trajnim në fushën e kompjuterit për komunitetin e 

shkollës ose dhe nxënësit.  

3. Shfrytëzimi i laboratorit të gjuhëve të huaja të shkollës nga komuniteti për ndihmesë për 

nxënës dhe prindër të interesuar. 

4. Veprimtari nga prindërit dhe mësuesit me pjesëmarrjen e prindërve, nxënësve për 

“Ditën e Nënës”, “Ditën e Baballarëve”, “Ditën e Gjyshërve” etj, në kuadër të orëve 

edukative në klasë. Gjatë këtyre ditëve ftohen prindërit (përkatësisht nënat, baballarët dhe 

gjyshërit). 

5. Punë vullnetare në komunitet nga nxënësit, ose në shkollë nga komuniteti. 
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SHTOJCA 

 

SHTOJCA 1.  

ORËT SUPLEMENTARE 

 

Instrumente model (dokumenta që duhet t’i ketë drejtoria e shkollës, mësuesi kujdestar, mësuesi 

lëndor, etj). 

 

Instrumenti 1. Kontrolli për zbatimin e orëve suplementare në shkollë 

(Ky instrument i shërben drejtorisë së shkollës). 

 

Instrumenti 2. Formati i planit vjetor të orëve suplementare 

(Ky instrument i shërben ekipeve kurrikulare, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës). 

(Shembulli është për lëndën e Gjuhës Shqipe). 

 

Nr. Temat Njohuri, aftësi Mjetet didaktike Vlerësimi 

1 Emrat e gjinisë 

mashkullore  

 Gjinia mashkullore 

(njohuritë, aftësitë) 

 Gjinia femërore (njohuritë, 

aftësitë) 

  

2     

3     

Etj.     

 

Udhëzim 

Kjo tabelë plotësohet sipas numrit të orëve të përcaktuara nga ekipi kurrikular. Në kolonën e dytë 

(njohuri, aftësi) shkruhet përmbajtja e nivelit bazë (më i ulti) i programeve lëndore. 
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Instrumenti 3. Formati i planit ditor për orët suplementare 

(Ky instrument i shërben mësuesve që zhvillojnë orët suplementare, si dhe drejtuesve të shkollës). 

 

Plan ditor 

Orë suplementare për lëndët Gjuhë Shqipe, ose Matematikë 

Klasa IX 

 

Tema: 

 

Objektivat: Në fund të orës mësimore nxënësi të jetë i aftë: 

(Sugjerohen jo më shumë se 3 objektiva për orën mësimore) 

 

Mjetet didaktike: Listohen mjetet didaktike të posaçme që duhen për zhvillimin e orës mësimore si: 

fletë pune, lapustil etj. 

 

Metodologjia 

Hapi 1. 

Hapi 2. 

Hapi 3. 

Etj. 

 

Metodologjia nënkupton metodat që mësuesi do të përdorë për arritjen e objektivave nga nxënësi. 

Mësuesit  zgjedhin ato metoda që i kanë të frytshme për nxënësit. 

 

Vlerësimi 

Mësuesit përdorin teknika të ndryshme vlerësimi si: vlerësime motivuese me shprehje, miniteste, si 

dhe vlerësime të punës në grup.  

 

Përdorimi i minitestit për identifikimin e vështirësive 

(Komente për lëndën e Matematikës). 

 

Udhëzim 

Për lëndën e Matematikës përdoret minitesti, që nënkupton një këkrkesë (shtrim ose problemë) që 

lidhet ngushtë me objektivin bazë (më i ulti) në programin lëndor. Moszgjidhja e kërkesës nënkupton 

që nxënësi ka vështirësi me të nxënët e matematikës. Mësuesit me përvojë i kanë të identifikuara 

njohuritë dhe aftësitë matematikore të çdo programi lëndor ku paraqiten vështirësi për t’u përvetësuar 

nga nxënësit, prandaj se të zhvillohet minitesti, i kanë të listuara njohuritë dhe aftësitë që paraqesin 

vështirësi për nxënësit dhe për to përgatit ushtrime ose problema për minitestet. Kjo mënyrë i ndihmon 

mësuesit e matematikës të përgatitin planin vjetor të orëve suplementare duke u mbështetur realisht në 

vështirësitë e nxënësve. Nga ana tjetër, një mësues i mirë harton një bazë të mjaftueshme me ushtrime  
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dhe problema që i korrespondojnë objektivave të nivelit bazë në programin lëndor, të cilat e lehtësojnë 

përgatitjen e mësuesit për zhvillimin e orëve suplementare të Matematikës. 

