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SFERA NR. 1: PLANET DHE PROGRAMET MËSIMORE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

1.1 Realizimi i planeve dhe 
programeve mësimore

• Plane dhe programe të aplikuara
• Informimi i prindërve dhe i nxënësve për planet dhe 

programet mësimore
• Përpilimi i planeve arsimore individuale (PAI) për nxënësit 

me nevoja të veçanta arsimore
• Zgjedhja e lëndëve mësimore
• Planifikimi i aktiviteteve për realizimin e orëve të lira/

aktivitetet projektuese të shkollës
• Realizimi i programeve të zgjeruara

1.2 Kualiteti i planeve dhe 
programeve mësimore

• Barazia gjinore dhe etnike, përmbajtje multikulturore në 
programet mësimore dhe në mjetet shkollore ndihmëse

• Integrimi i karakteristikave dhe i nevojave të mjedisit lokal në 
programet mësimore dhe në mjetet mësimore ndihmëse

• Integrimi i objektivave ndërlëndorë të arsimit
• Ndikimi i arsimtarëve, i prindërve dhe i partnerëve socialë 

ndaj planeve dhe programeve mësimore

1.3 Aktivitete jashtëshkollore • Vëllimi dhe larmia e aktiviteteve jashtëshkollore të 
planifikuara dhe të realizuara

• Përfshirja e nxënësve në aktivitetet jashtëshkollore 
• Kyçja e nxënësve në zgjedhjen dhe në planifikimin e punës në 

aktivitetet jashtëshkollore 
• Afirmimi i nxënësve dhe i shkollës përmes aktiviteteve 

jashtëshkollore

PASQYRË E 
INDIKATORËVE 
PËR KUALITETIN 
E PUNËS SË 
SHKOLLAVE
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SFERA NR. 2: ARRITJET E NXËNËSVE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

2.1 Arritjet e nxënësve • Ndjekja e arritjeve të nxënësve të gjinisë dhe të gjuhës së 
ndryshme në mësim sipas lëndëve mësimore dhe sipas 
periudhave të kualifikimit 

• Përmirësimi i arritjeve të nxënësve 
• Identifikimi dhe mbështetja e nxënësve me vështirësi në 

mësim, të nxënësve të talentuar dhe të nxënësve me pengesa 
në zhvillim 

• Përmirësimi i arritjeve të nxënësve përmes mësimit të rregullt 
dhe plotësues

• Ndjekja e lëvizjes horizontale dhe vertikale
• Përmirësimi i kompetencave interkulturore te nxënësit. 

Përmirësimi i kompetencave interkulturore te nxënësit

2.2 Mbajtja/shpërndarja e 
nxënësve

• Përfshirja e nxënësve
• Rregullsia në mësim
• Shpërndarja e nxënësve
• Kalimi i nxënësve nga një shkollë në tjetër

2.3 Përsëritja e nxënësve • Nxënës që nuk e kryejnë vitin/arsimin

 

SFERA NR. 3: MËSIMI DHE MËSIMDHËNIA

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

3.1 Planifikimet e arsimtarëve • Mbështetja dhe përcjellja e planifikimit të arsimtarëve
• Planifikime individuale të arsimtarëve 
• Shkëmbimi i përvojave dhe i informatave gjatë planifikimit
• Planifikimi i orëve

3.2 Procesi mësimor • Format dhe metodat mësimore
• Përdorimi i ICT/TIK në orët mësimore
• Zgjedhja e detyrave, e aktiviteteve dhe e resurseve
• Qasja e arsimtarit ndaj nxënësve
• Interaksion midis arsimtarëve dhe nxënësve
• Përcjellja e procesit mësimor
• Mbajtja e stërvitjes praktike të nxënësve te punëdhënësit
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3.3 Përvojat e nxënësve nga 
mësimi

• Mjedisi për mësim
• Atmosfera për mësim
• Nxitja e nxënësve për të marrë përgjegjësinë 
• Interaksion i nxënësve midis vete
• Mësim në kushte reale të punës tek punëdhënësi

3.4 Kënaqja e nevojave të 
nxënësve

• Identifikimi i nevojave arsimore te nxënësit
• Respektimi i nevojave të ndryshme të nxënësve gjatë 

mësimdhënies

3.5 Vlerësimi si pjesë e 
mësimdhënies

• Politika shkollore për vlerësim
• Metoda, forma dhe instrumente për vlerësim 
• Shfrytëzimi i informatave nga vlerësimi në mësimdhënie

3.6 Njoftim për përparimin e 
nxënësve

• Njoftim i prindërve për përparimin e nxënësve

 

SFERA NR. 4: PËRKRAHJA E NXËNËSVE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

4.1 Kujdesi i përgjithshëm për 
nxënësit

• Mbrojtje nga lëndimet fizike dhe nga fatkeqësitë elementare
• Parandalim nga dhuna 
• Mbrojtje nga pirja e duhanit, nga alkooli dhe droga
• Kualitet i ushqimit të arritshëm
• Përkrahje nxënësve me pengesa në zhvillim/pengim fizik 
• Përkujdesje për nxënësit nga familjet e rrezikuara sociale

4.2 Shëndeti • Higjiena dhe mbrojtja nga sëmundjet
• Përkujdesje për nxënësit me probleme shëndetësore
• Përkujdesje për nxënësit me vështirësi emocionale

4.3 Ndihmë këshillëdhënëse 
për arsimim të mëtejshëm 
të nxënësve

• Dhënie e ndihmës gjatë zgjedhjes së profesionit/institucionit 
për arsimim të mëtejshëm, për kualifikim të mëtejshëm ose 
për punësim

4.4 Përcjellja e përparimit • Mbajtje e evidencës për përparimin individual të nxënësve
• Analizë përparimit të nxënësve sipas paraleleve
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SFERA NR. 5: KLIMA SHKOLLORE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

5.1 Klima shkollore dhe 
marrëdhëniet në shkollë

• Reputacioni/imazhi i shkollës
• Kodi i sjelljes
• Klima shkollore
• Sjellja dhe disiplina në shkollë 
• Pjesëmarrja e nxënësve në marrjen e vendimeve dhe zgjidhja 

e problemeve

5.2 Promovimi i arritjeve • Promovimi i arritjeve personale të nxënësve
• Promovimi i arritjeve në emër të shkollës

5.3 Paanësi dhe drejtësi • Njohje dhe inkurajim i të drejtave të fëmijëve
• Trajtim të njëjtë dhe të drejtë për të gjithë nxënësit
• Pranim dhe promovim i multikulturalizmit

5.4 Marrëdhënie partneriteti 
me prindërit dhe me 
bashkësinë lokale dhe 
afariste

• Bashkëpunim i shkollës me prindërit
• Bashkëpunim me komunën dhe me bashkësinë urbane
• Bashkëpunim me bashkësinë afariste dhe me sektorin qytetar

SFERA NR. 6: RESURSE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

6.1 Strehimi dhe kapacitetet 
hapësinore

• Kushtet hapësinore
• Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve hapësinore

6.2 Mjete dhe materiale 
mësimore

• Pajisja me literaturë profesionale dhe me mjete mësimore e 
ndihmëse

• Biblioteka e shkollës
• Material harxhues 
• Kompani reale ose virtuale e shkollës 
• Punëtori shkollore për stërvitje praktike të pajisura me 

makina, instalime, aparate dhe vegla
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6.3 Sigurimi i kuadrit 
mësimdhënës të 
nevojshëm

• Numri i të punësuarve dhe përshtatshmëria e arsimtarëve dhe 
e bashkëpunëtorëve profesionalë

• Efektiviteti dhe shpërndarja e kuadrit
• Bashkëpunëtorët profesionalë si përkrahje për kuadrin 

mësimdhënës

6.4 Ndjekja e nevojave 
zhvillimore të kuadrit 
mësimdhënës

• Zhvillim profesional dhe i karrierës i arsimtarëve

6.5 Puna financiare në shkollë • Transparencë në planifikimin dhe harxhimin e buxhetit 
shkollor

SFERA NR. 7: MENAXHIMI, UDHËHEQJA DHE HARTIMI I POLITIKËS

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

7.1 Menaxhimi dhe udhëheqja 
me shkollën

• Menaxhimi me shkollën
• Udhëheqja me shkollën

7.2 Objektivat dhe hartimi i 
politikës shkollore

• Qartësi dhe përshtatshmëri të misionit dhe të vizionit 
• Procedura për hartimin e politikës shkollore
• Rezultate nga planifikimi zhvillimor



7



8

1.
НАСТАВНИ 
ПЛАНОВИ И 
ПРОГРАМИ

SFERA
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SFERA NR. 1: PLANE DHE PROGRAME MËSIMORE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

1.1
Realizimi i planeve 
dhe programeve 
mësimore

 ` Plane dhe programe mësimore të aplikueshme
 ` Shkalla e informimit të prindërve dhe të nxënësve 

me planet dhe programet mësimore
 ` Përpilimi i planeve arsimore individuale (PAI) për 

nxënësit me nevoja të veçanta arsimore
 ` Zgjedhja e lëndëve mësimore
 ` Planifikimi i aktiviteteve për realizimin e orëve të 

lira/aktiviteteve projektuese të shkollës
 ` Realizimi i programeve të zgjeruara

1.2
Kualiteti i planeve 
dhe programeve 
mësimore

 ` Barazia gjinore dhe etnike, përmbajtje 
multikulturore në programet mësimore dhe mjetet 
shkollore ndihmëse

 ` Integrimi i karakteristikave dhe nevojave të 
mjedisit lokal në programet mësimore dhe në 
mjetet mësimore ndihmëse

 ` Integrimi i objektivave ndërlëndorë të arsimit
 ` Ndikimi i arsimtarëve, prindërve dhe partnerëve 

socialë ndaj planeve dhe programeve mësimore

1.3 Aktivitete 
jashtëshkollore

 ` Vëllimi dhe llojllojshmëria e aktiviteteve 
jashtëshkollore të planifikuara dhe të realizuara

 ` Përfshirja e nxënësve në aktivitetet jashtëshkollore 
 ` Marrja pjesë e nxënësve në zgjedhjen dhe 

planifikimin e punës në aktivitetet jashtëshkollore
 ` Afirmimi i nxënësve dhe i shkollës përmes 

aktiviteteve jashtëshkollore
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T E M A :

 Â PLANE DHE PROGRAME MËSIMORE TË 
APLIKUESHME

 Â INFORMIMITETI I PRINDËRVE1 DHE I 
NXËNËSVE PËR PLANET DHE PROGRAMET 
MËSIMORE

 Â PËRPILIMI I PLANEVE ARSIMORE 
INDIVIDUALE (PAI) PËR NXËNËSIT ME 
NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE2

 Â ZGJEDHJA E LËNDËVE MËSIMORE

 Â PLANIFIKIMI I AKTIVITETEVE PËR 
REALIZIMIN E ORËVE TË LIRA/
AKTIVITETEVE PROJEKTUESE TË 
SHKOLLËS

 Â REALIZIMI I PROGRAMEVE  
TË ZGJERUARA

S H U M Ë  M I R Ë

 � Planet dhe programet mësimore të aplikuara 
janë në pajtim me dokumentet programore të 
nxjerra nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës 
(MASH). Realizimi i planeve dhe programeve 
mësimore është në kuadër të vëllimit të paraparë 
dhe siguron arritjen e objektivave nga konceptet 
dhe standardet nacionale për arsim fillor dhe 
të mesëm3. Përmbajtjet në të gjitha programet 
mësimore mundësojnë arritjen e objektivave 

1 Me prind nënkuptohet: prindi, përfaqësuesi ligjor, tutori.
2 Në këtë dokument me nocionin nxënës me nevoja të veçanta 
arsimore nëkuptohen nxënësit me pengim zhvillimor psikik; të 
verbrit dhe me shikim të dobët; nxënësit e shurdhët dhe me dëgjim 
të rënduar.
3 Koncepti për arsimin e mesëm nuk është nxjerrë dhe për këtë 
shkak derisa të nxirret, të kihen parasysh objektivat nga Programi 
nacional për zhvillimin e arsimit 2005 – 2015 dhe Strategjia për 
arsimim profesional dhe stërvitje 2013 – 2020.

1.1
për integrim ndëretnik në arsim4 dhe përfshirje 
qytetare. 

 � Shkolla ka dakorduar procedura dhe shfrytëzon 
më shumë mënyra dhe mjete të ndryshme që 
t’i informojë anëtarët e Këshillit të prindërve, 
prindërit tjerë, nxënësit, si dhe të gjithë të tjerët 
që kërkojnë informacion për objektivat e planeve 
dhe programeve mësimore që realizohen, përfshi 
edhe programet që kanë të bëjnë me arsimin e 
integruar. Për të gjithë nxënësit me nevoja të 
veçanta arsimore ekziston ekipi inkluziv i fëmijës, 
ndërsa prindërit janë të përfshirë në përpilimin 
e planit arsimor individual (PAI), me të cilin 
sigurohet informimiteti i plotë i tyre. 

 � Me të gjithë nxënësit me nevoja të veçanta 
arsimore, të përfshirë në mësimin e rregullt, 
punohet sipas PAI. Shkolla e ka aktuar procedurën 
për përgatitjen e PAI mbi bazë të programeve 
mësimore nga të gjitha lëndët mësimore me 
pjesëmarrje të defektologut. 

 � Shkolla ofron me shumë se tri (3) lëndë 
zgjedhore, sipas programit mësimor. Procedura 
për caktimin e lëndëve zgjedhore aplikohet në 
tërësi, me respektim konsekuent të nevojave dhe 
të kërkesave të nxënësve. Shkolla me mësim në 
më shumë gjuhë e siguron mësimin e gjuhës së 
bashkësisë, ndërsa shkolla me një gjuhë mësimore 
ku ka nxënës pjesëtarë të bashkësive të ndryshme 
etnike, ofron mësimin e gjuhës dhe të kulturës së 
cilës i takojnë ata nxënës. 

 � Në kuadër të orëve të lira/aktiviteteve projektuese, 
shkolla në mënyrë të vazhdueshme ofron dhe 
realizon programe për kënaqjen e interesave 
dhe dëshirave të nxënësve nga më shumë sfera, 
përfshi edhe programet për fitimin e diturive 
dhe të shkathtësive nga sfera e sipërmarrësisë 
dhe inovacioneve, të biznesit dhe zhvillimit 
në karrierë, integrimit ndëretnik në arsim dhe 

4 Hapa drejt arsimit të integruar në sistemin arsimor të Republikës 
së Maqedonisë, Qeveria e RM, 10.10.2010.

REALIZIMI I PLANEVE DHE 
PROGRAMEVE MËSIMORE
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përfshirjen qytetare. Shkolla siguron përfshirjen e 
nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në orët 
e lira.

 � Shkolla e mesme realizon programe të zgjeruara 
duke i respektuar mundësitë dhe nevojat e 
nxënësve. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Planet dhe programet mësimore të aplikuara 
janë në pajtim me dokumentet programore të 
nxjerra nga ana e MASH. Planet dhe programet 
mësimore janë të realizuara sipas vëllimit të 
aktuar. Përmbajtjet në pjesën më të madhe të 
programeve mësimore mundësojnë integrim 
ndëretnik në arsim dhe përfshirjen qytetare. 

 � Shkolla i informon anëtarë e Këshillit të prindërve 
për objektivat e planeve dhe programeve 
mësimore që realizohen, përfshi edhe programet 
që kanë të bëjnë me arsimin e integruar. 
Arsimtarët i informojnë prindërit e fëmijëve me 
nevoja të veçanta për PAI.

 � Shkolla ka qasje kontraktuese për përgatitjen e 
PAI mbi bazë të programeve mësimore nga të 
gjitha lëndët. Një pjesë më e vogël e programeve 
mësimore janë të përshtatura për të punuar me 
fëmijë me nevoja të veçanta arsimore. Me një 
pjesë të nxënësve me nevoja të veçanta rasimore, 
të përfshirë në mësimin e rregullt, punohet sipas 
PAI.

 � Shkolla ka dakorduar procedurë për zgjedhjen 
e lëndëve, por ofron më pak se tri (3) lëndë 
zgjedhore, prej të cilave mund të zgjedhin nxënësit. 
Procedura për caktimin e lëndëve zgjedhore nuk 
aplikohet në mënyrë të denjë. 

 � Shkolla nxënësve u ofron programe vetëm nga 
sferat për realizimin e të cilave ka në dispozicion 
kuadër mësimor adekuat. 

 � Shkolla fillore realizon programe të zgjeruara me 
të cilat nuk janë të përfshirë të gjithë nxënësit që 
kanë nevojë nga ato programe.

B U R I M E  T Ë  T Ë  D H Ë N A V E

Plane dhe programe mësimore të nxjerra nga 
MASH; standarde nacionale5; programi vjetor për 
punën e shkollës; planifikimi tematik/tematik 
procesor i arsimtarëve; aktet e shkollës; evidenca 
dhe dokumentacioni shkollor; anketat me arsimtarët, 
prindërit dhe nxënësit; intervista me drejtorin, 
bashkëpunëtorët profesionalë, arsimtarët, prindërit 
dhe nxënësit; procesverbale nga takimet e mbajtura 
me prindër; procesverbale nga Këshilli i shkollës, 
Këshilli i prindërve dhe organet profesionale të 
shkollës; broshura dhe faqja e internetit e shkollës; 
programe për punë i Bashkësisë së nxënësve; 
procesverbale nga mbikëqyrjet e mëparshme 
inspektuese6; vendimet për ekipet shkollore për 
inkluzion; PAI të përgatitura për nxënësit me 
nevoja të veçanta arsimore: procesverbale nga 
mbledhjet midis ekipeve shkollore për inkluzion 
(prind, arsimtar dhe bashkëpunëtorë profesionalë) 
(Indeksi për inkluzivitet, strategji, Qendra për 
resurse); materiale nga procedura për përcaktimin e 
lëndëve zgjedhore, orë të lira/aktivitete projektuese; 
programi i zgjeruar i shkollës. 

5 Pasi të jetë përpiluar dhe të jetë nxjerrë.
6 Shfrytëzohet si burim të dhënash në të gjitha sferat për të cilat 
ofron informacione. 
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T E M A :

 Â BARAZI GJINORE DHE ETNIKE, 
PËRMBAJTJE MULTIKULTURORE NË 
PROGRAMET MËSIMORE DHE MJETET 
MËSIMORE NDIHMËSE

 Â INTEGRIMI I KARAKTERISTIKAVE DHE 
NEVOJAVE TË MJEDISIT LOKAL NË 
PROGRAMET MËSIMORE DHE NË MJETET 
MËSIMORE NDIHMËSE

 Â INTEGRIMI I OBJEKTIVAVE NDËRLËNDORË 
NË ARSIM

 Â NDIKIMI I ARSIMTARËVE, PRINDËRVE DHE I 
PARTNERËVE SOCIALË NDAJ PLANEVE DHE 
PROGRAMEVE MËSIMORE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla përmes organeve formale7 planifikon 
aktivitete për tubimin dhe shikimin e mendimeve 
për planet dhe programet mësimore dhe për 
mjetet shkollore ndihmëse nga arsimtarët dhe nga 
prindërit nga spekti i multikulturalizmit, barazia 
gjinore dhe etnike.

 � Ka më shumë shembuj të mirë të instalimit gjegjës 
të veçorive të mjedisit lokal në objektivat e vënë 
të programeve mësimore, të mjeteve mësimore 
ndihmëse, si dhe tek përmbajtjet dhe aktivitetet 
për kultivimin e integrimit ndëretnik në arsim 
dhe përfshirjen qytetare.

 � Shkolla ka përpunuar kahet për instalimin e 
objektivave ndërlëndorë8 në të gjitha programet 

7 Këshilli i arsimtarëve, Këshilli i prindërve, Këshilli i shkollës.
8 Objektiva ndërlëndorë: zhvillimi i vetëbesimit, iniciativiteti, 
respektimi i dallimit dhe i të drejtave themelore të njeriut 
dhe forcimi i vetëdijes së nxënësve se i takojnë Republikës së 
Maqedonisë si shoqëri multikulturore (Koncepti për edukim 
dhe arsimim fillor nëntëvjeçar (http://www.bro.gov.mk/docs/
Koncepcija_po_javna_rasprava_so_izmeni_i_doplnuvanja.pdf) 

1.2
mësimore që realizohen. Arsimtarët i respektojnë 
ato kahe.

 � Shkolla ngre iniciativë për ndryshimin dhe 
plotësimin e planeve dhe programeve mësimore, 
rinovimin e ekzistueseve dhe/ose futjen e 
drejtimeve dhe profileve të reja arsimore mbi bazë 
të kërkesës nga prindërit, arsimtarët dhe nevojave 
të këqyrura të mjedist lokal dhe të tregut të punës 
drejtuar MASH, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit 
(BZHA) dhe/ose Qendrës për Arsimim dhe 
Stërvitje Profesionale (QASP).  

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla tubon dhe shikon mendime për planet 
dhe programet mësimore dhe për mjetet shkollore 
ndihmëse nga aspekti i multikulturalizmit, 
barazia gjinore dhe etnike vetëm pas iniciativave 
të arsimtarëve dhe prindërve.

 � Ka shembuj për integrimin e veçorive të mjedisit 
lokal në një numër të vogël programesh dhe 
mjetesh shkollore ndihmëse.

 � Një numër më i vogël i arsimtarëve i respektojnë 
kahet për instalimin e objektivave ndërlëndorë.

 � Shkolla rrallë ngre iniciativa për ndryshimin dhe 
plotësimin e planeve dhe programeve mësimore, 
rinovimin e ekzistueseve dhe/ose futjen e 
drejtimeve dhe profileve arsimore të reja mbi 
bazë të kërkesave të prindërve, arsimtarëve dhe 
nevojave të shikuara nga mjedisi lokal dhe tregu i 
punës drejtuar MASH, BZHA dhe/ose QASP.

KUALITETI I PLANEVE DHE 
PROGRAMEVE MËSIMORE

http://www.bro.gov.mk/docs/Koncepcija_po_javna_rasprava_so_izmeni_i_doplnuvanja.pdf
http://www.bro.gov.mk/docs/Koncepcija_po_javna_rasprava_so_izmeni_i_doplnuvanja.pdf
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B U R I M I  I  T Ë  D H Ë N A V E

Plane dhe programe mësimore të nxjerra nga MASH; 
vetevaluacioni i shkollës; programi vjetor për punën 
e shkollës; planifikimet tematike/sipas temave të 
procesit nga ana e arsimtarëve; aktet normative 
të shkollës; udhëzimet profesionale dhe kahet 
për operacionalizim të planeve dhe programeve 
mësimore; evidenca dhe dokumentacioni 
pedagogjik; anketat me arsimtarë, prindër dhe 
nxënës; intervistat me drejtorin, bashkëpunëtorët 
profesionalë, arsimtarët, prindërit dhe nxënësit; 
procesverbalet nga Këshilli i shkollës, ekipi inkluziv, 
Këshilli i prindërve dhe organet profesionale të 
shkollës; kërkesat e dorëzuara; broshura dhe faqja e 
internitet e shkollës; procesverbalet nga mbikëqyrjet 
e mëparshme inspektuese; procesverbale nga puna e 
ekipeve për integrim shkollor (EISH). 
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1.3
AKTIVITETE JASHTËSHKOLLORE

T E M A :

 Â VËLLIM DHE LARMI AKTIVITETESH 
JASHTËSHKOLLORE TË PLANIFIKUARA 
DHE TË REALIZUARA9 

 Â ZGJERIMI I NUMRIT TË NXËNËSVE NË 
AKTIVITETET JASHTËSHKOLLORE 

 Â PËRFSHIRJA E NXËNËSVE NË ZGJEDHJEN 
DHE NË PLANIFIKIMIN E PUNËS NË 
AKTIVITETET JASHTËSHKOLLORE

 Â AFIRMIMI I NXËNËSVE DHE I 
SHKOLLËS PËRMES AKTIVITETEVE 
JASHTËSHKOLLORE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla planifikon dhe realizon aktivitete të 
ndryshme jashtëshkollore, të cilat i shpërfaqin 
nevojat dhe interesat e nxënësve dhe shërbejnë 
për zhvillimin e kompetencave qytetare dhe 
shoqërore për mësim jetik10. Shkollat që janë 
me mësim në më shumë gjuhë, aktivitetet 
jashtëshkollore i realizojnë me grupe heterogjene 
të nxënësve gjuhësisht të balancuara. Shkollat me 
mësim vetëm në një gjuhë mësimore organizojnë 

9 Nën aktivitete jashtëshkollore, në këtë kontekst, nënkuptohen 
aktivitetet për përkrahjen e zhvillimit arsimor, personal dhe social 
të nxënësve, siç janë: seksionet, ekskurzionet, eventet e të ngjashme 
(në lidhje me ekskursionet, ato janë të rregulluara me Rregulloren 
për mënyrën e kryerjes së ekskursioneve shkollore të nxënësve dhe 
të aktiviteteve të tjera të lira të nxënësve nga shkolla fillore, dhe 
Rregullorja për mënyrën e kryerjes së ekskursioneve shkollore të 
nxënësve të shkollave të mesme).
10 Kompetencat shoqërore kanë të bëjnë me kompetencat 
personale, ndërnjerëzore dhe multikulturore dhe të gjitha format e 
sjelljes që i mundësojnë personalitetit që në mënyrë efektive dhe 
konstruktive të marrë pjesë në zhvillimin shoqëror. Kompetencat 
qytetare kanë të bëjnë me njohjen e koncepteve dhe të strukturave 
shqërore dhe politike (demokraci, drejtësi, barazi, të drejta qytetare 
dhe shoqërore) dhe e aftësojnë personalitetin për pjesëmarrje aktive 
dhe demokratike në shoqëri - Recommendation 2006/962/EC of 
the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 
on key competences for lifelong learning [Official Journal L 394 of 
30.12.2006].

aktivitete të përbashkëta jashtëshkollore me 
shkollat me gjuhë të tjera mësimore. 

 � Numri më i madh i nxënësve janë të përfshirë 
së paku në një aktivitet jashtëshkollor për 
mbështetjen e zhvillimit të kompetencave 
qytetare dhe shoqërore për mësim jetik dhe ka 
barazi gjinore, etnike dhe sociale. Grupet janë 
heterogjene dhe sigurojnë integrim ndëretnik 
në arsim dhe përfshirje qytetare. Shkolla siguron 
kushte dhe i përfshin nxënësit me nevoja të 
veçanta arsimore. 

 � Nxënësit përfshihen në aktivitetet jashtëshkollore 
sipas zgjedhjes së tyre, përmes procedurës 
transparente. Nxënësit kanë rol kyç në 
përgatitjen e programeve për punë në aktivitetet 
jashtëshkollore. 

 � Nxënësit, me ndihmën dhe përkrahjen nga shkolla 
dhe nga arsimtarët, marrin pjesë në manifestime 
të ndryshme dhe në gara nga sfera të ndryshme që 
organizohen në nivel komunal, rajonal, shtetëror 
(nga shoqata të akredituara të arsimtarëve)11 ose 
ndërkombëtar. Nxënësit punojnë në projekte dhe 
në mënyrë të pavarur ndërmarrin dhe realizojnë 
iniciativa rinore. Shkolla, për afirmimin e 
aktiviteteve jashtëshkollore, në mënyrë gjegjëse i 
shfrytëzon mediumet e ndryshme (për shembull, 
gazetën e shkollës, radion e shkollës, faqen e 
internetit, rrjetet sociale, këndin e nxënësve e të 
ngjashme) dhe siguron promovimin e aktiviteteve 
për integrim ndëretnik në shkollë dhe me shkollën 
partnere.

11 Rregullore për mënyrën dhe kriteret më të afërta të organizimit të 
garave të nxënësve nga lëndë të veçanta në nivel komunal, rajonal 
dhe shtetëror në arsimin e mesëm.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:EN:NOT
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla planifikon, por në mënyrë jo të plotë i 
realizon aktivitetet e planifikuara jashtëshkollore, 
të cilat kanë për qëllim zhvillimin e kompetencave 
qytetare dhe shoqërore për mësim jetik. Aktivitetet 
jashtëshkollore janë të kufizuara sipas llojit dhe 
në mënyrë të pamjaftueshme i shpërfaqin nevojat 
dhe interesat e nxënësve. Në shkollat që realizojnë 
mësim në më shumë gjuhë mësimore ka shembuj 
të aktiviteteve të realizuara jashtëshkollore me 
grupe heterogjene gjuhësisht të balancuara12 të 
nxënësve.

 � Në aktivitetet jashtëshkollore janë të përfshirë një 
numër i vogël nxënësish. Grupet më shpesh nuk 
janë heterogjene. Nuk janë siguruar kushtet për 
pjesëmarrjen e nxënësve me nevoja të veçanta 
arsimore. 

 � Rekomandimet e arsimtarëve janë vendimtare në 
zgjedhjen e aktiviteteve jashtëshkollore, si dhe në 
planifikimin e përmbajtjeve të aktiviteteve. 

 � Shkolla organizon gara shkollore, por i vogël është 
numri i nxënësve që marrin pjesë në manifestime 
dhe gara jashtë shkollës. Ka një numër të vogël 
iniciativash rinore të realizuara. Pak i kushtohet 
vëmendje afirmimit të aktiviteteve jashtëshkollore 
në shkollë. 

12 Nën grupe heterogjene gjuhësisht të balancuara grupet e 
nxënësve me përbërje të përzier, të balancuara për nga gjinia, 
përbërja etnike dhe statusi social. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi vjetor i punës; programe për mësim 
plotësues dhe për aktivitete të tjera jashtëshkollore; 
raport nga ekskursionet e realizuara; evidenca dhe 
dokumentacioni pedagogjik; diploma, mirënjohje, 
lëvdata nga pjesëmarrje në manifestime dhe 
gara; intervista/anketa me arsimtarë, prindër, 
nxënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë për 
aktivitete jashtëshkollore; procesverbale nga aktive 
profesionale dhe bashkësia e nxënësve; lista e 
nxënësve të përfshirë në aktivitete jashtëshkollore; 
këqyrje në faqen e internetit, në gazeta, programin 
e radios, rrjetet sociale e kështu me radhë; doracak 
për aktivitete të përbashkëta jashtëshkollore mes 
shkollave njëgjuhësore në shkollat partnere; plan 
aksional për të drejtat e fëmijës; procesverbale nga 
puna e EISH. 
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2.
ARRITJET E 
NXËNËSVE

SFERA
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SFERA NR. 2: ARRITJET E NXËNËSVE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

2.1 Arritjet e nxënësve

 ` Përcjellja e arritjeve të nxënësve nga gjini të 
ndryshme dhe nga gjuhë të ndryshme mësimore 
sipas lëndëve mësimore dhe sipas periudhave 
kualifikuese 

 ` Mirësimi i arritjeve të nxënësve 
 ` Identifikimi dhe mbështetja e nxënësve me 

vështirësi në mësim, të nxënësve të talentuar dhe 
të nxënësve me pengim (me pengesa në zhvillim) 

 ` Mirësimi i arritjeve të nxënësve përmes mësimit të 
rregullt dhe plotësues

 ` Ndjekja e lëvizjes horizontale dhe vertikale 
 ` Mirësimi i kompetencave interkulturore tek 

nxënësit

2.2
Ruajtja/
shkapërderdhja e 
nxënësve

 ` Përfshirja e nxënësve 
 ` Rregullsia në mësim
 ` Shkapërderdhja e nxënësve
 ` Kalimi i nxënësve nga një shkollë në tjetër

2.3 Përsëritja e 
nxënësve

 ` Nxënës që nuk e kryejnë vitin/arsimin
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T E M A :

 Â NDJEKJA E ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË 
GJINIVE TË NDRYSHME DHE TË GJUHËVE 
TË NDRYSHME MËSIMORE13 SIPAS LËNDËVE 
MËSIMORE DHE SIPAS PERIUDHAVE 
KUALIFIKUESE 

 Â MIRËSIMI I ARRITJEVE TË NXËNËSVE 

 Â IDENTIFIKIMI DHE MBËSHTETJA E 
NXËNËSVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIM, 
TË NXËNËSVE TË TALENTUAR DHE TË 
NXËNËSVE ME NEVOJA TË VEÇANTA 
ARSIMORE 

 Â MIRËSIMI I ARRITJEVE TË NXËNËSVE 
PËRMES MËSIMIT TË RREGULLT DHE 
PLOTËSUES

 Â NDJEKJA E LËVIZJES HORIZONTALE DHE 
VERTIKALE

 Â MIRËSIMI I KOMPETENCAVE 
INTERKULTURORE TEK NXËNËSIT

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla tubon, shfrytëzon dhe analizon të dhëna 
për arritjet e nxënësve sipas gjinisë dhe gjuhës 
mësimore, nga të gjitha lëndët mëesimore, për 
të gjitha periudhat kualifikuese dhe ndërmerr 
aktivitete për mirësimin e tyre.

 � Shkolla promovon besimin se arritjet e të gjithë 
nxënësve mund të dalin më të mira. Mbi bazë të 
këqyrjes në arritjet aktuale të nxënësve, shkolla 
planifikon dhe ndërmerr aktivitete konkrete për 
mirësim të vazhdueshëm të arritjeve të nxënësve. 

 �  Shkolla ka sistemin për identifikim dhe mbështetje 
të nxënësve që kanë vështirësi në mësim, të 

13 Arritjet e nxënësve, sipas gjuhës mësimore, ndiqen në shkollat ku 
mësimi zhvillohet në më shumë se një gjuhë.

2.1
ARRITJET E NXËNËSVE

nxënësve të talentuar, si dhe të nxënësve me 
pengim (me pengesa në zhvillim) dhe në mënyrë 
të vazhdueshme e përcjell përparimin e tyre. 

 � Arsimtarët u sigurojnë mbështetje nxënësve që 
kanë vështirësi në mësim, nxënësve të talentuar 
dhe nxënësve me pengim zhvillimor, duke 
zgjedhur aktivitete që u përgjigjen mundësive dhe 
nevojave të tyre. Gjatë tërë vitit shkollor, shkolla 
organizon mësim plotësues nga të gjitha lëndët 
për nxënësit që kanë vështirësi në mësim dhe 
mësim shtues për nxënësit që tregojnë interes 
dhe arrijnë rezultate domethënëse në sfera të 
ndryshme, si dhe mësim të individualizuar.

 � Shkolla denjësisht e zbaton politikën e aktuar për 
ndjekjen e lëvizjes horizontale dhe vertikale të 
nxënësve. Shkolla e arsimit të mesëm u mundëson 
nxënësve kalim nga një profil arsimor në një profil 
tjetër arsimor nga drejtimi i njëjtë ose i ngjashëm 
dhe vazhdimin e arsimimit në nivel më të lartë. 

 � Shkolla ka sistem të zhvilluar dhe organizon 
aktivitete të përbashkëta (mësimore dhe 
jashtëshkollore) me nxënës të përbërjes etnike të 
përzier në kuadër të shkollës ose në partneritet 
me shkollën me gjuhë tjetër mësimore. Shkolla 
shënon rritje të vazhdueshme të nxënësve të 
përfshirë nga përbërje të ndryshme etnike në 
aktivitetet e përbashkëta.
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla tubon të dhëna për arritjet e nxënësve 
sipas gjinisë dhe sipas gjuhës mësimore, për të 
gjitha periudhat kualifikuese.

 � Shkolla në mënyrë jo të rregullt planifikon dhe 
ndërmerr aktivitete për mirësimin e arritjeve 
të nxënësve nga gjini dhe gjuhë të ndryshme 
mësimore. 

 � Shkolla i shquan nxënësit e talentuar, nxënësit 
që kanë vështirësi në mësim, si dhe nxënësit me 
pengesa zhvillimore dhe në mënyrë jo të rregullt 
e përcjell përparimin e tyre.

 � Një numër i vogël arsimtarësh sigurojnë 
mbështetje për nxënësit që kanë vështirësi në 
mësim, të nxënësve me pengesa në zhvillim, si dhe 
të nxënësve të talentuar. Shkolla realizon mësim 
plotësues kah fundi/në fund të vitit shkollor për 
të gjithë nxënësit që kanë arritje të dobëta në 
lëndë të ndryshme. Mësimi shtues për nxënësit 
që tregojnë interesim dhe rezultate domethënëse 
në sfera të caktuara organizohet jorregullisht dhe 
vetëm në një sferë, deri në dy.

 � Shkolla nuk ka politikë të aktuar për ndjekjen e 
lëvizjes horizontale dhe vertikale të nxënësve. Në 
shkollën e arsimit të mesëm ka shembuj të kalimit 
nga një profil arsimor në tjetër nga drejtimi i njëjtë 
ose i ngjashëm dhe vazhdimin e arsimit në nivel 
më të lartë.

 � Shkolla organizon aktivitete të përbashkëta 
jashtëshkollore me nxënës me përkatësi etnike 
të përzier në kuadër të shkollës ose në partneritet 
me shkollën e gjuhës tjetër mësimore.. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programe dhe raporte shkollore; vetevaluimi; 
procesverbale nga organet profesionale të shkollës, 
Këshilli i shkollës, Këshilli i prindërve; raporte nga 
bashkëpunëtorët profesionalë; pasqyra krahasuese 
nga rezultatet nga notimi; rezultate nga garat 
ndërkombëtare, nacionale, qytetëse, shtetërore, gara 
shkollore; analiza e suksesit; anketa/intervista me 
arsimtarë, prindër dhe nxënës; dosjet e nxënësve 
(për fëmijët me nevoja të veçanta udhëhiqet studimi 
i rastit – anamneza dhe zhvillimi psikomotorik, 
PAI /plane arsimore individuale/, portfolio, radhoi 
i përparimit, propozim-ushtrimet); programi 
për mësimin plotësues; portfolio e përparimit të 
nxënësit; procesverbale nga puna e EISH (ekipeve 
për integrim shkollor).
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T E M A :

 Â PËRFSHIRJA E NXËNËSVE 

 Â RREGULLSIA NË MËSIM

 Â SHKAPËRDERDHJA14 E NXËNËSVE

 Â KALIMI I NXËNËSVE NGA NJË SHKOLLË  
NË TJETËR

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla siguron kushte për regjistrimin e të 
gjithë fëmijëve të rajonit, përfshi edhe kushte 
për regjistrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta 
arsimore. Ka ndërtuar politikë për regjistrim dhe 
ndërmerr aktivitete të ndryshme që t’i regjistrojë 
të gjithë fëmijët e rajonit të vet (komision shkollor 
të formuar, ftesa drejtuar prindërve, vizita 
familjeve, vizita kopshteve, verifikimi i vërtetimit 
për vaksinat e pranuara, fushata, bashkëpunimi 
me institucionet kompetente, me bashkësinë 
lokale, organizatat qytetare). Shkolla në tre muaj 
i azhurnon të dhënat për regjistrimin e nxënësve 
dhe i njofton institucionet kompetente. Shkolla15 
ka ngritur sistemin e tubimit të të dhënave për 
përfshirjen e nxënësve gjatë kalimit nga arsimi 
fillor në atë të mesëm. Shkolla ka ngritur sistemin 
e përfshirjes së nxënësve të cilët më parë janë 
shkapërderdhur, ose të nxënësve kthimatarë16 në 
procesin arsimor.

 � Shkolla në mënyrë sistematike e ndjek rregullsinë 
e nxënësve, i analizon shkaqet e mungesës 
nga mësimi dhe ndërmerr aktivitete konkrete. 

14 Me nxënës të shkapërderdhur nënkuptohen nxënësit që 
kanë dalë nga sistemi i arsimit, ose për të cilët shkolla nuk ka 
informacione se a e kanë vazhduar arsimin. 
15 Kjo ka të bëjë vetëm me shkollat fillore, të cilat duhet të 
përcaktojnë se të gjithë nxënësit që kanë kryer në shkollën e tyre a e 
kanë vazhduar arsimin. 
16 Me nxënës kthimatarë nënkuptohen fëmijët e prindërve që kanë 
shkuar jashtë vendit dhe për çfarëdo shkaqesh janë kthyer në shtet 
dhe patjetër të përfshihen në arsim. 

2.2
Bashkëpunon me prindërit, vetëqeverisjen lokale 
dhe me organaziatat qytetare që ta rrit rregullsinë 
e nxënësve në mësim. Shkolla i realizon 
këshillimet e prindërve, për të cilën gjë mban 
dokumentacionin e duhur, i njofton institucionet 
kompetente, bën analizën e rezultateve nga 
këshillimi dhe e përcjell mirësimin e rregullsisë, 
të suksesit dhe të sjelljes së nxënësve. Numri 
mesatar i mungesave të paarsyeshme ndërmjet dy 
periudhave raportuese është për pesë për nxënës, 
ndërsa në numrin më të madh të paraleleve numri 
mesatar i mungesave për nxënës ndërmjet dy 
periudhave raportuese është deri në dy mungesa 
të paarsyeshme.

 � Shkolla në vazhdimësi e përcjell shkapërderdhjen 
e nxënësve (sipas gjinisë, klasës/paraleles dhe 
përkatësisë etnike), i analizon shkaqet dhe 
në bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, 
me prindërit dhe organizatat qytetare, në 
kohë, ndërmerr aktivitete konkrete për ta ulur 
shkapërderdhjen. 

 � Shkolla e respekton procedurën e kalimit të 
nxënësve nga një shkollë në tjetër. Gjatë kalimit në 
shkollë tjetër i dorëzon informatat për zhvillimin 
edukativ-arsimor të nxënësit, ndërsa gjatë marrjes 
së nxënësit prej shkollës tjetër i kërkon të njëjtat 
informata dhe i merr parasysh gjatë punës së 
mëtejme arsimore me nxënësin.

RUAJTJA/SHKAPËRDERDHJA 
E NXËNËSVE 
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla ka të dhëna për regjistrimin e të gjithë 
fëmijëve të rajonit, por nuk ndërmerr aktivitete 
konkrete që t’i regjistrojë të gjithë. Në tre muaj i 
azhurnon të dhënat për nxënësit e regjistruar dhe 
ka të dhëna jo të plota për përfshirjen e nxënësve 
gjatë kalimit prej arsimit fillor në të mesëm. 
Shkolla i përfshin nxënësit e shkapërderdhur 
më parë ose nxënësit kthimatarë17 në procesin 
mësimor.