 

Instrumenti 5. 

 

Tabelë me të dhëna statistikore për trajtimin e nxënësve me vështirësi të ndryshme në të nxënë 

në lëndët Gjuhë Shqipe dhe Matematikë. 

 

DAR/ZA-ja ____________________ 

 

*** 

  

Nr. Klasa 
Numri i 

klasave 

Nxënës me 

vështirësi të 

ndryshme në të 

nxënë 

Nxënës me 

vështirësi në të 

nxënë në  

Gjuhën Shqipe 

Nxënës me 

vështirësi në të 

nxënë në 

Matematikë 

Gjithësej 

1. Klasa e parë      

2. Klasa e dytë      

3. Klasa e tretë      

4. Klasa e katërt      

5. Klasa e pestë      

6. Klasa e gjashtë      

7. Klasa e shtatë      

8. Klasa e tetë      

9. Klasa e nëntë      
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SHTOJCA 2.  

MODEL MARRËVESHJEJE BASHKËPUNIMI MIDIS DAR/ZA-së DHE ORGANEVE TË 

QEVERISJES VENDORE 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRËS 

 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

 

Për hapat institucionalë që duhet të ndiqen për rikthimin e nxënësit braktisës në shkollë 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore”, i ndryshuar, Ligji Nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, i 

ndryshuar, Ligji Nr.10347, datë 04.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve” dhe Ligjin “Për 

sistemin arsimor parauniversitar“ Nr. 7952, datë 21.6.1995, si dhe Ligjin Nr. 8387, datë 30.7.1998 

“Për disa ndryshime në ligjin Nr. 7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”: 

 

Sot më datë_________2011, lidhet kjo akt-marrëveshjeje ndërmjet palëve: 

 

Bashkia e Durrësit, përfaqësuar nga z. _________________________, Kryetar - dhe 

Drejtorisë Arsimore Rajonale, Durrës, përfaqësuar nga znj. _________, Drejtore 

 

Palët me vullnetin e tyre të plotë, bien dakort si më poshtë: 

 

Qëllimi 

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje Bashkëpunimi është të shprehë interesin dhe angazhimin e dy 

institucioneve që punojnë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

Kjo shprehje angazhimi, e cila referohet si Marrëveshje Bashkëpunimi angazhon struktura, politika 

dhe terma specifike partneriteti në mbrojtje të fëmijëve dhe reduktimin e braktisjes shkollore. 

 

Objekti 

Drejtoria Arsimore Rajonale, Durrës dhe Bashkia Durrës, angazhohen të koordinojnë punën në një 

rrafsh të përbashkët për çështjet e mbrojtjes të interesave më të larta të fëmijëve dhe më specifikisht, 

për reduktimin në zero të braktisjes shkollore në shkollat e Bashkisë Durrës. 
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Të dy institucionet do të bashkëpunojnë për zbatimin e plotë të Konventës së Kombeve të Bashkuara 

mbi të Drejtat e Fëmijëve, të dokumentave të tjerë të Republikës së Shqipërisë, që synojnë të 

përmbushin këto të drejta si dhe të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes së Fëmijëve. 

 

I. Bashkia 

1. Bashkia angazhon Drejtorinë e Shërbimit Social dhe Zyrën për Mbrojtjen e Fëmijëve me 

detyrimin për të lehtësuar komunikimin dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara në këtë 

Marrëveshje Bashkëpunimi. 

2. Drejtoria e Shërbimit Social në mënyrë periodike do të zhvillojë biseda informuese për 

shërbimet mbështetëse që ajo kryen  me stafet pedagogjike të shkollave të arsimit bazë të 

Bashkisë Durrës. 

3. Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve pranon dosjen e nxënësve braktisës, vetëm kur ajo është e 

shoqëruar me shkresë përcjellëse nga drejtori i shkollës, në bazë të një formati standard të 

miratuar nga të dy institucionet. 

4. Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve për çdo dosje të pranuar do të lëshojë një vërtetim mbi marrjen 

në dorëzim të dosjes së sjellë nga drejtoria e shkollës. 

5. Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve në bazë të detyrimit ligjor që ka, menaxhon rastet e sjella nga 

drejtoritë e shkollave të Bashkisë Durrës, duke ngritur grupin multidisiplinar të punës. 

6. Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve brenda një afati prej 10 ditësh është e detyruar të japë përgjigje 

zyrtare me shkrim drejtorit të shkolles që ka sjellë rastin. 

II. Drejtoria Arsimore Rajonale 

1. Nxjerr urdhër të brendshëm në lidhje me zbatimin e pikave të Marrëveshjes së Bashkëpunimit 

për t’u zbatuar nga të gjitha drejtoritë e shkollave të arsimit bazë. 

2. Kontribuon në bashkërendimin e punës ndërmjet drejtorive të shkollave dhe pushtetit vendor 

për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij problemi në secilën shkollë. 

3. Ndjek hap pas hapi ecurinë e punës të secilës drejtori që ka nxënës braktisës duke kërkuar 

raporte periodike. 

4. Harton formularin standard, që duhet të plotësojë mësuesi kujdestar për nxënësin braktisës. 

5. Harton formatin standard të referimit, që drejtoria e shkollës paraqet pranë Zyrës së Mbrojtjes 

së Fëmijëve për nxënësit braktisës. 

6. Harton modelin e formatit të propozimit, që drejtori i shkollës duhet të paraqesë pranë pushtetit 

vendor për gjobitjen e familjes se nxënësit që nuk frekuenton shkollen. 

 

III. Shkolla (Drejtuesi, mësuesi kujdestar, psikologja) 

 

A. Drejtori i shkollës. 

1. Çdo drejtori shkolle që ka nxënës braktisës krijon një dosje të veçantë për secilin nxënës 

braktisës. Dosja e nxënësit duhet të përmbajë: formularin që është plotësuar nga mësuesi  
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2. kujdestar, raportin që ka hartuar mësuesi për punën që ka bërë me nxënësin braktisës si dhe 

pasqyron të dhëna konkrete për nxënësin lidhur me reflektimin e bërë. 

3. Drejtori i shkollës ka për detyrë që dosjen e plotësuar për nxënësin braktisës t’ia japë 

psikologes së shkollës dhe e urdhëron atë që ajo të vazhdojë punën për zgjidhjen e këtij 

problemi mbi bazën e një afati kohor sa më të shkurtër. 

4. Drejtori i shkollës pasi gjykon që janë realizuar të gjitha hapat nga mësuesi kujdestar dhe 

psikologja e shkollës, ngarkon këtë të fundit që të paraqesë dosjen pranë Zyrës së Mbrojtjes së 

Fëmijëve. 

5. Në qoftë se problemi nuk gjen zgjidhje dhe nga Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve, drejtori i 

shkollës duhet të zbatojë ligjin për gjobitjen e familjes së nxënësit. Ai duhet të paraqesë 

propozimin pranë Kryetarit të Bashkisë, i cili merr vendimin për gjobitjen e familjes së fëmijës 

B. Mësuesi kujdestar që ka nxënës braktisës. 

1. Mësuesi kujdestar që ka nxënës braktisës, duhet të plotësojë të dhënat specifike sipas një 

formulari standart. 

2. Mësuesi kujdestar realizon takime me  nxënësin dhe prindërit e tij,për të saktësuar shkaqet e 

mosfrekuentimit të shkollës si dhe bashkëbisedon për reflektimin e dërgimin e fëmijës në 

shkollë. 

3. Mësuesi kujdestar i nxënësit braktisës harton një raport në lidhje me punën që ka bërë me këtë 

nxënës, të cilën ja paraqet drejtorit të shkollës. 

 

C. Psikologja e shkollës. 

1. Psikologja pasi merr dosjen për nxënësin braktisës,duhet të hartojë një plan pune për ndjekjen e 

këtij problemi duke përcaktuar dhe afate për këtë qëllim. 

2. Psikologja duhet të bëjë të gjitha përpjekjet që mundësisht problemi të zgjidhet brenda shkollës 

duke shfrytëzuar të gjitha kapacitetet që ofron ajo. 

3. Psikologja për të gjitha veprimet e bëra duhet të hartojë një raport të hollësishëm për secilin 

nxënës që ajo ka ndjekur, e cila është pjesë e dosjes së nxënësit. 

4. Në qoftë se psikologja nuk ka arritur që të zgjidhë problemin që nxënësi të rikthehet në shkollë, 

duhet që këtë dosje ta paraqesë te Zyra e Mbrojtjes së Fëmijëve me një shkresë përcjellëse nga 

ana e drejtorit të shkollës. 