 � Shkolla e përcjell rregullsinë e nxënësve, por 
aktivitetet që i ndërmerr për uljen e numrit të 
mungesave nuk janë të mbështetura në analiza. 
Shkolla i realizon këshillimet e prindërve, ka 
dokumentacion për këshillimet e prindërve, i 
njofton institucionet kompetente, por nuk bën 
analizën e rezultateve nga këshillimet. Numri 
mesatar i mungesave të paarsyeshme ndërmjet 
dy periudhave raportuese është ndërmjet 8 dhe 
12 për nxënës, ndërsa në numrin më të madh 
të paraleleve numri i mungesave për nxënës 
ndërmjet dy periudhave raportuese është më i 
madh se pesë mungesa të paarsyeshme.

 � Shkolla e ndjek shkapërderdhjen e nxënësve (sipas 
gjinisë, klasës/paraleles dhe përkatësisë etnike), 
por nuk i analizon shkaqet dhe nuk ndërmerr 
aktivitete që të bëjë uljen e shkapërderdhjes. 

 � Shkolla e respekton procedurën për kalimin e 
nxënësve nga një shkollë në tjetër. 

17 Me nxënës kthimatarë nënkuptohen fëmijët e prindërve që kanë 
shkuar jashtë vendit dhe për çfarëdo shkaqesh janë kthyer në shtet 
dhe patjetër të përfshihen në arsim.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programe për punën e shkollës; raporte të shkollës; 
lista e fëmijëve të rajonit të shkollës që duhet të 
regjistrohen në klasën e parë të shkollës fillore 
(nga shërbimet kompetente të komunës); pasqyra e 
nxënësve të regjistruar sipas rajonalizimit të komunës; 
dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim, analizat 
e përfshirjes, shkapërderdhjes dhe të mungesës nga 
mësimi; intervistë me drejtorin, bashkëpunëtorët 
profesionalë dhe arsimtarët; këqyrja e evidencës dhe 
dokumentacionit pedagogjik; njoftime të shkollës 
drejtuar organeve kompetente (MASH, Inspektoratit 
Shtetëror/Komunal të Arsimit – ISHA dhe Qendra 
për Punë Sociale); procesverbale nga takimet 
me prindër dhe vetëqeverisjen lokale; evidenca e 
nxënësve të larguar dhe të sapoardhur (ekluzantë/
përbirues etj.); ftesa për këshillim; procesverbale 
nga këshillimet e mbajtura me prindërit; njoftime 
drejtuar Qendrës për Kujdes Social dhe organit 
kompetent; procesverbale nga puna e EISH.
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T E M A :

 Â NXËNËS QË NUK E KRYEJNË  
VITIN/ARSIMIN

S H U M Ë  M I R Ë

 � Të gjithë nxënësit e kryejnë klasën, përkatësisht 
vitin. Përqindja e nxënësve në shkollë të mesme 
që e kanë dhënë provimin përfundimtar, maturën 
e shkollës, maturën shtetërore dhe maturën 
ndërkombëtare është në rritje të vazhdueshme. Në 
shkollë ka procedura të aktuara për identifikimin 
dhe analizimin e shkaqeve për mossukses në 
kryerjen e arsimit dhe shkolla ndërmerr masa në 
kohë për rënien e numrit të nxënësve që nuk e 
kryejnë arsimin.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Në shkollë identifikohen dhe analizohen shkaqet 
e mbetjes në të njëjtën klasë/përsëritjes së 
nxënësve, por nuk ka dëshmi se janë ndërmarrë 
masa për përmirësimin e gjendjes. Shkolla i njeh 
nxënësit me të drejtën e dorëzimit të ankesës gjatë 
përsëritjes së vitit shkollor. Shkolla i njeh nxënësit 
dhe prindërit me të drejtën e dorëzimit të ankesës 
gjatë mbetjes në të njëjtën klasë/përsëritjes së 
vitit shkollor. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Akte shkollore interne; analiza e suksesit të nxënësve 
në tre vitet e fundit; këqyrja në evidencën dhe 
dokumentacionin pedagogjik; procesverbale nga 
bisedat me nxënësit, prindërit dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë; shembuj nga ankesat e dorëzuara dhe 
të shqyrtuara nga prindërit dhe nxënësit.

2.3
PËRSËRITJA E NXËNËSVE
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3.
MËSIMI DHE 
MËSIMDHËNIA

SFERA
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SFERA NR. 2: MËSIMI DHE MËSIMDHËNIA

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

3.1 Planifikimet e 
arsimtarëve

 ` Mbështetja dhe ndjekja e planifikimeve të 
arsimtarëve 

 ` Planifikimet individuale të arsimtarëve 
 ` Shkëmbimi i përvojave dhe informatave gjatë 

planifikimit 
 ` Renditja e orëve 

3.2 Procesi 
mësimdhënës

 ` Format dhe metodat mësimore
 ` Përdorimi i ICT/TIK në mësimdhënie
 ` Zgjedhja e detyrave, aktiviteteve dhe resurseve
 ` Qasja e arsimtarit ndaj nxënësve
 ` Interaksioni midis arsimtarëve dhe nxënësve
 ` Përcjellja e procesit mësimor
 ` Kryerja e stërvitjes praktike të nxënësve te 

punëdhënësit

3.3 Përvojat e nxënësve 
nga mësimi

 ` Mjedisi për mësim

 ` Atmosfera për mësim

 ` Nxitja e nxënësve për të marrë përgjegjësinë 

 ` Interaksioni i nxënësve midis vete

 ` Mësim në kushte reale të punës te punëdhënësi

3.4
Përmbushja 
e nevojave të 
nxënësve

 ` Identifikimi i nevojave arsimore të nxënësve

 ` Respektimi i nevojave të ndryshme të nxënësve në 
mësimdhënie

3.5 Notimi si pjesë e 
mësimdhënies

 ` Politika shkollore për notim

 ` Metodat dhe format e notimit 

 ` Shfrytëzimi i informatave nga notimi në 
mësimdhënie

3.6
Njoftim për 
përparimin e 
nxënësve

 ` Njoftim i prindërve për përparimin e nxënësve
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T E M A :

 Â MBËSHTETJA DHE PËRCJELLJA E 
PLANIFIKIMEVE TË ARSIMTARËVE

 Â PLANIFIKIMET INDIVIDUALE TË 
ARSIMTARËVE 

 Â SHKËMBIMI I PËRVOJAVE DHE I 
INFORMATAVE GJATË PLANIFIKIMIT

 Â RENDITJA E ORËVE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Në shkollë ka qasje të aktuara dhe procedura 
të përcaktuara për mbështetje dhe përcjellje të 
planifikimit të mësimdhënies nga ana e drejtorit, 
bashkëpunëtorët profesionalë dhe/ose personat 
e caktuar nga organet profesionale. Ekipi për 
integrim ndëretnik në arsim u siguron mbështetje 
arsimtarëve për të instaluar objektivat e arsimit 
për integrim ndëretnik dhe përfshirje qytetare 
në planifikimet e arsimtarëve. Ekipi inkluziv 
siguron mbështetje për përgatitjen e PAI dhe 
siguron bashkëpunim me Qendrat për resurse18 

dhe institucionet tjera relevante. Më së paku dy 
herë në një gjysmëvjetor ndiqen planifikimet e 
arsimtarëve nga drejtori, nga bashkëpunëtorët 
profesionalë dhe/ose nga personat e caktuar nga 
organet profesionale.

 � Të gjithë arsimtarët me kohë planifikojnë: 
rregullsinë, mësimin shtues, plotësues dhe 
aktivitetet jashtëshkollore. Kanë planifikime 
vjetore, tematike dhe plan operativ për orën 
mësimore, përkatësisht planifikime procesore 
vjetore dhe tematike, të cilat i përmbajnë të gjitha 
elementet e domosdoshme për organizimin 

18 Kjo pjesë e përshkrimit të temës do të fillojë të aplikohet pasi të 
nisë funksionimi i Qendrave për resurse. 

dhe realizimin me sukses të orës19. Objektivat e 
mësimdhënies, arritjet e pritshme nga mësimi 
dhe mënyra e notimit janë përcaktuar qartë tek 
planifikimet, ndërsa kuadri arsimor i shfrytëzon 
informatat e notimit që t’i identifikojë nevojat e 
nxënësve dhe t’i planifikojë hapat vijues në mësim. 

 � Arsimtarët planifikojnë në kuadër të aktivave 
profesionalë20, shfrytëzojnë përvoja profesionale 
nga mediume të ndryshme, nga bashkëpunimi 
rajonal me shkollat tjera, shfrytëzojnë përvoja 
ndërkombëtare etj. 

 � Renditja e orëve është përpiluar në pajtim me 
planin mësimor, me ç’rast respektohet interesi 
më i mirë i fëmijës. Shkolla në kohë e përgatit 
orarin për mësim shtues dhe plotësues, për orë të 
lira/aktivitete projektuese dhe ai realizohet sipas 
dinamikës së paraparë. Në shkollat me më shumë 
gjuhë mësimore, orari mundëson bashkëpunim 
dhe komunikim ndëretnik maksimal midis 
nxënësve dhe arsimtarëve. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Në shkollë ka qasje të dakorduara për planifikim 
dhe procedura të përcaktuara për mbështetjen 
dhe përcjelljen e planifikimit. Ekipi për integrim 
ndëretnik në arsim pjesërisht u siguron mbështetje 
arsimtarëve për t’i instaluar objektivat për integrim 
ndëretnik dhe përfshirje qytetare. Ekipi inkluziv 
siguron mbështetje për përgatitjen e PAI dhe 
siguron bashkëpunim me Qendrat për resurse21 
dhe institucionet tjera relevante. Më së paku një 
herë në një gjysmëvjetor ndiqen planifikimet e 

19 Objektivat e orës, përmbajtjet, përfundimet e pritshme, aktivitetet, 
metodat dhe teknikat, resurset, kontrollimi i arritjeve, konstatimi/
evaluimi i orës së realizuar, për të gjitha orët, përfshi edhe orët për 
përsëritje dhe për përforcimin e asaj çka është mësuar.
20 Në shkollat me më shumë gjuhë mësimore arsimtarët i përgatitin 
planifikimet e aktivave të përbashkët profesionalë.
21 Kjo pjesë e përshkrimit të temës do të fillojë të aplikohet pasi të 
fillojë funksionimi i Qendrave për resurse.

3.1
PLANIFIKIMET E ARSIMTARËVE
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arsimtarëve nga drejtori ose nga bashkëpunëtorët 
profesionalë dhe/ose nga personat e caktuar nga 
organet profesionale. 

 � Pjesa më e madhe e arsimtarëve në kohë 
planifikojnë: mësimin e rregullt, shtues dhe 
plotësues dhe aktivitetet jashtëshkollore. Kanë 
planifikime vjetore, tematike dhe plan operativ 
për orë mësimore, përkatësisht planifikime 
procesore vjetore dhe tematike, mirëpo 
planifikimet përmbajnë një pjesë nga elementet 
e domosdoshme për organizimin dhe realizimin 
e orës. Objektivat e mësimdhënies dhe mënyra 
e vlerësimit (notimit) janë të paqarta. Pjesa më 
e madhe e kuadrit arsimor nuk i shfrytëzon 
informatat nga vlerësimi që t’i identifikojë 
kërkesat e nxënësve dhe t’i planifikojë hapat 
vijues të mësimit. 

 � Arsimtarët shkëmbejnë përvoja dhe ide vetëm në 
kuadër të aktivave profesionalë. 

 � Renditja e orëve është bërë sipas mundësive 
hapësinore dhe kadrovike të shkollës. Shkolla 
përpilon orar për mësim shtues dhe plotësues, për 
orë të lira/aktivitete projektuese. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Planifikime vjetore, planifikime tematike/tematike 
procesore dhe plani operativ për orë mësimore; 
planifikime për mësim shtues, plotësues, për 
aktivitete jashtëshkollore, për orë të lira/aktivitete 
projektuese; procedurë interne të aktuar/të 
dakorduar për ndjekjen e planifikimit të arsimtarëve; 
fletët evidentuese/instrumentet për përcjelljen e 
planifikimeve të arsimtarëve; procesverbalet nga 
bisedat me drejtorin, bashkëpunëtorët profesionalë, 
arsimtarët; procesverbale nga mbledhjet e aktivave 
profesionalë; dëshmi të tjera të korrespondencës; 
instrumente për përcjelljen dhe vlerësimin e 
planifikimit dhe përgatitjet e orëve mësimore; 
procesverbale nga takimet me ekipin inkluziv 
me aktive dhe arsimtarë; raporte nga përcjellja e 
planifikimeve; orare për realizimin e aktiviteteve 
mësimore dhe jashtëshkollore; procesverbale nga 
puna e ekipit për integrim ndëretnik.
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T E M A :

 Â FORMAT DHE METODAT E MËSIMDHËNIES

 Â PËRDORIMI I ICT/TIK NË MËSIMDHËNIE

 Â ZGJEDHJA E DETYRAVE, E AKTIVITETEVE 
DHE E RESURSEVE

 Â QASJA E ARSIMTARIT NDAJ NXËNËSIT

 Â INTERAKSIONI NDËRMJET ARSIMTARËVE 
DHE NXËNËSVE

 Â PËRCJELLJA E PROCESIT MËSIMOR

 Â KRYERJA E STËRVITJES PRAKTIKE TË 
NXËNËSVE TEK PUNËDHËNËSIT22

S H U M Ë  M I R Ë

 � Numri më i madh i arsimtarëve shfrytëzojnë forma 
të ndryshme mësimore, të cilat korrespondojnë me 
nevojat dhe mundësitë e nxënësve dhe stilet e tyre 
të mësimit. Arsimtarët shfrytëzojnë metoda mirë 
të planifikuara dhe që janë adekuate për punën 
me nxënës, në mënyrë individuale, në çifte, në 
grupe ose punë të përbashkët me tërë paralelen. 
Arsimtarët me sukses i zhvillojnë kompetencat 
kyç për mësim jetik.23 

 � Numri më i madh i arsimtarëve janë të stërvitur 
për të përdorur ICT/TIK dhe teknologjitë e reja 
arsimore (teknologjinë ndihmëse /asistive/24 
kompjuterike, laboratorë, makina, aparate etj.) dhe 
ato i vënë në zbatim në mësimdhënie. 

22 Kjo temë ka të bëjë me shkollat e mesme profesionale.
23 Kompetencat kryesore përfshijnë: komunikimin në gjuhën 
amtare, komunikimin në gjuhë të huaja, kompetencat matematikore 
dhe kompetencat bazë për shkencë dhe teknologji, kompetencat 
digjitale, mësimin se si duhet mësuar, kompetencat shoqërore dhe 
qytetare, kreativitetin, mirëkuptimin dhe të shprehurit në fushën e 
kulturës. Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament 
and of the Council of 18 December 2006 on key competences for 
lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006].
24 ICT/TIK të tipit harduer ose softuer, që u mundëson personave 
me pengim qasje, interaksion dhe përdorim të kompjuterëve në 
shkollë, në shtëpi, ose në punë. 

 � Detyrat që punohen në shkollë ose në shtëpi janë 
të planifikuara dhe të lidhura me punën e nxënësve 
gjatë orëve. Zgjedhja e detyrave dhe aktiviteteve 
(me nivel të ndryshëm të ndërlikueshmërisë) 
është përshtatur me kërkesat arsimore individuale 
të nxënësve. Arsimtarët shfrytëzojnë resurse dhe 
qasje të ndryshme për mësim dhe mësimdhënie, 
pa u kufizuar ekskluzivisht tek librat dhe literatura 
plotësuese e doracakëve. Nxënësve u mundësohet 
të punojnë dhe të përparojnë sipas mundësive 
të veta. Fëmijëve, të cilët për çfarëdo shkaqesh 
më vonë përfshihen në sistemin arsimor, u 
mundësohet që të përparojnë me programe dhe 
aktivitete të përshtatura. 

 � Arsimtarët rregullisht i përndajnë objektivat e 
mësimdhënies dhe përfundimet e pritura nga 
mësimi me nxënësit dhe ato janë të qarta për 
numrin më të madh të nxënësve. Të mësuarit 
është i qartë dhe i kuptueshëm në pajtim me 
moshën, me potencialet dhe dituritë paraprake 
të nxënësve. Numri më i madh i arsimtarëve 
mësimin e realizojnë me metoda të ndryshme 
interaktive dhe të gjithë nxënësit nxiten që në 
mënyrë aktive të marrin pjesë në orën mësimore. 
Promovohen mënyra të ndryshme të mësimit dhe 
të ngritjes së mirëbesimit ndërmjet arsimtarëve 
dhe nxënësve. 

 � Të gjithë arsimtarët sillen me nxënësit në mënyrën 
që promovon pranimin, respektin, ndihmën, 
bashkëpunimin, tolerancën, mirëkuptimin dhe 
besimin. Me këtë rast, (sjellja) siguron mundësi të 
njëjta për nxënësit, duke pasur parasysh aftësitë 
e tyre, pavarësisht gjinisë, prejardhjes sociale, 
përkatësisë etnike dhe religjioze. Arsimtarët 
janë proaktivë në hartimin e klimës së tejkalimit 
të stereotipeve dhe paragjykimeve gjinore, 
etnike, religjioze e të tjera (në raport me dallimet 
kulturore, me aftësitë, pengimin fizik, pengimin 
intelektual etj.).

 � Shkolla ka aktuar procedurë interne për përcjelljen 
e procesit mësimor, ajo rregullisht aplikohet, 
ndërsa secili arsimtar vizitohet në orë më së 
paku dy herë në një gjysmëvjetor nga drejtori ose 
nga bashkëpunëtorët profesionalë. Ekzistojnë 
praktika të mira të shkëmbimit të përvojave 

3.2
PROCESI MËSIMOR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:EN:NOT
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përmes përcjelljes së orëve mësimore të kolegëve. 
Gjetjet nga ndjekja shfrytëzohen për mirësimin e 
procesit mësimor. 

 � Mësimi përmes punës/stërvitjes praktike tek 
punëdhënësit tërësisht realizohet sipas planit dhe 
programit mësimor. Praktika pushuese realizohet 
sipas kaheve të përgatitura nga Qendra për 
Arsimim dhe Stërvitje Profesionale.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Një numër i vogël arsimtarësh shfrytëzojnë forma 
të ndryshme mësimore dhe metoda e teknika 
bashkëkohore. Arsimtarët punojnë me nxënësit 
individualisht, në grup ose me tërë paralelen, 
por metodat që i shfrytëzojnë jo përherë janë 
të zgjedhura në mënyrë adekuate. Arsimtarët 
kryesisht shfrytëzojnë qasje të njëjta për të gjithë 
nxënësit pavarësisht aftësive individuale për 
mësimin e nxënësve. 

 � Një numër më i madh i arsimtarëve janë të stërvitur 
për përdorimin e ICT/TIK dhe të teknologjive të 
reja në mësimdhënie, mirëpo rrallë i përdorin për 
realizimin e programeve mësimore.

 � Një pjesë e detyrave të shtëpisë nuk janë të 
lidhura me punën e nxënësve gjatë kohës së 
orëve. Zgjedhja e detyrave dhe e aktiviteteve nuk 
është harmonizuar mirë me nevojat arsimore 
individuale të nxënësve. Arsimtarët shfrytëzojnë 
vetëm libra shkollorë dhe material doracakësh. 
Fëmijëve, të cilët për çfarëdo shkaqesh më vonë 
përfshihen në sistemin arsimor, u mundësohet të 
përparojnë me programe dhe aktivitete adapte.

 � Arsimtarët jo përherë i njohin nxënësit me 
objektivat e të mësuarit. Një numër i vogël 
arsimtarësh mësimin e realizojnë me metoda të 
ndryshme interaktive. 

 � Një numër më i madh arsimtarësh sillen me 
nxënësit në mënyrën që promovon respekt të 
ndërsjellë, ndihmë, bashkëpunim, mirëkuptim 
dhe besim, pa bërë dallim ndërmjet nxënësve. 
Arsimtarët nuk manifestojnë stereotipe gjinore, 
etnike, religjioze e të tjera në komunikim me 
nxënësit, mirëpo pjesa më e madhe e arsimtarëve 

nuk ndërmerr asgjë kur steretipet e tilla janë të 
pranishme te nxënësit. 

 � Shkolla nuk ka aktuar procedurë interne për 
përcjelljen e procesit mësimor. Secili arsimtar 
vizitohet në orë së paku një herë në një vit 
shkollor nga drejtori ose nga bashkëpunëtorët 
profesionalë.