 

Bashkia  Durrës  Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

KRYETARI   DREJTORI 

(firma – vula)   (firma – vula) 

 

 

Datë: ___,____, 2014  Datë: ___,____, 2014 
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SHTOJCA 3.  

MODEL MARRËVESHJEJE BASHKËPUNIMI MIDIS DAR/ZA-së, ORGANEVE TË 

QEVERISJES VENDORE (BASHKI/KOMUNË) DHE PREFEKTURËS. 

 

 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

PREFEKTURA KËSHILLI  I QARKUT DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE 

DURRËS  DURRËS   DURRËS 

 

 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

 

Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi shpreh interesin dhe angazhimin e të tre institucioneve që punojnë dhe 

për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

 

Kjo shprehje angazhimi, e cila referohet si Marrëveshje Bashkëpunimi angazhon struktura, politika 

dhe terma specifike partneriteti në mbrojtje të fëmijëve dhe reduktimin e braktisjes shkollore. 

 

Objekti 

Institucioni i Prefekturës, Këshilli i Qarkut dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës , angazhohen të 

koordinojnë punën në një rrafsh të përbashkët për çështjet e mbrojtjes të interesave më të larta të 

fëmijëve dhe më specifikisht për reduktimin në zero të braktisjes shkollore, në shkollat e rrethit të 

Durrësit. 

 

Të trija institucionet do të bashkëpunojnë për zbatimin e plotë të Konventës së Kombeve të Bashkuara 

mbi të Drejtat e Fëmijëve, të dokumentave të tjerë të Republikës së Shqipërisë që synojnë të 

përmbushin këto të drejta si dhe të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes së Fëmijëve. 

 

Qëllimi 

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje Bashkëpunimi është angazhimi i të tre institucioneve për forcimin e 

bashkëpunimit ndërmjet tyre për të kontribuar konkretisht me strukturat e tyre në reduktimin në zero të 

braktisjes shkollore në shkollat e Rrethit të Durrësit. 

 

I. Prefektura 

1. Prefektura angazhon strukturat e saj me detyrimin për të lehtësuar komunikimin dhe zbatimin e 

detyrave të përcaktuara në këtë Marrëveshje Bashkëpunimi. 
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2. Prefektura angazhohet që të ndihmojë në zgjidhjen e problemit të nxjerrjes së listës së 

nxënësve që janë kandidatë për në klasën e parë nga ana e drejtorive apo zyrave të gjendjes 

civile të bashkive dhe komunave, në qoftë se ato nuk i përmbahen afatit kohor që kanë 

përcaktuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit që kanë nënshkruar me DAR-in Durrës. 

3. Prefektura angazhohet që të ndihmojë në zgjidhjen e çdo rasti për nxënësit braktisës, që ai/ajo 

t’i rikthehet frekuentimit të rregullt të shkollës, duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet që 

e kanë për detyrë zgjidhjen e problemit si: Dega e Tatim Taksave,Inspektoriati i punës, Policia 

e Qarkut Durrës,Drejtoria Rajonale e Shëndetit,Shërbimi Social Shtetëror. 

II. Këshilli i Qarkut 

1. Këshilli i Qarkut angazhon strukturat e saj me detyrimin për të lehtësuar komunikimin dhe 

zbatimin e detyrave të përcaktuara në këtë Marrëveshje Bashkëpunimi. 

2. Këshilli i Qarkut Durrësdo të ngrejë grupin e punës për monitorimin e zbatimin e Marrëveshjes 

së Bashkëpunimit në çdo etapë të saj për të ndihmuar në reduktimin e braktisjes fizike në 

shkollat e rrethit Durrës. 

3. Grupi i punës do të shërbejë si një strukturë, për të bashkëpunuar me të gjitha strukturat që 

mund të ndihmojnë në eleminimin e braktisjes shkollore në rrethin e Durrësit si: Drejtoria e 

Tatim Taksave,Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Instituti i Sigurimeve Shëndetsore. 

4. Këshilli i Qarkut angazhohet që të ndihmojë në  sigurimin e informacionit periodik dhe të 

vazhdueshëm nga strukturat e specializuara lokale në komuna e bashki, nëse familje të 

nxënësve braktisës trajtohen me ndihmë ekonomike dhe sociale, në qoftë se Bashkitë dhe 

komunat nuk i përmbahen afatit kohor që kanë përcaktuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit, 

që kanë nënshkruar me DAR-in Durrës. 

5. Këshilli i Qarkut do të kontribuojë në problemin e evidentimit të saktë të rrugëve që çojnë në 

shfaqjen e këtij fenomeni në Qarkun e Durrësit. 