 � Mësimi përmes punës/stërvitjes praktike te 
punëdhënësit realizohet në pjesën më të madhe të 
planit dhe të programit mësimor. Gjatë realizimit 
të praktikës pushuese nuk respektohen në tërësi 
kahet e Qendrës për Arsimim dhe Stërvitje 
Profesionale.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Instrumenti për përcjelljen dhe vlerësimin e 
planifikimit dhe të përgatitjes së orës mësimore; 
instrumenti për përcjelljen dhe vlerësimin e 
udhëheqjes dhe të rrjedhës së orës mësimore; 
instrumenti për përcjelljen dhe vlerësimin e vënies 
së klimës në paralele; instrumenti për përcjelljen 
dhe vlerësimin e punës së arsimtarit për vlerësimin 
(notimin) e përparimit të nxënësve; instrumenti 
për përcjelljen dhe vlerësimin e komunikimit të 
arsimtarit me nxënësit; planifikimet vjetore, tematike, 
ditore; programi i mësimit përmes punës; programi 
për punën e drejtorit/bashkëpunëtorët profesionalë; 
anketa/intervista me arsimtarët dhe me nxënësit; 
dosja profesionale e arsimtarit; lista e nxënësve që 
e kryejnë punën praktike te punëdhënësit; lista e 
kontratave të nënshkruara për kryerjen e stërvitjes 
praktike të nxënësve te punëdhënësit; lista e 
kompanive me të cilat shkolla ka vënë marrëdhënie 
partneriteti; procesverbale nga puna e EISH 
(ekipeve për integrim shkollor); dokumentacion për 
organizimin e praktikës pushuese.
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T E M A :

 Â MJEDISI PËR MËSIM

 Â ATMOSFERA PËR MËSIM

 Â NXITJA E NXËNËSVE PËR TË MARRË 
PËRGJEGJËSINË 

 Â INTERAKSIONI I NXËNËSVE MIDIS VETE

 Â MËSIM NË KUSHTE REALE TE PUNËDHËNËSI

S H U M Ë  M I R Ë

 � Nxënësit dhe prindërit e ndjejnë shkollën si 
mjedis të sigurt, stimulativ, inkluziv, interkukturor 
dhe motivues, që nxit interesim për mësim. 
Hapësira e përbashkët shkollore është e 
rregulluar me estetikë, ndërsa materiali vizual 
dhe përmbajtjet e shkruara në të e shpërfaqin 
karakterin multikulturor/multietnik të Republikës 
së Maqedonisës së Veriut. Punimet e nxënësve 
ekspozohen në vende të dukshme dhe adekuate 
(në klasë dhe në shkollë), me ç’rast respektohen 
normat estetike dhe ato rregullisht ndërrohen, 
në pajtim me objektivat e mësimdhënies dhe 
të mësimit. Çdo nxënësi i jepet mundësia të 
ketë punim të ekspozuar. Nxënësi ka qasje tek 
materiale të ndryshme për mësim. 

 � Nxënësit konsiderojnë se mënyra në të cilën 
mësohet në shkollë është me interes dhe 
përmbajtjet që u transmetohen i bëjnë të aftë 
për të zgjidhur problemet në jetën reale dhe 
për pjesëmarrje aktive në shoqëri qytetare, 
demokratike dhe multikulturore. Gjatë kohës së 
orës, numri më i madh i arsimtarëve i inkurajojnë 
nxënësit që në mënyrë të mëvetësishme dhe kritike 
të mendojnë, të shtrojnë pyetje dhe të nxjerrin 
konkluzione për atë çka mësojnë. Arsimtarët nuk i 
shprehin anët e dobëta të nxënësve para nxënësve 
të tjerë. 

 � Nxënësit kanë mundësi që ta shprehin mendimin 
e vet, me atë rast duke respektuar mendimin e të 
tjerëve dhe pa i rrezikuar të drejtat themelore të 
njeriut. Mendimi i tyre seriozisht merret parasysh 
gjatë zgjidhjes së problemeve dhe gjatë vendosjes. 
Nxënësit iniciojnë dhe zhvillojnë aktivitete me 
përgjegjësira në shkollë (gjatë orës mësimore dhe 
jashtë saj) dhe në mjedisin lokal.

 � Nxënësit konsiderojnë se shkolla përmes formave 
të organizuara nxit dhe motivon bashkëpunim 
ndërmjet nxënësve, kultivon komunikim 
interkulturor dhe respektimin e dallimeve. 
Nxënësit bashkë punojnë në projekte të ndryshme, 
gjatë orës mësimore dhe jashtë saj, në grupe me 
përbërje heterogjene të balancuara. Nxënësit 
ndihen të pranuar, të kënaqur dhe fatlumë në 
klasë dhe në shkollë. 

 � Shkolla u siguron të gjithë nxënësve të realizojnë 
mësim përmes punës/stërvitjes praktike25 në 
kushte reale të punës tek punëdhënësi në pajtim 
me planet dhe programet mësimore.  

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � УNxënësit dhe prindërit e ndjejnë shkollën si mjedis 
të sigurt dhe interkulturor për mësim. Shkolla nuk 
ka resurse të mjaftueshme për inkluzion cilësor. 
Ka numër të vogël mësonjëtoresh dhe hapësira të 
tjera të cilat nxitin interesim për mësim. Hapësira 
e përbashkët shkollore është e rregulluar me 
estetikë, ndërsa materiali vizual dhe përmbajtjet 
e shkruara në të në mënyrë të pamjaftueshme e 
shpërfaqin karakterin multikulturor/multietnik 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Punimet 
e nxënësve ekspozohen, por pa bërë kujdes për 
dukjen dhe qasjen e vendit ku janë eskpozuar dhe 
objektivin e ekspozimit. 

25 Në arsimin profesional të reformuar për zejtari, më së paku 12 
javë nga stërvitja praktike detyrimisht realizohet tek punëdhënësi, 
ndërsa tek aftësimi profesional – më së paku 9 javë. 

3.3
PËRVOJAT E NXËNËSVE NGA MËSIMI 
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 � Nxënësit konsiderojnë se vetëm në disa prej 
lëndëve mësohet me interesim dhe përmbajtjet 
që u transmetohen jo gjithnjë i aftësojnë për 
zgjidhjen e problemeve në jetën reale dhe 
për pjesëmarrje aktive në shoqërinë qytetare, 
demokratike dhe multikulturore. Një numër i 
vogël arsimtarësh i inkurajojnë nxënësit që në 
mënyrë të mëvetësishme dhe kritike të mendojnë, 
të shtrojnë pyetje dhe të nxjerrin konkluzione për 
atë çka mësojnë. Arsimtarët nuk i shfaqin anët 
negative të nxënësve para fëmijëve të tjerëve ose 
para të rriturve. 

 � Nxënësit konsiderojnë se vetëm ndonjëherë kanë 
mundësinë që ta tregojnë mendimin dhe ai të 
merret parasysh. Nxënësve nuk u mundësohet të 
iniciojnë dhe të kryejnë aktivitete me përgjegjësi 
gjatë mësimdhënies dhe jashtë saj. 

 � Nxënësit konsiderojnë se interaksioni midis 
nxënësve pjesërisht kënaq. Nxënësit punojnë 
në projekte grupore, por grupet nuk janë të 
balancuara si heterogjene. 

 � Shkolla nxënësve u mundëson realizimin e 
mësimit përmes punës/stërvitjes praktike në 
kushte reale të punës tek punëdhënësi pjesërisht 
në pajtim me planet dhe programet mësimore.  

B U R I M E  T Ë  T Ë  D H Ë N A V E

Anketa për nxënësit; procesverbale nga bisedat 
me bashkësinë e nxënësve, prindërit, arsimtarët; 
këqyrje në dosjet e nxënësve; këqyrje në evidencën 
e bashkëpunëtorëve profesionalë; planin dhe 
programin për mësim përmes punës; programin për 
punë dhe raportet e bashkësisë së nxënësve; këqyrje 
të hapësirës së përbashkët shkollore; procesverbale 
nga puna e ekipit për integrim ndëretnik.  
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T E M A :

 Â DENTIFIKIMI I NEVOJAVE ARSIMORE26  
TË NXËNËSVE

 Â RESPEKTIMI I NEVOJAVE TË NDRYSHME  
TË NXËNËSVE NË MËSIMDHËNIE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Kuadri mësimor dhe bashkëpunëtorët profe-
sionalë në mënyrë sistematike i identifikojnë 
nevojat arsimore individuale të nxënësve, si dhe 
pengesat në procesin e mësimit dhe ndërmarrin 
aktivitete për realizimin e tyre, përkatësisht për 
eliminimin e tyre. Për nxënësit që ndjekin mësim 
në gjuhë të ndryshme, të ndryshme nga gjuha 
amtare, sigurohet mbështetje e veçantë për të 
mësuar gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi. 

 � Numri më i madh i arsimtarëve në bashkëpunim 
me bashkëpunëtorët profesionalë dhe ekipin 
inkluziv në procesin e mësimit shfrytëzojnë 
teknika të ndryshme interaktive, duke u dhënë 
kështu mundësi nxënësve me aftësi të ndryshme 
që të arrijnë zhvillim personal optimal.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � uadri mësimdhënës dhe bashkëpunëtorët profe-
sionalë njohjen e nevojave arsimore individuale 
dhe të pengesave në procesin e mësimit të 
nxënësve nuk e kryejnë në mënyrë sistematike, 
duke ndërmarrë me këtë rast aktivitete për 
përmbushjen e nevojave dhe/ose eliminimin e 
pengesave. Për nxënësit që ndjekin mësim në 
gjuhë të ndryshme nga gjuha amtare, me kërkesën 
e prindërve sigurohet mbështetja për mësimin e 
gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi. 

26 Nevojat arsimore të nxënësve përcaktohen në mënyrë 
individuale (për çdo nxënës më vete) dhe me kënaqjen e tyre 
sigurohet arritja e potencialeve maksimale për arritjen e nxënësit në 
shkollë. 

 � Një numër i vogël arsimtarësh në bashkëpunim 
me bashkëpunëtorët profesionalë dhe ekipin 
inkluziv shfrytëzojnë teknika të ndryshme të 
mësimit.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Anketa me nxënës; procesverbalet nga bisedat me 
bashkësinë e nxënësve, me prindërit, arsimtarët; 
procesverbalet nga ekipet inkluzive; këqyrja 
në dosjet e nxënësve; këqyrja në evidencën e 
bashkëpunëtorëve; programi për punë dhe raportet 
e bashkësisë së nxënësve; renditja e orëve për të 
mësuar gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi për 
nxënësit që mësojnë në një gjuhë të ndryshme nga 
gjuha amtare; vizitë orëve mësimore; raporte për 
përcjelljen e mësimdhënies në shkollë. 

3.4
KËNAQJA E NEVOJAVE TË NXËNËSVE
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T E M A :

 Â POLITIKA SHKOLLORE PËR NOTIM 
(VLERËSIM)

 Â METODAT, FORMAT DHE INSTRUMENTET E 
NOTIMIT

 Â SHFRYTËZIMI I INFORMATAVE NGA NOTIMI 
NË MËSIMDHËNIE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla i aplikon aktet pozitive ligjore dhe 
nënligjore që e rregullojnë vlerësimin e nxënësve. 
Shkolla ka të definuar politikën për vlerësim 
(notim), ku objektivi kryesor është ta mbështet 
të mësuarit e çdo nxënësi, përfshi edhe kodin për 
notim. Shkolla në nivel të aktivëve profesionalë 
i ka harmonizuar kriteret për notim, me të cilat 
nxënësit dhe prindërit janë tërësisht të njohur. 
Të gjithë arsimtarët përgatitin dhe shfrytëzojnë 
kritere të veta me standarde të përcaktuara për 
vlerësimin e nxënësve sipas nevojave arsimore, 
të cilat janë të harmonizuara me kriteret për 
vlerësim në nivel të shkollës. Notat vjetore janë 
përmbledhëse dhe nxirren nga notimi formativ 
gjatë vitit dhe nuk njihen shmangie gjatë notimit.  

 � Arsimtarët shfrytëzojnë metoda, forma dhe 
instrumente të ndryshme për notim dhe në 
vazhdimësi e ndjekin dhe e vlerësojnë përparimin 
e nxënësve. Notimi formativ dhe sumativ 
(përmbledhës) është publik dhe transparent 
për nxënësit. Nxënësit përfshihen në vlerësim 
(përmes vetëvlerësimit, vlerësimit të ndërsjellë, 
ngritjes së kritereve, udhëheqjes së portfolios etj.). 
Qasjet në vlerësim u mundësojnë nxënësve që t’i 
përmirësojnë arritjet. Arsimtari i vlerëson arritjet 
e nxënësve me pengim në zhvillim në pajtim 
me objektivat në planin operativ individual, në 
bashkëpunim me ekipin inkluziv të shkollës. 

 � Arsimtarët tërësisht i shfrytëzojnë informatat 
që janë marrë nga notimi për të mirësuar 
planifikimet dhe realizimet e mësimdhënies. Të 
gjithë arsimtarët rregullisht u japin informata 
kthyese nxënësve për punën e tyre, diskutojnë 
me nxënësit për përparimin dhe arritjet e tyre dhe 
sipas nevojës i përfshijnë në mësim shtues ose 
plotësues. . 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla i aplikon aktet pozitive ligjore dhe 
nënligjore që e rregullojnë notimin e nxënësve. 
Arsimtarët përgatitin kritere të veta me standarde 
të përcaktuara për notimin e nxënësve sipas 
nevojave arsimore, të cilat janë të harmonizuara 
me kriteret për notim në nivel të shkollës. Numri 
më i madh i arsimtarëve nuk i shfrytëzojnë 
kriteret, ndërsa nxënësit dhe prindërit nuk janë 
të njohur me to. Notat vjetore janë sumative 
(përmbledhëse) dhe dalin nga notimi formativ 
gjatë vitit, por me njohje të shmangieve në notim.

 � Një pjesë e vogël e arsimtarëve shfrytëzojnë 
metoda, forma dhe instrumente të ndryshme 
për vlerësim dhe në vazhdimësi e ndjekin dhe e 
vlerësojnë përparimin e nxënësve. Notimi formativ 
dhe sumativ te një numër i vogël arsimtarësh 
është publik dhe transparent për nxënësit. Notimi 
pamjaftueshëm u ndihmon nxënësve që t’i 
përmirësojnë arritjet. Arsimtari i vlerëson arritjet 
e nxënësve me pengim zhvillimor në pajtim 
me objektivat në planin operativ individual, në 
bashkëpunim me ekipin inkluziv të shkollës.

 � Arsimtarët pamjaftueshëm i shfrytëzojnë 
informatat që janë marrë nga notimi për ta 
përmirësuar planifikimin dhe realizimin e 
mësimdhënies. Arsimtarët diskutojnë me 
nxënësit për përparimin dhe arritjet e tyre, u japin 
informata kthyese, mirëpo jo të gjithë nxënësit që 
kanë nevojë janë të përfshirë në mësimin shtues 
ose plotësues. 

3.5
NOTIMI SI PJESË E MËSIMIT
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B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi për punë i shkollës; orari për mësim 
shtues dhe plotësues; listat e nxënësve; rregullorja 
për notimin dhe përparimin e nxënësve; 
rregullorja interne për notim; standardet për 
notim; këqyrja e evidencës dhe dokumentacionit 
pedagogjik; instrumentet e shfrytëzuara për notim; 
shembuj të punimeve të vlerësuara të nxënësve; 
raporte nga bashkëpunëtorët profesionalë për 
planifikimet e përcjella; procesverbale nga ekipi 
inkluziv; procesverbale nga aktivët profesionalë, 
Këshilli i arsimtarëve; anketa/intervista me 
nxënësit dhe arsimtarët, me prindërit dhe ekipin 
inkluziv; evidenca e arsimtarëve për takimet dhe 
bashkëpunimet e realizuara me prindërit; aktet/
kodet interne të shkollës; instrumenti për përcjelljen 
dhe vlerësimin e punës së arsimtarit për notimin e 
përparimit të nxënësve; instrumente për mënyra të 
individualizuara të verifikimit; procesverbale nga 
puna e ekipit për integrim ndëretnik.  
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T E M A :

 Â NJOFTIM I PRINDËRVE PËR PËRPARIMIN 
E NXËNËSVE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla ka sistem të definuar për njoftimin e 
prindërve për përparimin e fëmijëve të tyre dhe 
denjësisht e aplikon. Sistemi përfshin tubimin e 
rregullt të informatave për arritjet e nxënësve 
dhe dhënie të një informate kthyese transparente 
dhe konkrete prindërve dhe nxënësve për notën, 
përfshi edhe rekomandimet e detajuara për 
mirësimin e arritjeve për secilin nxënës veç e 
veç. Për atë qëllim shfrytëzohen takimet mirë 
të organizuara me prindër në nivel të paraleles, 
takime formale dhe joformale, takime në grup 
dhe takime individuale me prindërit. Prindërit 
marrin informata për arritjet e nxënësve në nivel 
të paraleles, si dhe raporte dhe detaje me shkrim 
për përparimin e fëmijës së tyre nga çdo lëndë 
mësimore, përfshi informatat për zhvillimin 
personal dhe social të fëmijës. Prej prindërve 
kërkohet që të japin informatën e tyre kthyese 
për raportin, pas së cilës ndërmerren aktivitete 
gjegjëse me shikimet e prindërve në lidhje me 
arritjet dhe përparimin e fëmijëve të tyre. Prindërit 
e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore janë të 
njohur me përparimin e nxënësit paraparë në PAI 
dhe me ndihmën e tyre revidohen objektivat që 
duhet të arrihen. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Prindërit janë të informuar me mundësitë që 
të komunikojnë me shkollën për përparimin e 
fëmijëve të tyre, por nuk janë të shtyrë që ta bëjnë 
atë. Arsimtarët tubojnë informata për arritjet e 
nxënësve dhe përgatitin informacion me shkrim. 
Takimet e organizuara të paraleleve dobët janë të 
vizituara. Prindërit marrin informata për arritjet 
e nxënësve në nivel të paraleles, si dhe raporte 
të shkruara, por prej tyre nuk kërkohet që të 
japin informatë kthyese. Një numër më i vogël 
i arsimtarëve organizojnë takime formale dhe 
joformale, takime grupore dhe takime individuale 
me prindërit. Prindërit e fëmijëve me nevoja të 
veçanta arsimore janë të njohur me përparimin e 
nxënësit paraparë në PAI dhe me pjesëmarrjen e 
tyre revidohen objektivat që duhet të arrihen. .

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Këqyrja e evidencës dhe e dokumentacionit 
pedagogjik; anketa dhe intervista me prindërit; 
procesverbale nga ekipi inkluziv; evidenca e 
arsimtarëve për takimet dhe bashkëpunimin e 
realizuar me prindërit; aktet/kodet interne të 
shkollës; instrumenti për përcjelljen dhe vlerësimin 
e punës së arsimtarit për notimin e përparimit të 
nxënësve.

3.6
NJOFTIM PËR PËRPARIMIN E NXËNËSVE
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4.
PËRKRAHJA E 
NXËNËSVE

SFERA
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SFERA NR. 4: PËRKRAHJA E NXËNËSVE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

4.1
Kujdesi i 
përgjithshëm për 
nxënësit

 ` Mbrojtje nga lëndimet fizike dhe fatkeqësitë 
elementare

 ` Parandalim nga dhuna 
 ` Mbrojtje nga duhanpirja, alkooli dhe droga
 ` Kualiteti i ushqimit që merret
 ` Përkrahja e nxënësve me pengim zhvillimor/

pengim fizik 
 ` Kujdesi për nxënësit nga familjet e rrezikuara 

sociale

4.2 Shëndeti
 ` Higjienë dhe mbrojtje nga sëmundjet
 ` Kujdes për nxënësit me probleme shëndetësore

4.3

Ndihmë 
këshillëdhënëse 
për arsimim të 
mëtejshëm të 
nxënësve

 ` Dhënie e ndihmës gjatë zgjedhjes së profesionit/
institucionit për arsimim të mëtejshëm, kualifikim 
të mëtejshëm ose për punësim

 ` Kujdes për nxënësit me vështirësi emocionale

4.4 Ndjekja e 
përparimit

 ` Mbajtje e evidencës për përparimin individual të 
nxënësve

 ` Analizë e përparimit të nxënësve sipas paraleleve
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T E M A :

 Â MBROJTJE NGA LËNDIMET FIZIKE  
DHE FATKEQËSITË ELEMENTARE

 Â PARANDALIM NGA DHUNA 

 Â MBROJTJE NGA DUHAPIRJA, ALKOOLI  
DHE DROGA

 Â KUALITETI I USHQIMIT QË MERRET

 Â PËRKRAHJA E NXËNËSVE ME PENGESA  
NË ZHVILLIM/PENGIM FIZIK 

 Â KUJDES PËR NXËNËSIT NGA FAMILJET  
E RREZIKUARA SOCIALE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Hapësira shkollore është e sigurt për të zhvilluar 
mësimin. Shkolla ka aktuar masa dhe aktivitete për 
sigurinë e nxënësve gjatë mësimit në ndërtesën 
shkollore dhe në oborrin e shkollës dhe ato i 
realizon sipas planifikimit. Nxënësit shfrytëzojnë 
pajisje mbrojtëse gjatë realizimit të përmbajtjeve 
mësimore për të fituar shkathtësitë praktike. 
Infrastruktura në shkollë (mobiliet, shkallët, 
dyshemetë, çatia, dritaret, vendet e rrymës, 
oborri e kështu me radhë) janë të sigurta dhe nuk 
paraqesin rrezik potencial për të lënduar nxënësit. 
Të gjitha vendet potencialisht të rrezikshme në 
shkollë, të cilave s’mund t’u iket (pusetat, prizat, 
shkallët, hapësirat me rrëshqitje e të ngjashme) 
janë të siguruara dhe me shënime të veçanta dhe 
nxënësit janë të vetëdijshëm për praninë e tyre 
dhe janë të informuar për rreziqet e mundshme. 
Në hapësirën shkollore ka aparate KZ (kundër 
zjarrit), hidrantë të brendshëm dhe të jashtëm 
dhe instalacion rrufepritës dhe të gjitha ato janë 
të servisuara. Në shkollë ka kuadër të stërvitur të 
certifikuar për t’u dhënë ndihmën e parë nxënësve 
gjatë rasteve të fatkeqësive në shkollë. Shkolla ka 
akt intern me skemën për lëvizje dhe për veprim 

në rast të fatkeqësive elementare. Shkolla më 
së paku një herë në vit bën simulimin. Objekti 
shkollor, pajisja shkollore, të punësuarit dhe 
nxënësit janë të siguruar.

 � Shkolla ka programe dhe protokoll27 si dokument 
të shkruar, ku janë të definuara të gjitha format e 
dhunës, siç janë dhuna psikike/emocionale, fizike, 
dhuna seksuale, bullizmi (bullying, ngacmim, 
ngacmim mocanikësh), dhuna elektronike, dhuna 
në familje. Tek protokolli kanë qasje të gjithë 
(arsimtarët, nxënësit dhe prindërit). Të punësuarit 
e dinë rolin dhe përgjegjësinë e tyre në procesin 
e mbrojtjes së fëmijës, ndërsa nevojave dhe 
kujdesjeve të fëmijëve u shkojnë me ndjesi, duke 
u kujdesur për të drejtat, privatësinë dhe dinjitetin 
e tyre. Protokollet për veprim realizohen dhe 
aplikohen denjësisht. Shkolla mban evidencë për 
format e paraqitura të dhunës. Në shkollë veprohet 
sipas protokollit për çdo formë të dhunës, të 
manifestuar nga ana e të rriturve dhe e nxënësve 
dhe në kohë lajmërohen dhe bashkëpunohet me 
Qendrat e Punëve Sociale, me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme dhe me institucionet shëndetësore. 
Fëmijët viktimë të dhunës, prindërit e tyre dhe/
ose dëshmitarët e dhunës janë të njohur nga 
ana e shkollës me të drejtat dhe procedurat për 
dorëzimin e parashtresave, ndërsa në rast të 
parashtresës, shkolla vepron në kohë dhe në 
mënyrë të paanshme. 

 � Shkolla ka dhe zbaton politikë e cila e ndalon 
duhanpirjen, futjen dhe konsumimin e alkoolit, 
shpërndarjen dhe konsuminin e substancave 
narkotike, çka nënkupton se në objektin shkollor 
dhe në oborrin e shkollës nuk pihet duhan, nuk 
vihet në gjendje të alkoolizuar, nuk konsumohet 
alkool dhe nuk shpërndahen dhe nuk shfrytëzohen 
substancat narkotike. Në objektin shkollor në 
vende të dukshme janë vënë shenja dhe tabela me 
të cilat ndalohet duhanpirja, konsumimi i alkoolit 

27 Protokolli për siguri dhe uljen e dhunës në shkollë dhe Protokolli 
për parandalim nga dhuna në familje, Strategjia për uljen e dhunës 
në shkolla 2012-2015.

4.1
KUJDESI I PËRGJITHSHËM 
PËR NXËNËSIT
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dhe shpërndarja dhe shfrytëzimi i substancave 
narkotike. Në bashkëpunim me bashkësinë lokale, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe komunën 
shkolla e gjen mënyrën për të penguar shfrytëzimin 
e alkoolit dhe të substancave narkotike në oborrin 
dhe në tarracat (ballkonet) e shkollës. Në shkollë 
mbahen ligjërata nga ana e të punësuarve dhe 
nga ana e personave të jashtëm profesionalë për 
mbrojtje nga ndikimet e dëmshme të duhanprirjes, 
të alkoolit dhe të mjeteve narkotike. Shkolla ka 
procedura të shkruara për veprim gjatë thyerjes 
së politikave ndaluese.

 � Shkolla kujdeset për kualitetin e ushqimit që 
u është ofruar nxënësve. Shkolla e mbikëqyr 
kualitetin e ushqimit përmes dokumentacionit që 
ka marrë nga kontrollet e kryera nga institucioni 
kompetent. Ushqimi është i shëndetshëm dhe 
i llojllojshëm. Në bashkëpunim me komunën 
zbatohen procedura për verifikimin e kualitetit 
të ushqimit në objektet ushqimore në rrethinën e 
saj të drejtpëdrejtë. Në shkollë bëhet fushatë për 
ushqyerje të shëndetshme. 

 � Shkolla ka ekip inkluziv dhe procedura të aktuara 
për të bërë kujdes për nxënësit me pengesa në 
zhvillim/pengim fizik. Ekipi inkluziv i shkollës/i 
nxënësve e harmonizon programin sipas nevojave 
individuale të nxënësit. Shkolla bashkëpunon 
me prindërit, me Qendrat për resurse dhe me 
institucionet dhe organizatat tjera relevante në 
sigurimin e kujdesit për nxënësit me pengesa 
në zhvillim/pengim fizik dhe ka mekanizma të 
zhvilluar për nxitjen e bashkënxënësve në dhënien 
e ndihmës dhe të kujdesit për këta nxënës. Hyrja 
në shkollë u është përshtatur nevojave të nxënësve 
me pengesa zhvillimore/pengim fizik. Hapësira 
në korridore dhe në klasa mundëson lëvizjen 
e tyre. Inventari në klasa është në përputhje me 
nevojat e nxënësve dhe ka tualet të përshtatur për 
nxënës me pengim fizik, që është me qasje për t’u 
përdorur. 

 � Shkolla ka aktuar procedura për sigurimin e 
mjeteve materiale për nxënësit të cilët për shkak 
të rrezikimit social të familjeve të tyre, nuk janë 
në gjendje ta ndjekin mësimin në kushte të njëjta 
si nxënësit tjerë dhe të marrin pjesë në aktivitetet 
jashtëshkollore, që kërkojnë investim të mjeteve 
shtesë. Procedurat zbatohen në praktikë 
për të gjithë nxënësit që vijnë nga familje të 
rrezikuara mbi bazë sociale. Me këtë rast, shkolla 
bashkëpunon me prindërit, me bashkësinë 
lokale/komunitetin lokal dhe me institucione të 
tjera relevante (Qendrën për Punë Sociale, me 
organizatat humanitare dhe joqeveritare dhe me 
bashkësinë afariste). 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi për punën e drejtorit; programi për punën 
e bashkëpunëtorëve profesionalë; procesverbalet 
nga bisedat individuale me nxënësit dhe me 
prindërit; këqyrja e evidencës pedagogjike, këqyrja 
e kapaciteteve hapësinore dhe këqyrja e orës; 
udhëzimet e shkollës për format dhe metodat që 
i shfrytëzon; të dhënat për ushqimin e organizuar 
të nxënësve; intervistat me arsimtarët, prindërit 
dhe nxënësit; të dhënat për tribunat dhe ligjëratat 
e organizuara në shkollë; evidentimi dhe njoftimi 
prej shkollës për nxënësit me probleme emocionale, 
fizike dhe sociale; dosja e nxënësit; programi vjetor 
për punën e shkollës; programi për punë i ekipt 
për inkluzion dhe plani aksional; programi për 
kontrollimin e kualitetit të ushqimit; programi i 
ekipit për uljen e dhunës në shkollë; procesverbalet 
nga takimet e mbajtura.
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T E M A :

 Â HIGJIENA DHE MBROJTJA NGA 
SËMUNDJET

 Â KUJDESI PËR NXËNËSIT ME PROBLEME 
SHËNDETËSORE

 Â KUJDESI PËR NXËNËSIT ME VËSHTIRËSI 
EMOCIONALE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Higjiena në shkollë është në nivel të lartë. Tualetet 
janë të pastra dhe të dezinfektuara në çdo kohë të 
ditës dhe janë në përputhje me aktet ligjore. Shkolla 
rregullisht bën dezinfektimin, dezinsektimin dhe 
deratizimin. Në mënyrë edukative ndikon që 
nxënësit ta ruajnë higjienën personale. Korridoret 
dhe shkallët pastrohen më së paku tri herë në ditë, 
dyshemeja dhe mobiliet në klasa pastrohen para 
çdo fillimi të ndërrimit, hapësira tjetër shkollore 
së paku një herë gjatë ditës, ndërsa dritaret, dyert 
dhe inventari tjetër më së paku nga dy herë në çdo 
gjysmëvjetor. Oborri i shkollës është i pastër dhe 
me rregullim hortikulturor. Në oborrin e shkollës, 
në çdo klasë dhe në korridore ka shporta për 
mbeturina. Shkolla ka program për parandalimin 
e sëmundjeve ngjitëse. Të gjithë të punësuarit dhe 
nxënësit rregullisht i bëjnë shikimet sistematike te 
mjeku. Për të gjithë nxënësit shkolla ka vërtetime 
për vaksinat e marra me rregull.

 � Shkolla ka të aktuara procedura28 për kujdes ndaj 
nxënësve, të cilët kush për sëmundje kronike, 
kush për ndonjë lëndim më serioz, më gjatë kohë 
mungojnë nga mësimi i rregullt. Procedurat 
zbatohen për të gjithë nxënësit që kanë nevojë për 
një trajtim të tillë në bashkëpunim me prindërit, 
me bashkësinë lokale dhe me institucionet tjera 

28 Dokument i cili në vete i përmban hapat, personat përgjegjës dhe 
resurset e nevojshme për realizimin e një aktiviteti të caktuar dhe/
ose ballafaqimin me një gjendje të caktuar. 

relevante (institucionet shëndetësore, Qendrën 
për Punë Sociale). 

 � Shkolla ka të aktuara procedura për zbulimin në 
kohë dhe për përkujdesje për fëmijët me probleme 
emocionale (prindërit e shkurorëzuar, sëmundje 
në familje, trauma nga konflikte dhe dhuna në 
familje). Bashkëpunëtorët profesionalë janë të 
stërvitur që t’u ndihmojnë nxënësve dhe prindërve 
në situata të tilla, ose t’i drejtojnë tek institucionet 
relevante (institucionet shëndetësore, Qendra për 
Punë Sociale, Policia, shoqatat qytetare e kështu 
me radhë).

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Tualetet janë të pastra në çdo kohë të ditës. Shkolla 
herë pas here bën dezinfektim, dezinsektim dhe 
deratizim. Korridoret, shkallët, dyshemeja në 
klasa dhe hapësira tjetër shkollore pastrohen më 
së paku një herë në ditë, mobiliet një herë në javë, 
ndërsa dritaret, dyert dhe inventari tjetër nga 
një herë në çdo gjysmëvjetor. Oborri i shkollës 
është i pastër, por jo mjaftueshëm i rregulluar 
mbi bazë hortikulturore. Në shkollë ka shporta 
për mbeturina. Në rast të paraqitjes së ndonjë 
sëmundje ngjitëse, shkolla miraton procedurë 
kontraktuale për mbrojtje nga përhapja e saj. Të 
gjithë të punësuarit dhe nxënësit i bëjnë shikimet 
sistematike te mjeku. Për të gjithë nxënësit shkolla 
ka vërtetime për vaksinat e marra me rregull.

 � Shkolla ka procedura kotraktuale për përkujdesje 
për nxënësit të cilët, sa për sëmundje kronike, sa 
për lëndime më serioze, më gjatë kohë mungojnë 
nga mësimi i rregullt. Procedurat zbatohen me 
iniciativën e kujdestarit të klasës, ose të arsimtarit 
të lëndës, në bashkëpunim me prindërit dhe/
ose institucionet tjera relevante (institucionet 
shëndetësore dhe Qendrën për Punë Sociale). 

4.2
SHËNDETI 
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 � Shkolla ka procedura të kontraktuara për 
përkujdesje për nxënësit me probleme emocionale. 
Për zbatimin e procedurave janë përgjegjës 
bashkëpunëtorët profesionalë.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi vjetor për punën e shkollës; rendi i shkollës; 
rregullorja për organizimin dhe sistematizimin 
e punës dhe të vendeve të punës; procesverbale 
nga organet e shkollës; procesverbale nga organet 
kompetente për kontrollimin e higjienës dhe të 
shëndetit të nxënësve; procesverbale nga ekipi 
inkluziv; procesverbali i dezinfektimit, dezinsektimit 
dhe deratizimit; vërtetimi për vaksinat që janë 
marrë; listat e shikimeve sistematike te mjeku i të 
punësuarve dhe i nxënësve; librezat sanitare të të 
punësuarve; evidenca psikologjike-pedagogjike; 
evidenca dhe dokumentacioni pedagogjik; dosja e 
nxënësit dhe këqyrja në hapësirën shkollore; këqyrja 
në oborrin e shkollës. 
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T E M A :

 Â DHËNIE E NDIHMËS GJATË ZGJEDHJES SË 
PROFESIONIT/INSTITUCIONIT PËR ARSIM, 
KUALIFIKIM, TË MËTEJSHËM, OSE PËR 
PUNËSIM29

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla në kohë u siguron nxënësve informata 
të qarta dhe të sakta për mundësitë për arsim, 
kualifikim të mëtejshëm, ose për punësim. 
Për atë qëllim organizon aktivitete të veta dhe 
shfrytëzon materiale promotive nga institucionet 
arsimore për orientim profesional të nxënësve. 
Përgatitja të cilën e bën shkolla për nxënësit për 
zgjedhjen e arsimit, kualifikimit të mëtejshëm, 
apo të punësimit, pas kryerjes së arsimit fillor/të 
mesëm, përfshin një spektër të gjerë aktivitetesh 
të strukturuara (vetëvlerësim të shkathtësive dhe 
interesimeve të nxënësve, ndihmë në përpilimin 
e biografisë së shkurtër, përgatitje për intervista 
për punë). Shkolla rregullisht i informon prindërit 
dhe nxënësit për ndihmën që mund ta marrin 
përmes komunikatave me shkrim dhe me gojë. 
Ka bashkëpunim të vazhdueshëm me Agjencinë 
për Punësim të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, rregullisht bën testime për orientimin 
profesional të nxënësve dhe u ndihmon në 
drejtimet profesionale. Ekipi inkluziv punon në 
orientimin profesional për fëmijët me nevoja të 
veçanta arsimore. 

29 Ndihmë në arsimin e mëtejshëm ofrohet edhe në shkollat fillore 
edhe në shkollat e mesme, ndërsa ndihmë në avancimin profesional 
dhe/ose në punësim ofrohet vetëm në shkollat e mesme.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Informatat për mundësitë për arsimim, kualifikim 
a punësim të mëtejshëm, të cilat shkolla ua 
siguron nxënësve, jo gjithnjë janë në kohë 
dhe të qarta. Shkolla organizon aktivitete për 
orientim profesional të nxënësve vetëm me 
kërkesën e subjekteve të jashtme. Përgatitja 
që organizohet nga shkolla për nxënësit për të 
zgjedhur arsimimin, kualifikimin ose punësimin e 
mëtejshëm, pas kryerjes së arsimit fillor/të mesëm, 
është e kufizuar dhe ofrohen vetëm informata 
të përgjithshme, me kërkesën e prindërve dhe 
të nxënësve. Ekipi inkluziv nuk ofron orientim 
profesional të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Procesverbale nga punëtoritë; procesverbale nga 
takimet me prindër; anketime dhe intervista me 
nxënës dhe prindër; informata të përgatitura nga 
bashkëpunëtorët profesionalë dhe të plasuara 
përmes mediave me qasje të shkollës; programi 
për orientim profesional të nxënësve; fletëpalosje; 
ligjërata; procesverbale nga ekipi inkluziv. 

4.3
NDIHMË KËSHILLIMORE PËR ARSIM  
TË MËTEJSHËM TË NXËNËSVE
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 Â MBAJTJA E EVIDENCËS PËR PËRPARIMIN 
INDIVIDUAL TË NXËNËSVE

 Â ANALIZË E PËRPARIMIT TË NXËNËSVE 
SIPAS PARALELEVE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Të gjithë arsimtarët mbajnë evidencë të plotë dhe 
të rregullt për arritjet, rregullsinë dhe sjelljen. Në 
evidencë janë shënuar të dhëna për përparimin 
e nxënësve, të cilat janë fituar si rezultat i 
vlerësimit që është bërë nga ana e arsimtarëve. Ka 
bashkëpunim efektiv midis kuadrit udhëheqës, 
bashkëpunëtorëve profesionalë, arsimtarëve 
klasorë/lëndorë dhe prindërve për arritjet e 
nxënësve.

 � Arsimtarët përgatitin raporte dhe analiza të 
rregullta në tre muaj për paralelen e tyre mbi bazë 
të evidencave individuale për nxënësit. Raportet 
dhe analizat e përgatitura sipas paraleleve u 
dërgohen bashkëpunëtorëve profesionalë dhe 
kuadrit udhëheqës për përpunim të mëtejshëm 
dhe janë me qasje të plotë për të gjithë arsimtarët 
tjerë, për prindërit dhe për vetë nxënësit. Rezultatet 
nga analizat shfrytëzohen për përmirësimin e 
procesit edukativo-arsimor. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Një numër i vogël i arsimtarëve mbajnë evidencë të 
rregullt për përparimin e arritjeve, për rregullsinë, 
për sjelljen e secilit nxënës. Në evidencë futen 
edhe të dhënat për përparimin e nxënësit, të 
fituara mbi bazë të vlerësimit personal. 

 � Arsimtarët përgatitin raporte dhe analiza në çdo 
tre muaj për paralelen e tyre, të cilat janë me qasje 
për të gjitha palët e interesuara, me kërkesë të tyre. 
Rezultatet nga analizat dhe të dhënat e fituara 
rrallë shfrytëzohen për përmirësimin e procesit 
edukativo-arsimor.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Raporte dhe analiza; evidenca dhe dokumentacioni 
pedagogjik; evidenca e kalimit të nxënësve nga 
një shkollë në tjetër (certifikata e transferimit etj.); 
procesverbale nga bisedat me arsimtarët dhe me 
bashkëpunëtorët profesionalë. 

4.4
NDJEKJA E PËRPARIMIT
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5.
KLIMA 
SHKOLLORE

SFERA
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SFERA NR. 5: KLIMA SHKOLLORE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

5.1
Klima shkollore dhe 
marrëdhëniet në 
shkollë

 ` Autoriteti/imazhi i shkollës
 ` Kodi i sjelljes
 ` Klima shkollore
 ` Sjellja dhe disiplina në shkollë 
 ` Pjesëmarrja e nxënësve në marrjen e vendimeve 

dhe zgjidhja e problemeve

5.2 Promovimi i 
arritjeve

 ` Promovimi i arritjeve personale të nxënësve
 ` Promovimi i arritjeve në emër të shkollës

5.3 Paanësi dhe drejtësi
 ` Njohja e të drejtave të fëmijëve
 ` Trajtim i njëjtë dhe i drejtë për të gjithë nxënësit
 ` Pranim dhe promovim i multikulturalizmit

5.4

Marrëdhënie 
partneriteti me 
prindërit dhe me 
bashkësinë lokale 
dhe afariste

 ` Bashkëpunim i shkollës me prindërit
 ` Bashkëpunim me bashkësinë lokale/komunitetin 

lokal
 ` Bashkëpunim me bashkësinë afariste dhe me 

sektorin qytetar
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 Â AUTORITETI/IMAZHI I SHKOLLËS

 Â KODI I SJELLJES

 Â KLIMA SHKOLLORE

 Â SJELLJA DHE DISIPLINA NË SHKOLLË 

 Â PJESËMARRJA E NXËNËSVE NË MARRJEN 
E VENDIMEVE DHE NË ZGJIDHJEN E 
PROBLEMEVE

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla është e njohur sipas kualitetit shumë 
të mirë të punës dhe të arritjeve të nxënësve 
në sfera të ndryshme, si dhe sipas jetësimit të 
vizionit dhe të misionit të shkollës. Shkolla është 
inkluzive, ka siguri dhe kujdeset për shëndetin e 
të gjithë nxënësve, e kultivon barazinë gjinore, 
multikulturalizmin, integrimin ndëretnik, 
pjesëmarrjen rinore dhe e nxit pjesëmarrjen 
e nxënësve, të prindërve dhe të bashkësisë/
komunitetit në jetën shkollore. Kuadri mësimor 
gëzon respekt te prindërit. Në shkollë sundojnë 
marrëdhënie pozitive ndërnjerëzore. Nxënësit dhe 
të punësuarit identifikohen me shkollën, kujdesen 
për autoritetin (dukën) e saj. 

 � Shkolla ka kodin e sjelljes, ku janë vënë parimet 
dhe rregullat e sjelljes në shkollë (të kuadrit 
udhëheqës, arsimtarëve, bashkëpunëtorëve 
profesionalë, personelit administrativ-teknik, 
nxënësve dhe prindërve). Kodi është përgatitur me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjithë atyre që 
kanë të bëjnë me jetën në shkollë, ndërsa miratimi 
i tij ka shkuar përmes procedurës transparente. 
Shkolla ka procedura të shkruara për veprim në 
rast të thyerjes së parimeve dhe rregullave të 
sjelljes, të aktuara me kod dhe procedurat e tilla i 
zbaton në praktikë. 