III. Drejtoria Arsimore Rajonale 

1. DAR-i do të ngrejë grupin e punës që do të jetë përgjegjës për zbatimin e pikave të 

Marrëveshjes së Bashkëpunimit. 

2. Grupi i punës së DAR-it ka përgjegjësi që të vejë në dijeni Prefekturën dhe Këshillin e Qarkut 

për të gjitha detyrat që ka përcaktuar Marrëveshja e Bashkëpunimit. 

3. DAR-i do vejë në dijeni Qarkun në rast të mos zbatimit të pikave të Marrëveshjes së 

Bashkëpunimit që DAR-i ka nënshkruar me Bashkitë dhe Komunat për listën e nxënësve, 

familjet e të cilëve marrin ndihmë ekonomike apo dhe mos zbatimin e gjobitjes në bazë të 

Nenit 8 të Ligjit Nr. 8387 datë 30.7.1998 “Për disa ndryshime në ligjin nr 7952 datë 21.6.1995 

“Për sistemin arsimor parauniversitar” të familjeve që kanë nxënës braktisës nga ana e pushtetit 

vendor. 

4. DAR-i do vejë në dijeni Prefekturën në rast të mos zbatimit të pikave të Marrëveshjes së 

Bashkëpunimit që DAR-i ka nënshkruar me Bashkitë dhe Komunat, siç janë nxjerrja e listës 

sënxënësve që janë kandidat për në shkollë, në afatin e caktuar në marrëveshjen nga Drejtoritë 

dhe zyrat e Gjëndjes Civile. 
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5. DAR-i kërkon ndihmë nga Këshilli i Qarkut për realizimin e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit, 

me të cilat nuk e ka realizuar akoma si: Komunat e Rrashbullit dhe Ishmit. 

6. DAR-i do verë në dijeni Prefekturën dhe Qarkun për nxënësit braktisës për çdo njësi vendore si 

dhe për shkaqet që kanë çuar në largimin nga shkolla. 

7. DAR-i dë të vejë në dijeni Prefekturën në periudha të caktuara për ecurinë e uljes së numrit të 

nxënësve braktisës në shkollat e rrethit të Durrësit. 

8. DAR-i do të raportojë herë pas here në Prefekturën dhe Këshillin e Qarkut për rastet që nuk 

kanë gjetur  zgjidhje, që nxënësi/ja të rikthehet në shkollë për çdo njësi vendore. 

 

PREFEKTURA KËSHILLI I QARKUT DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE 

(firma – vula)   (firma – vula)    (firma – vula) 

 

*** 
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MARRËVESHJA 3-MINISTRORE 

- MBI IDENTIFIKIMIN E TË GJITHË 

FËMIJËVE TË MOSHËS SHKOLLORE 

DHE REGJISTRIMIN E TYRE NË 

SHKOLLË 
(nënshkruar në Dhjetor 2014 – Janar 2015) 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

   
 

Nr. ______ Prot, 
datë ___.___.2014 

Nr. ______ Prot, 
datë ___.___.2014 

Nr. ______ Prot, 
datë ___.___.2014 

 

 

 

URDHËR I PËRBASHKËT  

 

Nr.___, datë _____ 

 

“PËR  

MIRATIMIN E  RREGULLORES  

PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT DATË 02.08.2013  

“PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NË SHKOLLË TË TË GJITHË FËMIJËVE 

TË MOSHËS SË DETYRIMIT SHKOLLOR” 

 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të Marrëveshjes 

ndërmjet katër ministrive, datë 02.08.2013 “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të 

moshës së detyrimit shkollor”, 

 

 

URDHËROJMË: 

 

1. Miratimin e rregullores për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 02.08.2013 “Për 

identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”, sipas 

tekstit bashkëlidhur këtij urdhri. 

 

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri, të gjitha institucionet dhe strukturat e përcaktuara në rregullore.  

 

Ky urdhër hynë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”. 

 

Ministri 

 

 

Ministri 

 

Ministri 

Lindita Nikolla  Saimir Tahiri Ilir Beqaj 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

   
 

   

RR E G U LL O R E  

 

 “PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NË SHKOLLË TË TË GJITHË FËMIJËVE 

TË MOSHËS SË DETYRIMIT SHKOLLOR” 

 

Në mbështetje të Nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të 

Marrëveshjes ndërmjet katër ministrive, datë 02.08.2013 “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë 

të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”, 

 

UDHËZOJMË: 

 

1. Lista fëmijëve, që duhet të ndjekin klasën e parë, përmban këta përbërës: 

Emri, mbiemri, emri i babait, emri i nënës, numri personal, gjinia, datëlindja, vendlindja dhe 

vendbanimi. 