 � Shkolla udhëheq politikë të respektit të ndërsjellë 
dhe të përfshirjes së të gjithëve që marrin pjesë 

në jetën shkollore. Në shkollë ka bashkëpunim 
profesional midis të punësuarve. Kuadri 
udhëheqës dhe mësimdhënës luajnë rol kyç në 
ruajtjen e atmosferës pozitive në shkollë, që shihet 
nga sjellja e tyre me nxënësit, me punonjësit 
tjerë, me prindërit dhe vizitorët e shkollës. Të 
punësuarit i drejtojnë nxënësit që të kujdesen për 
njëri-tjetrin dhe për shkollën. Të gjithë nxënësit 
(pa marrë parasysh aftësitë, gjininë, përkatësinë 
etnike, fenë dhe statusin social) ndjehen të sigurt 
dhe të pranuar nga të rriturit dhe nga nxënësit 
tjerë në shkollë. 

 � Nxënësit dhe të punësuarit i respektojnë rregullat 
e miratuara të sjelljes në shkollë. Ka atmosferë 
pune gjatë kohës së mësimit dhe gjatë aktiviteteve 
jashtëshkollore, ndërsa të punësuarit vazhdimisht 
kujdesen për sjelljen e nxënësve gjatë kohës 
së pushimeve, gjatë pranimit të nxënësve dhe 
gjatë largimit të tyre nga shkolla. Nxënësit 
janë të ndërgjegjshëm, sillen me edukatë dhe 
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe me kuadrin 
mësimdhënës. Shkolla në mënyrë adekuate 
e zbaton rregulloren e shqiptimit të masave 
pedagogjike. Në shkollë nuk ka kërcënime, gjuhë 
të urrejtjes, provokime, ofendime dhe/ose grafite 
të shkruara me porosi negative.

 � Shkolla e zbaton parimin e pjesëmarrjes 
demokratike të nxënësve dhe ka të formuar 
bashkësinë e nxënësve në të gjitha nivelet 
(nga paralelja deri te shkolla) sipas ligjeve dhe 
procedurës së plotë demokratike,30 e cila merr pjesë 
në vendimmarrje për çështje që janë me interes 
të drejtpërdrejtë për nxënësit. Është formuar 
parlamenti i nxënësve, i cili e shpërfaq përbërjen 
etnike të shkollës. Ai në realizimin e programit 
të vet merr përkrahjen e shkollës (mentorale, 
logjistike, materiale e kështu me radhë). Nxënësit 
në kohë dhe në tërësi janë të informuar nga 

30 Procedurat nga njoftimi deri në zgjedhjen e bashkësisë së 
nxënësve janë transparente, publike dhe të zbatuara nga vetë 
nxënësit. 

5.1
KLIMA SHKOLLORE DHE 
MARRËDHËNIET NË SHKOLLË
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bashkësia e nxënësve për të gjitha gjërat që janë 
me interes të drejtpërdrejtë për ta dhe marrin 
pjesë në zgjidhjen e problemeve dhe në marrjen 
e vendimeve në lidhje me ato punë. Aktivitetet 
për pjesëmarrje rinore iniciohen, planifikohen 
dhe realizohen nga ana e nxënësve, bashkësia e 
nxënësve, në pajtim me programin për punën 
e bashkësisë së nxënësve dhe të parlamentit të 
nxënësve. Ka më së paku 5 aktivitete të realizuara 
të aktivizmit rinor në një vit shkollor. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla dallohet sipas arritjeve të nxënësve më së 
paku në një sferë mësimore ose jashtëshkollore. 
Të punësuarit me punën dhe me sjelljen e 
tyre nuk kontribuojnë për afirmimin e plotë të 
shkollës. Pjesa më e madhe e të punësuarve 
pamjaftueshëm e njohin misionin dhe vizionin 
e shkollës. Shkolla është inkluzive, e sigurt dhe 
kujdeset për shëndetin e të gjithë nxënësve, 
kultivon barazinë gjinore, multikulturalizmin, 
integrimin ndëretnik, aktivizmin rinor, por nuk 
nxit mjaftueshëm aktivitete për pjesëmarrjen 
e nxënësve, të prindërve dhe të bashkësisë në 
jetën shkollore. Një numër më i vogël i kuadrit 
mësimdhënës gëzon respekt te prindërit, ndërsa 
një numër i vogël nxënësish dhe të punësuarish 
identifikohen me shkollën. 

 � Shkolla ka kodin e sjelljes, me parime dhe rregulla 
të sjelljes në shkollë (të kuadrit udhëheqës, të 
arsimtarëve, bashkëpunëtorëve profesionalë, 
personelit administrativ-teknik, të nxënësve dhe 
të prindërve). Në përgatitjen e kodit nuk kanë 
marrë pjesë përfaqësues të të gjithë atyre që 
kanë të bëjnë me jetën në shkollë, ndërsa e ka 
miratuar Këshilli i shkollës. Shkolla ka procedura 
të shkruara për veprim në rast të thyerjes së 
parimeve dhe rregullave të sjelljes të aktuar me 
kodet, mirëpo procedurat e tilla zbatohen në 
mënyrë jokonsekuente në praktikë. 

 � Në shkollë ka bashkëpunim ndërmjet të 
punësuarve, nxënësve dhe të involvuarve tjerë në 
procesin edukativo-arsimor, mirëpo ka dëshmi 
për raporte të prishura midis individëve. Nxënësit 
anëtarë të bashkësisë së nxënësve në raste të rralla 
ftohen në Këshillin e arsimtarëve, në Këshillin 
e paraleles dhe në Këshillin e shkollës. Kuadri 
udhëheqës dhe mësimdhënës nuk qëndrojnë 
vazhdimisht në përpjekjet e tyre që të sigurojnë 
atmosferë pozitive në shkollë. Ka raste kur 
sjellja e tyre me nxënësit, me të punësuarit tjerë, 
me prindërit dhe me vizitorët e shkollës e prish 
atmosferën pozitive në shkollë. Nuk i kushtohet 
vëmendje e mjaftueshme bashkëpunimit të 
ndërsjellë dhe kujdesit të nxënësve për njëri-
tjetrin dhe për shkollën. Ka nxënës që nuk ndihen 
të pranuar nga të rriturit dhe/ose nga nxënësit në 
shkollë.

 � Nxënësit dhe të punësuarit i respektojnë rregullat 
e miratuara të sjelljes nga ana e shkollës. Një 
numër i madh i arsimtarëve nuk u mundësojnë 
bashkëpunim nxënësve. Një numër i vogël 
i nxënësve sillen në mënyrë joadekuate. Të 
punësuarit merren me problemet që kanë të bëjnë 
me disiplinën dhe rregullsinë. Mosdisiplina dhe 
mosrregullsia rezultojnë me shqiptimin e masave 
pedagogjike. Shkolla e aplikon rregulloren për 
shqiptimin e masave pedagogjike dhe rregulloren 
për këshillimin e prindërve.

 � Shkolla e zbaton parimin e pjesëmarrjes 
demokratike të nxënësve dhe ka të formuar 
bashkësinë e nxënësve në të gjitha nivelet (nga 
paralelja deri te shkolla) sipas procedurave 
ligjore, e cila merr pjesë në vendimmarrje për 
çështje që janë me interes të drejtpërdrejtë për 
nxënësit. Është formuar parlamenti i nxënësve. Ai 
në realizimin e programit të vet merr mbështetje 
nga shkolla (mentorale, logjistike, materiale e 
kështu me radhë). Nxënësit janë të informuar nga 
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bashkësia e nxënësve për të gjitha punët që janë 
në interes të tyre të drejtpërdrejtë. Aktivitetet për 
pjesëmarrje rinore realizohen nga ana e nxënësve/
bashkësia e nxënësve. Ka deri në dy aktivitete të 
realizuara të aktivizmit rinor në një vit shkollor.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Kodi i sjelljes; anketa/intervista me arsimtarët, me 
prindërit dhe nxënësit; evidenca pedagogjike për 
masat e shqiptuara pedagogjike; statuti i shkollës; 
rendi i shkollës; fletëlëvdatat, çmimet, mirënjohjet 
etj.; programi dhe rregullorja e punës së bashkësisë 
së nxënësve; procesverbalet nga këshillimet; 
procesverbalet nga mbledhjet me bashkësitë e 
nxënësve; vendimi për formimin e bashkësisë së 
nxënësve dhe të parlamentit të nxënësve; dosja 
e parlamentit të nxënësve (programi i punës, 
procesverbalet, vendimet, raportet nga iniciativat e 
realizuara të aktivizmit rinor, ftesat, materialet për 
procedurat zgjedhore etj.); procesverbalet nga puna 
e ekipit për bashkësi ndëretnike. 
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 Â PROMOVIMI I ARRITJEVE PERSONALE TË 
NXËNËSVE

 Â PROMOVIMI I ARRITJEVE NË EMËR TË 
SHKOLLËS

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla thekson me të madhe arritjet e të gjithë 
nxënësve. Kuadri mësimdhënës me sukses e 
organizon mjedisin për mësim, duke vënë pritje të 
qarta dhe të larta në lidhje me arritjet, rregullsinë 
dhe disiplinën e nxënësve. Nxënësit, gjithashtu, 
kanë pritje të mëdha nga vetja dhe nga të tjerët; 
kanë aspirata për arritje më të larta në nivel 
të shkollës. Kuadri mësimdhënës me sukses e 
shfrytëzon lavdërimin si mënyrë të motivimit. 
Shkolla e ka ngritur sistemin e vlerave dhe 
mënyrën e promovimit të arritjeve personale të 
të gjithë nxënësve në kuadër të shkollës dhe në 
mjedisin më të gjerë lokal. Nxënësit kanë mundësi 
(në pajtim me aftësitë dhe interesimet e tyre) që t’i 
shprehin potencialet e tyre kreative në mësim dhe 
në aktivitetet jashtëshkollore, me ndërmarrjen e 
iniciativave dhe aksioneve qytetare.

 � Shkolla ka politikë të nxitjes së kuadrit 
mësimdhënës që edhe nxënësit të marrin 
pjesë dhe të shënojnë sukses në gara të nivelit 
lokal, rajonal, shtetëror dhe ndërkombëtar. 
Ekipet në gara janë me përbërje të përzier, të 
balancuar, etnike. Shkolla ka sistem të zhvilluar 
të shpërblimit të nxënësve që kanë arritur sukses 
dhe të arsimtarëve që kanë ndihmuar në të në të 
gjitha sferat, përmes të cilave e kanë promovuar 
shkollën. Shkolla ka instaluar sistem të informimit 
të vazhdueshëm dhe të promovimit të aktiviteteve 
të realizuara.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla jo rregullisht ndërmerr aktivitete për të 
promovuar arritjet e nxënësve. Arritjet e larta 
të nxënësve vlerësohen nga lëndë të caktuara. 
Mjedisi për mësim nuk i motivon nxënësit që 
të vënë objektiva më të lartë dhe pritjet e tyre 
janë modeste. Kuadri mësimdhënës nuk e sheh 
esencën e lavdërimit si mënyrë për motivimin e 
nxënësit dhe ka raste kur shfrytëzohet në mënyrë 
joadekuate. Shkolla i promovon arritjet personale 
të të gjithë nxënësve vetëm në kuadër të shkollës.

 � Shkolla ka politikë të nxitjes së kuadrit 
mësimdhënës dhe të nxënësve që të marrin pjesë 
dhe të arrijnë sukses në gara të nivelit lokal, 
rajonal dhe shtetëror, mirëpo nuk ka sistem të 
shpërblimit të nxënësve që kanë arritur sukses dhe 
për arsimtarët që kanë ndihmuar në të. Aktivitetet 
në shkollë promovohen vetëm kohë pas kohe. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi vjetor për punën e shkollës; punimet 
e ekspozuara të nxënësve; panotë me lëvdata, 
me çmime të fituara; shembuj të aktiviteteve të 
promovuara në media për arritjet e nxënësve; 
procesverbale nga intervistat me arsimtarë dhe 
me bashkëpunëtorë profesionalë, me nxënës dhe 
prindër; materiale promovuese për aktivitete; 
rregullore për zgjedhjen e nxënësit më të mirë të 
gjeneratës; evidenca pedagogjike; komunikata 
drejtuar mediave; faqja e internetit, rrjetet sociale 
etj.; procesverbalet nga puna e ekipit për integrim 
ndëretnik.

5.2
PROMOVIMI I ARRITJEVE
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 Â NJOHJE DHE PRAKTIM I TË DREJTAVE TË 
FËMIJËVE

 Â TRAJTIM TË NJËJTË DHE TË DREJTË TË TË 
GJITHË FËMIJËVE

 Â PRANIM DHE PROMOVIM TË 
MULTIKULTURALIZMIT

S H U M Ë  M I R Ë

 � Të gjithë të punësuarit në shkollë i dinë dhe i 
respektojnë të drejtat e fëmijëve. Shkolla kujdeset 
për realizimin e objektivave nga programet 
mësimore, që janë të lidhura me Konventën për 
të Drejtat e Fëmijëve. Shkolla i nxit nxënësit që t’i 
praktikojnë të drejtat e veta dhe i mbron në rastin 
e çrregullimit të tyre. Shkolla organizon punëtori 
me prindërit që t’i njohë me të drejat e fëmijëve. 

 � Të gjithë të punësuarit në shkollë në mënyrë të 
drejtë dhe me respekt sillen ndaj të gjithë nxënësve, 
pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, prejardhjes 
sociale dhe aftësive. Shkolla promovon paanësinë 
dhe drejtësinë si vlera themeltare në të gjitha 
dokumentet e veta të shkruara dhe ka të zhvilluar 
mekanizma me të cilët e siguron respektimin 
e tyre në raportet me të gjitha strukturat që 
marrin pjesë në jetën shkollore (të punësuarit, 
nxënësit, prindërit). Shkolla ndërton politikë të 
integrimit ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrje 
të rinjve. Nxënësit e dinë se si t’i njohin dhe si 
të ballafaqohen me situata konkrete të lidhura 
me komunikimin, me tolerancën, stereotipet, 
paragjykimet, diskriminimin31 etj. 

 � Shkolla udhëheq politikë të vlerësimit pozitiv dhe 
të promovimit të llojllojshmërisë gjinore, etnike, 
kulturore, fetare dhe gjuhësore në shkollë dhe 

31 Doracak për mbrojtje dhe pengim të diskriminimit në sistemin 
edukativo-arsimor të Republikës së Maqedonisë së Veriut  
http://video.nationalromacentrum.org/Priracnik%20prevodi/1.%20
makedonski.pdf 

në bashkësi dhe pranimin e tyre të ndërsjellë. 
Nxënësit e respektojnë kulturën dhe traditën 
e bashkësive të tjera etnike në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, pa marrë parasysh se 
cilit grup etnik i takojnë dhe në cilën gjuhë 
e ndjekin mësimin. Shkolla planifikon dhe 
realizon aktivitete të përbashkëta mësimore dhe/
ose jashtëshkollore me grupe heterogjene të 
balancuara32 dhe i shfrytëzon të gjitha strategjitë 
tjera të mundshme që të sigurojë bashkëpunim 
ndëretnik të nxënësve dhe të të punësuarve nga e 
njëjta shkollë, ose ndonjë shkollë tjetër. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Numri më i madh i të punësuarve në shkollë i dinë 
dhe i respektojnë të drejtat e fëmijëve. Shkolla i 
njeh nxënësit me të drejtat e tyre, mirëpo jo 
gjithnjë u mundëson që t’i praktikojnë. Shkolla 
nuk ndërmerr aktivitete për t’i njohur prindërit me 
të drejtat e fëmijëve. 

 � Shkolla promovon paanësinë dhe drejtësinë si 
vlera themeltare në të gjitha dokumentet e veta të 
shkruara, mirëpo nuk ka të zhvilluar mekanizma 
me të cilët e siguron respektimin e tyre në 
marrëdhëne me të gjitha strukturat që marrin 
pjesë në jetën shkollore. Nxënësit mësohen se si 
t’i njohin dhe si t’ia dalin me çështjet që lidhen 
me komunikimin, me tolerancën, stereotipet, 
paragjykimet, diskriminimin etj. 

 � Shkolla udhëheq politikë të vlerësimit të 
llojllojshmërisë gjinore, etnike, kulturore, fetare 
dhe gjuhësore në shkollë dhe në bashkësi, 
mirëpo pamjaftueshëm i promovon. Nxënësit 
e respektojnë kulturën dhe traditën e tyre dhe 
kulturën dhe traditën e bashkësive të tjera 

32 Shkollat me dy ose me më shumë gjuhë mësimore mund ta bëjnë 
atë me grupe të përziera gjuhësore të balancuara, ndërsa shkollat 
njëgjuhësore me shkollën partnere në gjuhë të tjera mësimore ose 
me grupe të përziera kulturore (etnike) të balancuara.

5.3
PAANËSI DHE DREJTËSI

http://video.nationalromacentrum.org/Priracnik prevodi/1. makedonski.pdf
http://video.nationalromacentrum.org/Priracnik prevodi/1. makedonski.pdf
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etnike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pa 
marrë parasysh se cilit grup etnik i takojnë dhe 
në cilën gjuhë e ndjekin mësimin. I vogël është 
numri i aktiviteteve të përbashkëta mësimore dhe 
jashtëshkollore kushtuar grupeve heterogjene të 
balancuara.  

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Evidenca pedagogjike në lidhje me përfshirjen e 
nxënësve në aktivitete jashtëshkollore; struktura 
e paraleleve; intervista me nxënës, me arsimtarë, 
prindër dhe me bashkëpunëtorë profesionalë; 
pyetësorë për nxënësit dhe për prindërit; 
procesverbale nga puna e ekipit për integrim 
ndëretnik; ditarët për punën e bashkëpunëtorëve 
profesionalë; plani operativ për orën mësimore; 
procesverbale nga Këshilli i arsimtarëve; kritere dhe 
procedura për zgjedhjen e nxënësit të gjeneratës. 
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 Â BASHKËPUNIM I SHKOLLËS ME PRINDËRIT 

 Â BASHKËPUNIM ME KOMUNËN DHE ME 
BASHKËSINË URBANE

 Â BASHKËPUNIM ME BASHKËSINË AFARISTE33 
DHE ME SEKTORIN QYTETAR

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla ndërmerr aktivitete të planifikuara mirë 
dhe organizon trajnime që t’i nxit prindërit që 
të kyçen në përmirësimin e punës edukativo-
arsimore të shkollës në të gjitha nivelet. Prindërit 
janë të nxitur aktivisht të kyçen në procesin 
arsimor përmes organizimit të ligjëratave me temë 
konkrete nga profesioni i tyre, si dhe aktivitetet 
jashtëshkollore. Shkolla shfrytëzon metoda 
efektive për komunikim me prindërit përmes 
organizimit të takimeve prindërore individuale 
dhe të përbashkëta dhe të ditëve të pranimit, 
duke iu përshtatur kohës të cilën prindi e ka në 
dispozicion. Ka dokumentacion të shkruar për 
idetë e pranuara dhe të realizuara nga prindërit 
për mirësimin e procesit edukativo-arsimor 
në shkollë dhe integrimin ndëretnik në arsim. 
Shkolla ka të aktuara procedura demokratike 
për zgjedhjen e përfaqësuesve të prindërve në 
Këshillin e shkollës. Procedurat sigurojnë në 
përbërjen e organeve të shkollës përfshirjen e 
prindërve si anëtarë nga bashkësi të ndryshme 
etnike. Informatat që kanë të bëjnë me të gjitha 
aspektet e punës së shkollës, siç janë: objektivat, 
organizimi, aktivitetet e ardhshme dhe niveli i 
arritjeve të nxënësve janë të qarta, të kuptueshme 
dhe janë me qasje për të gjithë prindërit në formë 
të shkruar. Prindërit ndihen të mirëseardhur në 
shkollë.

33 Organizata mbarështuese (ekonomike), punëtori zejtare, dhoma 
dhe shoqata. 

 � Shkolla aktivisht është e kyçur në jetën e komunës 
dhe të bashkësisë urbane përmes realizimit të 
projekteve, aktiviteteve dhe organizimeve, si dhe 
përmes pjesëmarrjeve të përbashkëta në ngjarje 
me interes për bashkësinë. Shkolla e përparon 
aktivizmin qytetar dhe përfshirjen vullnetare 
të nxënësve në aktivitetet e bashkësisë/të 
komunitetit. Komuna dhe bashkësia urbane 
përfshihen në përmirësimin e kushteve për 
punë në shkollë. Shkolla promovon dhe pranon 
përfshirjen e vullnetarëve nga bashkësia 
në aktivitetet mësimore dhe në aktivitetet 
jashtëshkollore. Kjo promovon integrim ndëretnik 
në arsim dhe inkluzivitet në mjedisin më të gjerë.

 � Shkolla realizon bashkëpunim cilësor partneriteti 
me bashkësinë afariste përmes mësimit të 
organizuar mirë, përmes punës/stërvitjes praktike 
dhe zbatimit të projekteve të përbashkëta të 
nxitura nga të dyja anët. Shkolla ka instaluar 
bashkëpunim të vazhdueshëm për realizimin 
e aktiviteteve nga integrimi ndëretnik në 
arsim dhe në aktivizmin qytetar. Ekzistojnë më 
shumë shembuj kronkretë për bashkëpunim të 
suksesshëm me sektorin qytetar dhe pjesëmarrje 
aktive të të punësuarve në projekte me interes për 
bashkësinë, si dhe bashkëpunim me shkolla në 
nivel ndërkombëtar.

5.4
MARRËDHËNIE PARTNERITETI ME PRINDËRIT 
DHE ME BASHKËSINË LOKALE DHE AFARISTE
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla e pranon mbështetjen nga prindërit, 
të cilët me vetiniciativë duan që të përfshihen 
në jetën dhe në punën e shkollës, mirëpo i 
vogël është numri i aktiviteteve të cilat shkolla 
i ndërmerr për përfshirjen e prindërve. Shkolla 
ka aktuar procedura demokratike për zgjedhjen 
e përfaqësuesve të prindërve në Këshillin 
e shkollës, mirëpo nuk bëhet kujdes që në 
përbërjen e organeve të shkollës të ketë përfshirje 
të anëtarëve nga bashkësi të ndryshme etnike. 
Komunikimi i shkollës me prindërit përmblidhet 
në mbajtjen e më së paku dy takimeve prindërore 
në një gjysmëvjetor, ndërsa ka shembuj edhe 
të takimeve prindërore individuale të mbajtura. 
Informatat që kanë të bëjnë me punën e shkollës 
nuk janë të mjaftueshme për prindërit. Ka prindër 
që nuk ndihen të pranuar nga një pjesë e të 
punësuarve në shkollë. 

 � Shkolla realizon bashkëpunim me komunën 
dhe me bashkësinë urbane vetëm në kuadër të 
detyrimeve ligjore formale dhe ka pak shembuj për 
projekte dhe ngjarje të përbashkëta. Në shkollë ka 
një numër të vogël shembujsh nga aktivitetet për 
integrim ndëretnik në arsim.

 � Shkolla bashkëpunon me bashkësinë afariste 
për realizimin e mësimdhënies dhe të mësimit 
përmes punës/stërvitjes praktike. Shkolla nuk 
ka bashkëpunim të vazhdueshëm për realizimin 
e aktiviteteve nga integrimi ndëretnik në arsim 
dhe pjeëmarrja e të rinjve. Ka një numër të vogël 
shembujsh për bashkëpunim të realizuar me 
sektorin qytetar. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Raporti për punën e shkollës (gjysmëvjetor, vjetor); 
procesverbale nga Këshilli i prindërve dhe i takimeve 
me prindër; anketa dhe intervista me drejtorin, 
me prindërit, arsimtarët dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë; evidenca dhe dokumentacioni 
pedagogjik (për punën me leverdi shoqërore, për 
veprimtarinë kulturore publike); statuti i shkollës; 
faqja e internetit e shkollës; kontrata me bashkësinë 
afariste; vendimi për emërimin e anëtarëve të 
Këshillit të shkollës; projekte të shkollës në funksion 
të zhvillimit të shkathtësive praktike të nxënësve; 
procesverbale dhe vendime nga takimet e Këshillit 
të shkollës; ekzistimi i kompanive virtuale dhe 
reale të nxënësve; plan për kontakte të organizuara 
dhe për korrespondenca me bashkësinë afariste; 
tribuna, debate, ligjërata të organizuara me 
prindërit dhe me përfaqësuesit e bashkësisë afariste; 
dokumentacioni për sponsorimet dhe donacionet 
e fituara; procesverbale nga parlamenti i nxënësve; 
procesverbale nga puna e ekipit për integrim 
ndëretnik.
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6.
RESURSE

SFERA
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SFERA NR. 6: RESURSE

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

6.1
Vendosja dhe 
kapacitete 
hapësinore

 ` Kushtet hapësinore
 ` Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve hapësinore

6.2
Mjetet dhe 
materialet 
mësimore

 ` Pajisja me literaturë profesionale, me mjete 
mësimore dhe me mjete mësimore ndihmëse

 ` Biblioteka shkollore
 ` Materiale harxhuese
 ` Kompania shkollore reale ose virtuale 
 ` Punëtoria shkollore për stërvitje praktike, pajisur 

me makina, instalime, aparate dhe vegla

6.3 Sigurimi i kuadrit të 
nevojshëm arsimor

 ` Numri i të punësuarve dhe përshtatshmëria e 
kuadrit mësimdhënës

 ` Efektiviteti dhe shpërndarja e kuadrit
 ` Bashkëpunëtorët profesionalë si ndihmë ndaj 

kuadrit mësimdhënës

6.4
Ndjekja e nevojave 
zhvillimore 
të kuadrit 
mësimdhënës 

 ` Zhvillimi profesional dhe i karrierës i arsimtarëve

6.5 Puna financiare e 
shkollës

 ` Transparencë në planifikimin dhe harxhimin e 
buxhetit shkollor 
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 Â KUSHTET HAPËSINORE

 Â SHKALLA E SHFRYTËZIMIT TË 
KAPACITETEVE HAPËSINORE 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Hapësira shkollore34 i plotëson kushtet për 
zhvillimin e mësimit sipas normativit. Ka kushte 
hapësinore ergonomike dhe të këndshme për 
zhvillimin e punës së kuadrit mësimdhënës dhe 
për organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore 
për nxënësit. Madhësia e klasës përputhet me 
numrin e nxënësve në paralele. Në shkollë ka 
punëtori shkollore për stërvitjen praktike të 
nxënësve. Për çdo drejtim profesional ka nga një 
punëtori shkollore, ku nxënësit marrin dituritë 
dhe shkathtësitë. Ndërtesa dhe hapësira shkollore 
(korridoret, salla e fizkulturës, oborri i shkollës) 
janë me qasje për nxënësit me pengim trupor në 
zhvillim (rripa me qasje/access ramps, ashensorë, 
tualete të përshtatura etj.). 

 � Shkolla ka plan dhe orar të qartë dhe maksimalisht 
i shfrytëzon kapacitetet e disponueshme 
për zhvillimin e mësimit dhe të aktiviteteve 
jashtëshkollore, me të cilën i kënaq nevojat e 
nxënësve. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Në shkollë ka edhe hapësira në të cilat kushtet për 
zhvillimin e mësimit nuk janë sipas normativit. 
Shkolla nuk ndërmerr aktivitete për mirësimin e 
gjendjes ekzistuese. Është e nevojshme përshtatja 
e kushteve hapësinore që të sigurohen kushte 
ergonomike dhe të këndshme për zhvillimin e 
mësimit, për të punuar kuadri mësimdhënës dhe 
për organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore. 

34 Përfshi edhe sallën e arsimit fizik dhe oborrin e shkollës. 

Edhe krahas asaj që numri më i madh i klasave 
i përshtaten numrit të nxënësve nëpër paralele, 
megjithatë, ndihet mungesa e hapësirave për 
zhvillimin e mësimit përmes punës/stërvitjes 
praktike dhe aktiviteteve jashtëshkollore. 
Ndërtesa dhe hapësira shkollore (korridoret, 
salla e fizkulturës, oborri i shkollës) nuk janë me 
qasje të plotë për nxënësit me pengim trupor në 
zhvillim. 

 � Shkolla nuk bën plan dhe orar për shfrytëzim efektiv 
të kapaciteteve hapësinore të disponueshme, për 
të cilën gjë arsimtarët ballafaqohen me probleme 
gjatë zhvillimit të mësimit dhe të aktiviteteve 
jashtëshkollore. 

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Plani vjetor për punë; plani/programi për zhvillimin 
e shkollës; procesverbale nga inspektorati arsimor 
dhe sanitar; renditja e orëve; orari sipas klasave, 
paraleleve/grupeve dhe ndërrimeve për organizimin 
e mësimit; raporti gjysmëvjetor dhe vjetor; 
procesverbale nga puna e aktivave profesionalë; 
intervista me arsimtarët; rripa me qasje, ashensorë, 
qasema të brendshme deri te tualetet, kllapat në 
mure për t’u mbajtur; hapësirë në klasë, korridore, 
sallë të fizkulturës, oborr të shkollës për lëvizje me 
karrocë.

6.1
VENDOSJA DHE  
KAPACITETET HAPËSINORE



57

 Â PAJISJA ME LITERATURË PROFESIONALE 
DHE ME MJETE E NDIHMAÇE MËSIMORE

 Â BIBLIOTEKA E SHKOLLËS

 Â MATERIALI HARXHUES

 Â KOMPANI SHKOLLORE REALE OSE 
VIRTUALE35

 Â PUNËTORI SHKOLLORE PËR STËRVITJE 
PRAKTIKE, TË PAJISURA ME MAKINA, 
INSTALIME, APARATE DHE VEGLA.36 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla ka në dispozicion literaturë gjegjëse dhe 
bashkëkohore dhe mjete e ndihmaçe mësimore 
në pajtim me normativat nga të gjitha lëndët 
mësimore. Shkolla në vazhdimësi i përcakton 
nevojat për mjete dhe ndihmaçe mësimore, 
përfshi literaturën profesionale bashkëkohore, 
librat shkollorë, materialet për punë praktike, 
pajisjen audio-vizive dhe ICT/TIK dhe i përtërin, 
që t’u përgjigjen rrjedhave bashkëkohore të 
mësimit. Arsimtarët dhe nxënësit e dinë se cilat 
mjete dhe materiale i kanë në dispozicion dhe 
në mënyrë efektive dhe efikase i shfrytëzojnë ato 
gjatë orës mësimore dhe gjatë mësimit. Mësimi 
dhe mësimdhënia janë të pasuruara përmes 
shfrytëzimit të planifikuar të ICT/TIK. Në shkollë, 
arsimtarët dhe nxënësit kanë mundësi që në 
vazhdimësi të shfrytëzojnë internetin. Shkolla ka 
në dispozicion literaturë profesionale gjegjëse 
dhe bashkëkohore, mjete konkretizimi, materiale, 
teknologji asistive (ndihmëse) dhe ndihmaçe 
specifike për nxënësit me nevoja të veçanta 
arsimore. Për specifikat dhe nevojat e nxënësve 
me nevoja të veçanta arsimore shkolla përgatit 
mjete të përshtatura konkretizimi. 

35 Kjo temë ka të bëjë vetëm me shkollat e mesme profesionale.
36 Kjo temë ka të bëjë vetëm me shkollat e mesme profesionale.

 � Biblioteka e shkollës ka në dispozicion më shumë 
se pesë libra37 për nxënës, përfshi edhe botimet 
e lektyrës, të përfshira në përpjesëtim me gjuhët 
e përfshira mësimore që mësohen në shkollë. 
Biblioteka e ka sallën e leximit, mirë është e 
rregulluar, ka në dispozicion kompjuter, ka qasje 
në internet dhe evidenca bibliotekare udhëhiqet 
në pajtim me Ligjin për bibliotekat38. Në bibliotekë 
mbahet evidencë elektronike për librat e dhënë 
në lexim dhe për librat e kthyer. Biblioteka është 
e hapur për shfrytëzim nga ana e nxënësve dhe 
e arsimtarëve gjatë ditës shkollore dhe punon 
në pajtim me orarin e kohës së punës që ka 
bibliotekari. Në bibliotekë ka literaturë në gjuhët 
e huaja dhe në gjuhët zgjedhore që mësohen në 
shkollë. 

 � Shkolla planifikon dhe në kohë siguron material 
harxhues në sasi të nevojshme për realizimin 
e aktiviteteve mësimore, jashtëshkollore dhe 
mësimin praktik, sipas planit të shkollës.

 � Shkolla ka të regjistruar kompani reale ose 
virtuale. Në punën e saj janë përfshirë nxënës dhe 
ka të emëruar arsimtarë përgjegjës. Kompania 
reale ose virtuale është aktive dhe tregon rezultate.

 � Punëtoritë shkollore për mësim praktik janë të 
pajisura me makina, me instalime, aparate dhe 
vegla bashkëkohore gjegjëse, që i përgjigjen 
standardit për hapësirë dhe pajisje. Nxënësit dinë 
dhe kanë shkathtësi ta shfrytëzojnë pajisjen gjatë 
realizimit të mësimit praktik. Pajisja mirëmbahet 
rregullisht dhe gjithnjë është në gjendje të rregullt. 
Shkolla rregullisht e zëvendëson pajisjen e vjetër 
dhe të amortizuar me të re.

37 Për këtë përshkrimor/deskriptor në mesataren e librave për 
nxënës nuk merret parasysh numri i librave shkollorë nga projekti 
“Libra shkollorë falas”, si pjesë e fondit bibliotekar. 
38 Ligji për bibliotekat (Gazeta Zyrtare numër 66/04, 89/08, 116/10, 
51/11, 88/15, 152/15 dhe 39/16)

6.2
MJETE DHE MATERIALE  
MËSIMORE
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla ka në dispozicion literaturë profesionale 
gjegjëse dhe mjete e ndihmaçe arsimore, të 
cilat pjesërisht janë në përputhje me rrjedhat 
bashkëkohore shkencore dhe arsimore. Arsimtarët 
dhe nxënësit kanë qasje të kufizuar tek mjetet, 
ndihmaçet dhe materialet mësimore të nevojshme 
për mësim dhe mësimdhënie. Shkolla i përcakton 
nevojat për mjete, për ndihmaçe dhe materiale 
mësimore, mirëpo nuk ka sistem për ndjekjen e 
përdorimit dhe të mirëmbajtjes së tyre dhe për 
furnizim me të reja. Në shkollë, arsimtarët dhe 
nxënësit kanë qasje të kufizuar në shfrytëzimin 
e internetit. Shkolla ka në dispozicion një numër 
të vogël të literaturës profesionale gjegjëse, të 
mjeteve të konkretizimit, të materialeve dhe 
ndihmaçeve për nxënësit me nevoja të veçanta 
arsimore. 

 � Biblioteka e shkollës ka në dispozicion më 
së paku pesë libra për nxënës, përfshi edhe 
botimet e lektyrës dhe ato nuk janë të përfshira 
në përpjesëtim sipas gjuhëve mësimore që 
mësohen në shkollë. Biblioteka është e rregulluar, 
ka kompjuter, pjesërisht ka qasje në internet 
dhe evidenca bibliotekare udhëhiqet në pajtim 
me Ligjin për biblioteka. Në bibliotekë mbahet 
evidencë për librat e dhënë dhe për librat e kthyer. 
Orari i punës së bibliotekës nuk mundëson që 
nxënësit ta shfrytëzojnë gjatë tërë ditës shkollore.

 � Shkolla e planifikon furnizimin me material 
harxhues bazë, por mjetet e lejuara nuk i përgjigjen 
të planifikuarës dhe jo gjithnjë i kënaqin nevojat 
reale të shkollës.

 � Shkolla ka të regjistruar kompani reale ose 
virtuale, e cila nuk është aktive. Në punën e saj 
janë përfshirë një numër i vogël nxënësish dhe 
arsimtarësh. 

 � Punëtoritë shkollore për mësim praktik janë 
të pajisura me një numër të vogël makinash, 
instalimesh, aparatesh dhe veglash që i 
shfrytëzojnë nxënësit për stërvitje praktike. Pajisja 
nuk mirëmbahet rregullisht dhe nuk ka mundësi 
që rregullisht pajisja e vjetër dhe e amortizuar të 
ndërrohet me të re.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Dokumentacioni i shkollës për furnizim me 
literaturë profesionale dhe me mjete mësimore 
ndihmëse (ndihmaçe); procesverbal nga biseda 
me arsimtarët, bashkëpunëtorët profesionalë 
dhe drejtorin; këqyrje në evidencën bibliotekare; 
anketa me nxënësit; dokumentacioni për materialet 
harxhuese të planifikuara dhe të blera; vetevaluimi 
i shkollës dhe plani/programi për zhvillimin e 
shkollës; aktet interne, raportet gjysmëvjetore dhe 
vjetore, programi vjetor; procesverbale nga aktivat 
profesionalë; regjistri për kompaninë shkollore; 
këqyrja te punëtoritë, makinat, instalimet, aparatet 
dhe veglat shkollore për stërvitje praktike; listat e 
inventarizimit.
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 Â NUMRI I TË PUNËSUARVE DHE 
PËRSHTATSHMËRIA (GJEGJËSIA) E 
ARSIMTARËVE DHE E BASHKËPUNËTORËVE 
PROFESIONALË

 Â EFEKTIVITETI DHE RENDITJA E KUADRIT 

 Â BASHKËPUNËTORËT PROFESIONALË SI 
MBËSHTETJE E KUADRIT MËSIMOR 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla ka punësuar arsimtarë dhe bashkëpunëtorë 
profesionalë për realizimin e procesit edukativo-
arsimor nga të gjitha lëndët mësimore dhe ata 
janë me arsim gjegjës në pajtim me normativat. 
Të gjithë arsimtarët dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë janë të stërvitur për të punuar me 
fëmijë me nevoja të veçanta arsimore. Kuadri 
udhëheqës, mësimdhënës dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë janë të stërvitur për realizimin e 
aktiviteteve për integrim ndëretnik dhe përfshirje 
qytetare. Ekziston praktika që çdo vit të bëhet 
diseminacioni (shpërndarja, përhapja) i stërvitjes 
bazë për arsimtarët e rinj të sapopranuar dhe për 
bashkëpunëtorët profesionalë. Shkolla ka aktuar 
procedurë për organizimin dhe realizimin e 
stazhit si fillestar.

 � Arsimtarët punojnë me sukses si ekip në kuadër 
të aktivave profesionalë dhe i kontribuojnë punës 
aktive të shkollës. Gjatë punësimit të arsimtarëve 
dhe të bashkëpunëtorëve profesionalë respek-
tohen ligjet, aktet nënligjore dhe normativi. Në 
bibliotekën e shkollës ka person të angazhuar, 
me orar të plotë, të punësuar në shkollë. Në 
rastet kur mungon kuadri mësimdhënës, shkolla 
ka mekanizma për zëvendësim të shpejtë dhe 
adekuat, me qëllim realizimin e plotë të fondit 
vjetor të orëve. 

 � Shkolla ka bashkëpunëtorë profesionalë që u japin 
përkrahje arsimtarëve në realizimin e mësimit, në 
ndjekjen e përparimit të nxënësve, ballafaqimin 
me problemet në nivel individual dhe grupor 
dhe dhënien e ndihmës këshilluese për punë me 
nxënësit dhe për punë me fëmijët me nevoja të 
veçanta arsimore. Bashkëpunëtorët profesionalë 
në programet e tyre të punës planifikojnë dhe 
kryejnë aktivitete të llojllojshme për përmirësimin 
e bashkëpunimit të nxënësve me arsimtarët.  

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla ka të punësuar arsimtarë dhe bashkë-
punëtorë profesionalë për realizimin e procesit 
edukativo-arsimor nga të gjitha lëndët mësimore 
dhe ata janë me arsim gjegjës në pajtim me 
normativat. I vogël është numri i arsimtarëve 
që janë të stërvitur për punë me fëmijë me 
nevoja të veçanta arsimore. Kuadri udhëheqës, 
mësimdhënës dhe bashkëpunëtorët profesionalë 
janë të stërvitur për realizimin e aktiviteteve 
për integrim ndëretnik dhe përfshirje qytetare, 
mirëpo nuk ka praktikë që të bëhet diseminacioni 
i stërvitjes bazë për sapotëpunësuarit. Shkolla ka 
aktuar procedurë për organizimin dhe realizimin 
e stazhit për fillestarët (stazhierët).

 � Kontributi i arsimtarëve për kualitetin e punës së 
shkollës gjatë vitit shkollor është jo i vazhdueshëm. 
Aktivat profesionalë rrallë e praktikojnë punën 
ekipore. Gjatë punësimit të arsimtarëve dhe të 
bashkëpunëtorëve profesionalë respektohen 
ligjet, aktet nënligjore dhe noramtivi. Në 
bibliotekën e shkollës janë të angazhuar më 
shumë persona që e plotësojnë fondin e orëve 
në shkolla. Gjatë shpërndarjes së orëve nuk 
bëhet kujdes për ngarkim me paanësi dhe me 
drejtësi të arsimtarëve. Gjatë mungesës së kuadrit 
mësimdhënës nuk bëhet kujdes zëvendësimi të 
jetë adekuat dhe në kohë, me qëllim realizimin e 
plotë të fondit vjetor të orëve. 

6.3
SIGURIMI I KUADRIT  
TË NEVOJSHËM MËSIMOR
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 � Bashkëpunëtorët profesionalë në shkollë 
vetëm me kërkesë të arsimtarëve u ndihmojnë 
(arsimtarëve) në realizimin e mësimit, në ndjekjen 
e përparimit të nxënësve, në ballafaqimin me 
problemet në nivel individual dhe grupor dhe/ose 
në dhënien e ndihmës këshilluese për punë me 
nxënësit. Ndihma dhe mbështetja për punë me 
fëmijë me nevoja të veçanta arsimore nuk është 
në nivel të kënaqshëm.  