 

2. Strukturat vartëse të MAS-it, brenda datës 1 mars, të dërgojnë, në format elektronik, datën e 

fillimit të vitit të ardhshëm shkollor te Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe te njësitë 

arsimore vendore dhe këto të fundit. brenda datës 5 mars, të dërgojnë me shkresë zyrtare, te 

qendrat përkatëse shëndetësore datën e fillimit të vitit të ardhshëm shkollor. 

 

3. Qendrat shëndetësore, brenda datës 2 prill, të dërgojnë në format elektronik ose me shkresë 

zyrtare, listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë përkatësisht te Drejtoria përkatëse 

Rajonale e Shëndetësisë/Drejtoria përkatëse e Shëndetit Publik/Autoriteti Shëndetësor Rajonal 

i Tiranës. 

Përbërësit për fëmijët janë parashikuar në pikën 1. 

(Fëmijët, që kanë detyrimin të regjistrohen në klasën e parë, janë ata sipas përcaktimit të bërë 

në ligjin për arsimin parauniversitar.) 
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4. MPB, brenda datës 10 prill, të dërgojë në MAS, në format elektronik, listën e fëmijëve që 

duhet të fillojnë klasën e parë në vitin e ardhshëm shkollor sipas përbërësve të parashikuar në 

pikën 1. 

 

5. Drejtoria përkatëse Rajonale e Shëndetësisë/Drejtoria e Shëndetit Publik/Autoriteti 

Shëndetësor Rajonal i Tiranës, brenda datës 10 prill, të hartojnë në format elektronik listën 

përmbledhëse të të dhënave të paraqitura nga qendrat shëndetësore dhe t’ia dërgojnë Ministrisë 

së Shëndetësisë (MSh). 

 

6. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 10 prill, me qëllim evidentimin e familjeve të 

fëmijëve që janë në rrezik të mos ndjekin klasën e parë: 

a) të bashkëpunojë me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel lokal; 

b) të bashkëpunojë me të gjitha shkollat dhe grupet e tjera të interesit. 

 

7. MSh-ja të dërgojë te MAS-i, brenda datës 15 prill, në format elektronik, listat e parashikuara 

në pikën 6. 

 

8. Strukturat vartëse të MAS-it, brenda datës 10 maj: 

a) të hartojnë listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë në vitin e ardhshëm shkollor, 

bazuar në listat e parashikuara në pikat 4 dhe 7   për çdo njësi arsimore vendore; 

b)  t’u dërgojë njësive arsimore vendore listat përkatëse me postë elektronike dhe me shkresë 

zyrtare. 

 

9. Njësia arsimore vendore, brenda muajit maj, t’u dërgojë në format elektronik dhe me shkresë 

zyrtare, të gjitha shkollave në juridiksionin e saj, listën e parashikuar në pikën 8, të plotësuar 

me të dhënat e parashikuara në pikën 6.  

 

10. Drejtorët e shkollave, brenda 3 ditëve pune pas datës së fillimit të vitit shkollor, t’u dërgojnë 

njësive arsimore vendore përkatëse, në  format elektronik dhe me shkresë zyrtare, listën 

emërore të fëmijëve që janë të regjistruar në klasën e parë, duke pasur parasysh përbërësit e 

parashikuar në pikën 1. 

 

11. Çdo njësi arsimore vendore, bazuar në raportimet e shkollave sipas pikës 10, brenda 5 ditëve 

pune nga njoftimet e shkollave sipas pikës 10, të hartojë në format elektronik këto dokumente:  

a) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonës që i takon çdo shkolle të 

arsimit bazë në juridiksion. 

b) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë nënndarjet 

administrative përkatëse, sipas modelit të paraqitur te Shtojca. 

c) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë komisariatet 

përkatëse të policisë, sipas modelit të paraqitur te Shtojca. 
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12. Çdo njësi arsimore vendore t’i dërgojë menjëherë, në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, 

kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe shefit të Komisariatit përkatës të 

Policisë dhe, për dijeni, Prefektit përkatës, listën e fëmijëve që ende nuk janë regjistruar në 

klasën e parë, të parashikuara në pikën 12/b, c dhe në Shtojcën me të dhënat për çdo fëmijë. 

 

13. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni e shkresës 

zyrtare të dërguar nga njësia arsimore vendore, të parashikuar në pikën 11/a, duke pasur 

parasysh adresat e fëmijëve, të përcjellë për plotësim Shtojcën te  personi përgjegjës i 

nënndarjes administrative. 

 

14. Shefi i Komisariatit të Policisë, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni e shkresës zyrtare të 

dërguar nga njësia arsimore vendore, të parashikuar në pikën 11/b, duke pasur parasysh 

adresën e fëmijës, të përcjellë për plotësim Shtojcën te punonjësi i policisë së zonës. 

 

15. Personi përgjegjës i nënndarjes administrative, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni e 

kërkesës nga kryetari i njësisë bazë të qeverisjes vendore, të kryejë verifikimet në terren, të 

plotësojë Shtojcën për çdo fëmijë dhe ta dërgojë te kryetari përkatës i njësisë bazë të qeverisjes 

vendore. 

Kryetari i njësisë bazë të qeverisjes vendore të përcjellë menjëherë Shtojcën e plotësuar te 

njësia arsimore vendore, nga e cila ka ardhur kërkesa, si dhe të informojë Prefektin me shkresë 

zyrtare për ecurinë e procesit. 

 

16. Punonjësi i policisë së zonës, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni e kërkesës nga shefi 

përkatës i Komisariatit të Policisë, të kryejë verifikimet në terren, të plotësojë Shtojcën për çdo 

fëmijë dhe ta dërgojë te shefi i Komisariatit të Policisë. 

Shefi i Komisariatit të Policisë të përcjellë menjëherë Shtojcën e plotësuar te njësia arsimore 

vendore, nga e cila ka ardhur kërkesa, si dhe të informojë Prefektin me shkresë zyrtare për 

ecurinë e procesit. 

 

17. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 15 tetor, t’u dërgojë, në format elektronik ose/edhe 

me shkresë zyrtare, shkollave që kanë raportuar fëmijë të paregjistruar, listën e fëmijëve me të 

dhënat e plotësuara nga përgjegjësi i njësisë së qeverisjes vendore dhe punonjësi i policisë së 

zonës dhe që i takojnë shkollës. 

 

18. Shkollat publike, brenda muajit tetor, të regjistrojnë nxënësit e paregjistruar, që i përkasin 

zonës së tyre, bazuar në shkresën zyrtare të parashikuar në pikën 17. 

 

19. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 20 tetor, të hartojë listën e fëmijëve që nuk janë 

identifikuar nga përgjegjësit e nënndarjeve administrative ose punonjësit e policisë së zonave 

ose që rezultojnë të transferuar, dhe ta dërgojë në MAS. 
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20. Njësia arsimore vendore, brenda muajit tetor, të përmbledhë listat e parashikuara në pikën 20 

dhe t’i dërgojë shkollës dhe strukturave të policisë për të marr masat përkatëse për fëmijët ende 

të paidentifikuar si dhe ata që janë transferuar.  

 

21. Mësuesit e shkollave publike përkatëse të merren me regjistrimin e fëmijëve të parashikuar në 

listën e pikës 20. 

 

22. Drejtori i shkollës publike të njoftojë njësinë arsimore vendore përkatëse për efektivitetin e 

përpjekjeve për regjistrimin e fëmijëve të parashikuar në pikën 20. 

 

23. Për çdo mosrespektim të ndonjë afati, organi pritës të njoftojë menjëherë me shkresë zyrtare 

organin dërgues dhe Prefektin. 

 

24. Prefekti mbikqyr, kontrollon bashkërendon dhe raporton në lidhje me zbatimin e kësaj 

rregulloreje nga institucionet përgjegjëse në nivel qëndror dhe lokal (njësinë arsimore vendore, 

njësinë e qeverisjes vendore, policinë, Drejtorinë Rajonale Shëndetësore/ Drejtorinë e 

Shëndetit Publik/Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë) dhe në rast konstatimi të rasteve të 

mosplotësimit të detyrave, të marrë masat e nevojshme për zbatimin e e kësaj Rregullorjeje. 

 

25. Institucionet e varësië hartojnë raporte vjetore për Ministritë e tyre përkatëse, çdo muaj mars 

të vitit pasardhës, në lidhje me ecurinë e procesit, numri i fëmijëve të identifikuar dhe 

përfshirë në sistem arsimor, çështje dhe probleme për adresim etj.  