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Dosjet e të punësuarve; akti për organizimin dhe 
sistematizimin e vendeve të punës; procesverbali 
nga biseda me drejtorin dhe me arsimtarët; programi 
vjetor për punën e shkollës; programi për punën e 
bashkëpunëtorëve profesionalë; raporti nga puna 
e bashkëpunëtorëve profesionalë; procesverbale 
nga aktivat profesionalë; programe dhe raporte të 
arsimtarëve mentorë; procesverbale nga puna e 
ekipit inkluziv.
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 Â ZHVILLIMI PROFESIONAL DHE I KARRIERËS 
I ARSIMTARËVE 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Të gjithë arsimtarët përgatitin plan personal për 
zhvillim profesional. Shkolla mbi bazë të planeve 
personale i identifikon nevojat e arsimtarëve dhe 
përgatit program për zhvillim profesional, me 
ç’rast i ka parasysh kompetencat profesionale 
për arsimtarë. Shkolla ka praktikë të mirë për 
diseminacion të përvojave të fituara nga stërvitjet 
për fuqizimin e kompetencave të kuadrit. Shkolla 
organizon dhe përfshin kuadrin mësimdhënës 
dhe bashkëpunëtorët profesionalë në stërvitje 
interne dhe eksterne, përfshi edhe stërvitjet për 
fëmijë me nevoja të veçanta arsimore, integrim 
ndëretnik dhe pjesëmarrje të rinjve e kështu me 
radhë. Shkolla e respekton rregullativën ligjore 
për zhvillim profesional dhe të karrierës të 
kuadrit, ndërsa ka edhe mekanizma të brendshëm 
për t’i dhënë mirënjohje kuadrit që fut inovacione 
efektive në punë. Kuadri mësimdhënës dhe 
bashkëpunëtorët profesionalë kanë dosje 
profesionale të azhurnuara.

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Të gjithë arsimtarët përgatitin plan personal 
për zhvillim profesional. Shkolla mbi bazë 
të planeve personale i identifikon nevojat e 
arsimtarëve dhe përgatit program për zhvillim 
profesional, me ç’rast i ka parasysh kompetencat 
profesionale bazë për arsimtarë. Shkolla kohë pas 
kohe bën diseminacionin e përvojave të fituara 
nga stërvitjet për fuqizimin e kompetencave të 
kuadrit. Shkolla nuk bën kujdes të mjaftueshëm 
për përfshirje të njëjtë të kuadrit mësimdhënës 
dhe të bashkëpunëtorëve profesionalë në stërvitje 

interne dhe eksterne, përfshi edhe stërvitjet për 
fëmijë me nevoja të veçanta arsimore, integrim 
ndëretnik, pjesëmarrje të rinjve e kështu me radhë. 
Shkolla e respekton rregullativën ligjore për 
zhvillim profesional dhe të karrierës të kuadrit. 
Kuadri mësimdhënës dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë kanë dosje profesionale.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi vjetor për punën e shkollës; aktet interne; 
biseda me bashkëpunëtorët profesionalë, arsimtarët 
dhe me drejtorin; plane personale për zhvillim 
profesional; programi për zhvillim profesional 
të kuadrit mësimdhënës; dosje profesionale të 
arsimtarit/bashkëpunëtorit profesional; raport nga 
vetevaluacioni; programi për punën e mentorit dhe 
të sapopunësuarit gjatë vitit shkollor; anketa të 
shkollës për zhvillim profesional të kuadrit; lista nga 
stërvitjet e kryera interne; procesverbale nga puna e 
ekipit për integrim shkollor.

6.4
NDJEKJA E NEVOJAVE ZHVILLIMORE 
TË KUADRIT MËSIMDHËNËS
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 Â TRANSPARENCË NË PLANIFIKIMIN DHE 
HARXHIMIN E BUXHETIT SHKOLLOR 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Shkolla i informon organet dhe trupat në shkollë 
për buxhetin shkollor dhe për harxhimin e tij 
dhe ka të nxjerrë dokument të shkruar në të cilin 
janë të rregulluara procedurat për sigurimin dhe 
shpërndarjen e mjeteve financiare. Prioritetet 
buxhetore ngushtë janë të lidhura me prioritetet 
e objektivave arsimorë të shkollës, duke paraparë 
edhe mjete financiare për integrim ndëretnik 
dhe përfshirje qytetare, si dhe për realizimin e 
aktiviteteve të parapara në programin e bashkësisë 
së nxënësve. Buxheti shfrytëzohet shkoqur dhe 
për objektiva kreativë që janë të fokusuar në 
përmirësimin e kualitetit të mësimdhënies dhe të 
mësimit, mirësimin e arritjeve të nxënësve, si dhe 
të zhvillimit të shkollës në tërësi. Këshilli i shkollës 
një herë në muaj merr raport për aktivitetet 
financiare dhe për gjendjen financiare të shkollës. 
Këshilli i shkollës rregullisht e përcjell harxhimin 
e buxhetit, me qëllim që të ketë kontroll për mjetet 
e harxhuara financiare.  

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Shkolla i informon organet dhe trupat në shkollë 
për buxhetin shkollor dhe për harxhimin. Kuadri 
udhëheqës nuk konsulton një pjesë të personave 
përgjegjës për çështje që lidhen me resurset, 
informacionet e të cilave janë të rëndësishme që 
të sigurohet ekonomizim, efikasitet dhe drejtësi 
në shpërndarjen e mjeteve financiare. Prioritetet 
buxhetore jo përherë janë të lidhura me prioritetet 
e objektivave arsimorë të shkollës, e gjithashtu 
nuk parashikojnë mjete financiare për integrim 
ndëretnik dhe përfshirje qytetare dhe për 

realizimin e prioriteteve të bashkësisë së nxënësve. 
Buxheti shfrytëzohet për objektiva afatshkurtër 
ose për prioritete të cilat nuk janë të lidhura me 
përmirësimin e kualitetit të mësimdhënies dhe të 
mësimit, për përmirësimin e arritjeve të nxënësve, 
si dhe të zhvillimit të shkollës në përgjithësi.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Plani financiar, plani/programi zhvillimor dhe 
programi vjetor për punë; procesverbale nga bisedat 
me drejtorin, personat përgjegjës, arsimtarët, 
Këshillin e shkollës, ekipin inkluziv; procesverbalet 
dhe vendimet e Këshillit të shkollës; procesverbale 
nga bisedat me Këshillin e prindërve dhe me 
bashkësinë e nxënësve; procesverbale nga bisedat 
me ekipin për integrim ndëretnik; kontratat e 
lidhura, tenderët për furnizime publike; ofertat; 
procesverbale nga Revizioni dhe nga Drejtoria 
për të Hyra Publike; programi i bashkësisë së 
nxënësve; procesverbale nga parlamenti i nxënësve; 
raporti financiar; dokument i shkruar për caktimin 
e prioriteteve për planin financiar; pyetësor nga 
personi përgjegjës nga themeluesi.

6.5
PUNA FINANCIARE NË SHKOLLË
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7.
MENAXHIMI, 
UDHËHEQJA  
DHE HARTIMI  
I POLITIKËS

SFERA
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SFERA NR. 7: MENAXHIMI, UDHËHEQJA DHE HARTIMI I POLITIKËS

Nr. INDIKATOR PËR 
KUALITET TEMA

7.1
Menaxhimi dhe 
udhëheqja me 
shkollën

 ` Menaxhimi me shkollën
 ` Udhëheqja me shkollën

7.2 Hartimi i politikës 
së shkollës 

 ` Qartësia dhe përshtatshmëria e misionit dhe vizionit 
 ` Procedura për hartimin e politikës shkollore
 ` Rezultate nga planifikimi zhvillimor
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 Â MENAXHIM ME SHKOLLËN

 Â UDHËHEQJE ME SHKOLLËN

S H U M Ë  M I R Ë

 � Këshilli i shkollës është konstituuar në pajtim me 
rregullativën ligjore dhe me statutin e shkollës, 
me ç’rast mbahet llogari për strukturën gjinore 
dhe etnike të anëtarëve të Këshillit të shkollës. 
Puna e Këshillit të shkollës është е definuar qartë 
me rregulloren për punë të Këshillit të shkollës. 
Në rregulloren për punë është aktuar prania e 
obligueshme e më së paku nga një përfaqësuesi 
nga strukturat e parapara me Ligjin për arsim 
fillor dhe të mesëm në Këshillin e shkollës 
(përveç në raste të mungesës së paralajmëruar, 
ose kur nuk është bërë emërimi i përfaqësuesve). 
Këshilli i shkollës ka nxjerrë plan për ndjekjen e 
aktiviteteve për integrim ndëretnik në arsim dhe 
pjesëmarrje të rinjve dhe në çdo tre muaj i përcjell 
aktivitetet. Mbledhjet mbahen dhe realizohen në 
pajtim me rregulloren për punën e Këshillit të 
shkollës. Këshilli i shkollës u siguron informata 
të rregullta, të detajuara dhe gjithëpërfshirëse 
për punën e vet subjekteve të tjera të përfshira në 
procesin edukativo-arsimor. Këshilli i shkollës ka 
vënë raporte partneriteti me organin udhëheqës të 
shkollës dhe me strukturat tjera shkollore. Shkolla 
siguron stërvitje për anëtarët e Këshillit të shkollës 
për të kryer me sukses rolin e menaxhimit. Këshilli 
i shkollës në mënyrë aktive merr pjesë në hartimin 
e politikave dhe udhëheq politika shkollore në të 
cilat afirmohet inkluziviteti i shkollës, integrimi 
ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrja e të rinjve. 

 � Organi udhëheqës ka vizion të qartë për 
zhvillimin e shkollës, me të cilin janë të njoftuar 
të gjithë faktorët e përfshirë në jetën e shkollës. 
Organi udhëheqës objektivisht i jep notë punës 
së të punësurve, e vlerëson kontributin e tyre 
në punën ekipore dhe e promovon praktikën e 
mirë që ekziston në shkollë; merr vendime me 
përgjegjësi; ka të ngritur kredibilitet personal 
dhe marrëdhënie profesionale ndaj punës, aftësi 
që në mënyrë efektive të delegojë, të komunikojë 
dhe të udhëheqë me të punësuarit dhe zhvillimin 
e tyre; me sukses i implementon në shkollë 
ndryshimet në sistemin arsimor; fokusohet tek 
prioritetet e identifikuara në planin/programin 
zhvillimor, rregullisht vetevaluohet, ndërsa në 
qendër të punës së vet i vë arritjet e nxënësve dhe 
mirësimin e shkollës; vë parnteritete produktive 
në bashkësinë e drejtpërdrejtë dhe më të gjerë, 
përfshi partneritetet me shkollat tjera për 
realizimin e aktiviteteve për integrim ndëretnik 
në arsim. Organi udhëheqës ka kompetenca për 
punë ekipore dhe atë e praktikon gjatë procesit të 
ngritjes së politikave, planifikimit dhe sigurimit 
të kualitetit. Organi udhëheqës i shkollës është 
proaktiv në realizimin e politikave shkollore për 
inkluzivitet, integrim ndëretnik në arsim dhe 
pjesëmarrje të rinjve. 

7.1
MENAXHIM DHE UDHËHEQJE  
ME SHKOLLËN
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P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Këshilli i shkollës është i konstituuar në pajtim me 
rregullativën ligjore dhe me statutin e shkollës. 
Puna e Këshillit të shkollës është e definuar qartë 
me rregulloren e punës së Këshillit të shkollës. 
Këshilli i shkollës ka nxjerrë plan për përcjelljen 
e aktiviteteve për integrim ndëretnik në arsim 
dhe pjesëmarrje të rinjve. Ka raste të shtyrjes/
mosmbajtjes së mbledhjeve të Këshillit të shkollës 
për shkak të mungesës së kuorumit për punë. 
Këshilli i shkollës bashkëpunon me organin 
udhëheqës të shkollës dhe me strukturat tjera 
arsimore vetëm në nivel formal. Këshilli i shkollës 
merr pjesë aktive në hartimin e politikave, por 
në mënyrë të pamjaftueshme angazhohet për 
afirmimin e inkluzivitetit, të integrimit ndëretnik 
në arsim dhe të pjesëmarrjes rinore. 

 � Organi udhëheqës nuk është i fokusuar 
mjaftueshëm tek misioni dhe vizioni si 
përcaktime strategjike të shkollës; ka raport 
profesional ndaj punës, mirëpo i ik marrjes së 
vendimeve që janë me përgjegjësi; ndryshimet 
në arsim me vështirësi i aplikon në shkollë; nuk 
delegon përgjegjësi dhe në mënyrë joefektive 
komunikon me të punësuarit; pamjaftueshëm 
fokusohet tek prioritetet e identifikuara në 
planin/programin zhvillimor; vë partneritete në 
mjedisin e drejtpërdrejtë lokal; vë partneritete me 
shkolla të tjera për realizimin e aktiviteteve për 
integrim ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrje të 
rinjve; punën e vet jo përherë e mbështet në punë 
ekipore dhe ndikon nga pozicione mbrojtëse ndaj 
çdo lloj komenti dhe kritike. Organi udhëheqës i 
shkollës është proaktiv në realizimin e politikave 
shkollore për inkluzivitetin, integrimin ndëretnik 
në arsim dhe pjesëmarrjen e të rinjve.  

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Programi për punë i Këshillit të shkollës; rregullorja e 
punës së Këshillit të shkollës; statuti i shkollës; plani 
financiar, procesverbale, vendime dhe raporte nga 
puna e Këshillit të shkollës (vjetore, gjysmëvjetore, të 
veçanta); procesverbale nga parlamenti i nxënësve 
për zgjedhjen e përfaqësuesve; vetevaluimi, plani/
programi për zhvillim i shkollës; programi për 
punë i drejtorit; programi për zhvillim profesional i 
drejtorit; intervista me arsimtarë, prindër dhe nxënës, 
me ekipin inkluziv dhe me Këshillin e shkollës; plan 
për ndjekjen e aktiviteteve për integrim ndëretnik 
dhe rekomandime tremujore; procesverbale nga 
mbikëqyrje inspektuese; procesverbale nga puna e 
ekipit për integrim shkollor; pyetësor për personin 
përgjegjës të komunës. 
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 Â QARTËSI DHE PËRSHTATSHMËRI TË 
MISIONIT DHE TË VIZIONIT

 Â PROCEDURA PËR HARTIMIN E POLITIKAVE 
SHKOLLORE

 Â REZULTATE NGA PLANIFIKIMI ZHVILLIMOR 

S H U M Ë  M I R Ë

 � Misioni dhe vizioni i shkollës e shpërfaqin 
politikën arsimore shtetërore dhe lokale. Ato janë 
precize, të qarta dhe janë të fokusuara në mirësimin 
e kualitetit të mësimdhënies, mbështetjen e 
aktiviteteve për inkluzion, integrim ndëretnik 
dhe pjesëmarrjen e të rinjve, zhvillim profesional 
të arsimtarëve dhe përparimin e arritjeve të të 
gjithë nxënësve. Të punësuarit, prindërit dhe 
nxënësit aktivisht janë të përfshirë në hartimin 
e misionit dhe të vizionit. Të punësuarit i njohin 
dhe i kuptojnë mirë misionin dhe vizionin, 
ndërsa faktorët tjerë janë të njohur me to. 
Shkolla i mobilizon të gjitha subjektet relevante 
(të punësuarit, strukturat në shkollë, nxënësit, 
bashkësinë lokale) që të punojnë në jetësimin e 
misionit dhe të vizionit. Shkolla bashkëpunon me 
institucione gjegjëse për jetësimin e misionit dhe 
të vizionit.

 � Shkolla ka të aktuara procedura për nxjerrjen 
e politikave shkollore. Shkolla në vazhdimësi i 
mirëson politikat për përparimin e kualitet për 
punë në shkollë, për inkluzion, integrim ndëretnik 
në arsim, pjesëmarrje të rinjve, uljen e të gjitha 
llojeve të dhunës në shkolla, uljen e dhunës në 
familje, edukimin antikorrupsional të nxënësve, 
mosdiskriminimin, qasjen e barabartë tek arsimi 
kualitativ për të gjithë e kështu me radhë. Të 
punësuarit, strukturat në shkollë, nxënësit dhe 
faktorët tjerë aktivisht marrin pjesë në hartimin 
dhe mirësimin e politikave , si dhe në aktivitetet 
për realizimin e tyre. 

7.2
HARTIMI I POLITIKËS SHKOLLORE

 � Rezultatet janë precize, të qarta dhe shpërfaqin 
misionin, vizionin dhe vlerat e shkollës dhe 
gjatë vënies së tyre janë të përfshirë arsimtarët, 
prindërit, nxënësit dhe përfaqësuesit e bashkësisë 
lokale. Shkolla ka plane aksionale për jetësimin 
e rezultateve e objektivave të përcaktuar. Shkolla 
ka plan për përcjellje dhe evaluim dhe indikatorë 
për jetësimin e rezultateve dhe atë plan e realizon. 
Shkolla i informon arsimtarët, nxënësit dhe 
prindërit për rezultatet që duhet të arrihen dhe 
dinamikën e realizimit. 

P J E S Ë R I S H T  K Ë N A Q

 � Misioni dhe vizioni i shkollës e shpërfaqin 
politikën arsimore shtetërore dhe lokale. Ato 
janë precize, të qarta dhe janë të fokusuara në 
mirësimin e kualitetit të mësimit, mbështetje të 
aktiviteteve për inkluzion, integrim ndëretnik dhe 
pjesëmarrjen e të rinjve, zhvillim profesional të 
arsimtarëve dhe përparimin e arritjeve të të gjithë 
nxënësve. Të punësuarit, Këshilli i prindërve dhe 
një pjesë e nxënësve marrin pjesë në hartimin e 
misionit dhe të vizionit. Të punësuarit njohin dhe i 
kuptojnë misionin dhe vizionin. Shkolla i përfshin 
të gjitha subjektet relevante (të punësuarit, 
strukturat në shkollë, nxënësit, bashkësinë lokale) 
që të punojnë në jetësimin e misionit dhe të 
vizionit. Ka pak shembuj të bashkëpunimit me 
institucionet gjegjëse për jetësimin e misionit dhe 
të vizionit.

 � Shkolla ka procedura të dakorduara për 
nxjerrjen e politikave shkollore. Shkolla vetëm 
me rekomandim nga institucionet kompetente 
i mirëson politikat e pëparimit të kualitetit 
për punë në shkollë, për inkluzion, integrim 
ndëretnik në arsim, pjesëmarrjen e të rinjve, uljen 
e të gjitha llojeve të dhunës në shkollë, uljen e 
dhunës në familje, edukimin antikorrupsional të 
nxënësve, mosdiskriminimin, qasjen e njëjtë tek 
arsimi cilësor për të gjithë e kështu me radhë. Në 
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hartimin dhe mirësimin e politikave, si dhe në 
aktivitetet për jetësimin e tyre, nuk respektohen 
procedurat e dakorduara. 

 � Rezultatet janë precize, të qarta dhe shpërfaqin 
misionin, vizionin dhe vlerat e shkollës dhe 
gjatë shtrimit të tyre janë të përfshirë arsimtarët, 
prindërit, nxënësit dhe përfaqësuesit e bashkësisë 
lokale. Shkolla ka plane aksionale për arritjen e 
rezultateve sipas objektivave të shtruar. Shkolla ka 
plan të përcjelljes dhe të evaluimit dhe indikatorë 
për realizimin e rezultateve, mirëpo nuk e përcjell 
dinamikën e e përcjelljes dhe të evaluimit. Shkolla 
jo rregullisht i informon arsimtarët, nxënësit dhe 
prindërit për rezultatet që duhet të arrihen.

B U R I M E T  E  T Ë  D H Ë N A V E

Plani vjetor për punën e shkollës; vetevaluimi, plani/
programi zhvillimor i shkollës; plani për ndjekje 
dhe evaluim të realizimit të planeve aksionale; 
anketa/intervista me drejtorin, bashkëpunëtorët 
profesionalë, arsimtarët, prindërit, nxënësit; 
procesverbale nga Këshilli i shkollës, Këshilli i 
prindërve, Këshilli i arsimtarëve; akte interne; 
programi për punë dhe raporti për punën e Këshillit 
të shkollës; procedura të shkruara për hartimin e 
politikave shkollore; rregullorja për punën e Këshillit 
të shkollës; plani për zhvillimin profesional; raporte 
nga evaluimi intern; plani financiar i shkollës.

[ MAS H ] M i n i s t r i a  e 
A rs i m i t  d h e  
e  S h k e n c ë s

[ PA I ] P l a n i  a rs i m o r 
i n d iv i d u a l

[ BZ H A] B y ro j a  p ë r 
Z hv i l l i m i n  e 
A rs i m i t

[Q AS P ] Q e n d ra  p ë r 
A rs i m i m  d h e 
S t ë r v i t j e 
P ro fe s i o n a l e

[ I S H A] I n s p e k to ra t i 
S h te t ë ro r  i 
A rs i m i t

[ KS H ] K ë sh i l l i  i 
sh k o l l ë s
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