 

26. Bashkëlidhur kësaj rregullore dhe pjesë përbërëse e saj është Shtojca Nr.1. 

 

27. Ngarkohen të gjitha strukturat e përmendura në këtë rregullore, të respektojnë kuadrin ligjor në 

fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

*** 
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SHTOJCA Nr. 1 

 

Udhëzim 

 Te tabela A më poshtë vendosni shenjën “V” aty ku duhet, p.sh. kur familja e fëmijës nuk është 

më banore e zonës, vendosni shenjën “V” te kolona1. 

 Vendosni shenjën “V” te kolona 3 kur, nga kërkimi juaj del se familja është transferuar, por 

nuk dihet se ku. 

 Kur informoheni se familja e fëmijës është jashtë shtetit, shënoni “V” te kolona 4 dhe, po të 

gjeni edhe shtetin, shkruani edhe emrin e shtetit. 

 Kur informoheni se ku është transferuar familja e fëmijës, vendosni te kutiza përkatëse të 

dhënat për vendin ku është transferuar. 

 Te kolona 2, shkruani ku është transferuar familja e fëmijës. Lini bosh, kur nuk gjeni dot një të 

dhënë, p.sh. adresën e familjes. 

 Te kolona 4 “Të tjera” shkruani çdo rast tjetër që nuk është parashikuar te kjo tabelë. P.sh. 

“Fëmija nuk është në gjendje të lëvizë” 

 Te kolona “Burimi” shënoni se nga e morët informacionin për familjen e fëmijës ose për vetë 

fëmijën. P.sh. “Nga fqinji”, “Nga vëllai i fëmijës” etj. Në çdo rast, shkruani emrin e burimit. 

 

Për çdo fëmijë, do të plotësoni një tabelë. 

Ju faleminderit për kontributin tuaj në të mirë të arsimit! 
 

TABELA A 

Të dhënat e fëmijës 

1 
Familja nuk 

është më 
banore e 
zonës. 

 

2 
Familja është 

transferuar në: 

3 
Familja 
është 

transferuar, 
brenda 

vendit, por 
nuk dihet se 

ku. 

4 
Familja është 

jashtë 
shtetit. 
Shëno 
shtetin. 

5 
Të tjera 

informacione 

6 
Burimi 

Emri     Qarku         

Mbiemri   

Emri i babait   Komuna/Bashkia 

Emri i nënës   

Numri 
personal 

  Qyteti/Fshati 

Gjinia   

Datëlindja   Adresa 

Vendlindja   

Ndarja 
administrative 

  

 

Hartuar nga __________________________  Data__________________   

 

 

Firma_____________________ 
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FËMIJË QË DUHET TË NDJEKIN KLASËN E PARË DHE QË NUK NDODHEN NË 

LISTËN E DËRGUAR 

 

Udhëzim 

Përveç fëmijëve për të cilët ju plotësoni tabelën A, d.m.th. i dini emrin, emrin e babait etj., gjatë 

kërkimeve tuaja mund të zbuloni fëmijë të tjerë të cilët nuk janë regjistruar në klasën e parë. Ky do të 

jetë një kontribut tjetër i juaji për të ndihmuar qëçdo fëmijë të nisë shkollën. 

Do të duhet të pyesni sa më shumë banorë të zonës për të gjetur këta fëmijë. 

 Te tabela më poshtë B, te kolona “Të dhënat e fëmijës” shkruani sa më shumë të dhëna që 

gjeni për fëmijën. 

 Te kolona “Të tjerat” shkruani çdo informacion tjetër të vlefshëm për regjistrimin e fëmijës. 

P.sh. “Është në moshën 7 vjeç (ose 8 vjeç”), “Ka qenë në klasën e parë, por e ka braktisur” etj. 

 Te kolona “Burimi” shënoni se nga e morët informacionin për fëmijën. P.sh. “Nga fqinji”, 

“Nga vëllai”, etj. 

 

Plotësoni aq tabela të mëposhtme sa fëmijë gjeni. 

Ju faleminderit për kontributin tuaj në të mirë të arsimit! 

 

TABELA B 
Të dhënat e fëmijës 

 
Të tjera Burimi 

Emri    

Mbiemri    

Emri i babait    

Emri i nënës    

Numri personal    

Gjinia    

Datëlindja    

Vendlindja    

Ndarja 
administrative 

   

 

 
Hartuar nga__________________________  Data__________________   

 

 

Firma_____________________ 
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*** 


