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1.HYRJE 

 
Objekti shkollor i SHFK  “Hasan Prishtina” ndodhet në Komunën e Çairit – Shkup, ku edukohen dhe shkollohen nxënës me përbërje heterogjene.  
Shkolla ekziston prej vitit 1945 dhe ka qenë e vend ndodhur në lagjen Evrejsko Maalo.Prej vitit 1963 ndodhet në lokalitetin e sotshëm në rr.Kosta Abrasheviq 

nr.7 dhe është shkollë me traditë të vjetër, mirënjohje të ndryshme dhe shpërblime.  
Veprimtaria edukativo-arsimore pranë SHFK “Hasan Prishtina” organizohet për nxënësit e klasës së I-IX dhe atë në paralele me mësim në dy gjuhë: shqip dhe 

maqedonisht.  

Në shkollë veprimtarinë edukativo-arsimore e organizojnë: 70 arsimtarë, 1 drejtor, 1 pedagog, 1 psikolog 1 bibliotekist edhedefektologi cili shkollën tonë e 
përfshinë me një ditë të javës.  

Në kuadër të trajnimeve profesionale-pedagogjike janë realizuar më tepër fusha programore për zhvillim intern të personelit, me qëllim që të përmirësohet 
kualiteti në realizimin e mësimit.  

Shkolla vazhdimisht merr pjesë në konkurse të shumta, letrare, për art e të tjera (komunale, shtetërore dhe olimpiada) sipas lëndëve dhe lëmive.  
 Për mundin dhe të arriturat e tyre nxënësit fitojnë shpërblime të shumta, diploma, mirënjohje, falemi nderime, pllakate, statuja, kupa e të tjera. 
 Aktivitetet lidhur me zgjerimin e njohurive e kanë realizueshmërinë e vet nëpërmjet organizimit të garave të tipit: ndërmjet klasave, komunale, regjionale dhe 
shtetërore.  
 

1.1. Çka paraqet Programi vjetor për punën në shkollë 

 Programi vjetor për punën në SHFK "Hasan Prishtina" -Çair,  paraqet plan operativ me të cilin është e programuar tërësisht puna në shkollë. Ky dokument 
themelor duhet në mënyrë efektive të na udhëzon gjatë realizimit të aktiviteteve globale të planifikuaradhe është parakusht për përcjellje efektive tëgjithë bartësve të 
procesit edukativo arsimor.Poashtu i parashikon të gjithë format dhe mënyrat e punës të mundësuara nga kushtet materialo-teknike, kadrovike, finansiare dhe kushte të 
tjera në rrethinën më të gjërë ku ekziston shkolla.  
 
 Planifikimi i të gjithë aktiviteteve gjatë vitit shkollor të përfshira me Programin vjetor për punë është parakusht për realizimin e suksesshëm të punës edukativo-
arsimore dhe tërësisht jetën shkollore.  

 

1.2. Përcaktime normativo-ligjore 

 

 Programi vjetor për punë në SHFK "Hasan Prishtina" - Çair, për vitin shkollor 2019/2020 është punuar sipas këtyre akteve ligjore dhe nënligjore: 

● Ligji për arsim dhe edukim i Republikës së Maqedonisë Veriore, neni 49 (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 161/2019) 
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● Ligjet në interes për punën e shkollës si subjekt juridik, ligji për marëdhënje pune, ligji për prokurim publik, ligji për organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore dhe ligjet tjera.  

● Aktet nënligjore të brendshme ( kodi etik, Organet profesionale në shkollë, etj.) Rregulloret ( Rregullore për punën e komisioneve, Rregullore për kujdestarinë e 

arsimtarëve, Rregullore për orarin e punës etj. ) 

● Plan-programet mësimore 

● Koncept për shkollën fillore nëntëvjeçare 

● Statuti i shkollës  

● Plani zhvillimor i shkollës prej vitit 2018-2022 

● Programi për punën e shkollës për vitin 2019/2020 

 Raportet (Raporti vjetor i shkollës prej vitit 2018/2019, Raporti nga vetevaluimi prej vitit 2018-2020 Programi për zhvillim, Raport për punën financiare të 
shkollës, Procesverbalet).  
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2.TË DHËNAT E PERGJITHSHME TË SHKOLLËS 

 

2.1.Harta e shkollës 

 

SHFK “Hasan Prishtina”
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2.2. Të dhëna për shkollën 

 
а) SHFK "Hasan Prishtina" - Çair, përfshin nxënës prej klasës-І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII dhe IX . 

 

Emri i shkollës SHFK “Hasan Prishtina” – Çair 

Adresa, komuna, vendi rr.KostaAbrasheviç nr.7, Komuna e Cairit, Shkup 

Telefoni 2621055 

Fax-i 2621055 

e-maili shf. hasanprishtina@yahoo. com 

Themeluar nga 1963 

Ueb faqja www.hasanprishtina.edu.mk 

Facebook page shfk.hasanprishtina 

Facebookgroup Sh.F."Hasan Prishtina"-Cair 

Verifikimi- numri dhe akti 11-2211 

Viti i verifikimit 26. 06. 1984 

Gjuha në të cilën mbahet mësimi Shqipe, Maqedone 

Viti i ndërtimit 1962-1980 

Lloji i ndërtimit Baze e forte 

Sipërfaqja e objektit 3185 m2 

Sipërfaqja e oborrit të shkollës 2500 m2 

Sipërfaqja e tereneve sportive 2450 m2 

Shkolla punon në ndrime Ne dy ndrrime 

Mënyra e ngrohjes së shkollës Me nxemje qendrore 

Numri i klasave 28 

Numri i paraleleve 43 

Numri indërrimeve 2 

Statusi i ekoshkollës (flamur igjelbërt, niveli iargjendtë dhe ai bronze) / 
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2.3. Hapësira, kushtet për punë në shkollë 

 

Numri I përgjithshëm I ndërtesave 1 

Numri I shkollave periferike / 

Emri i shkollës SHFK“Hasan Prishtina” 

Bruto sipërfaqe  

Neto sipërfaqe 3185 m2 

Numri iterreneve sportive 1 

Numri I kateve 3 

Numri I klasave 28 

Numri I hapësirave ndihmëse  / 

Biblioteka e shkollës 1 

Mënyra e ngrohjes së shkollës Me nxemje qendrore-vetanake(naftë) 
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2.4.Kushtet materialo-teknike 

 
  

Shkolla ka në dispozicion këto mjete ndihmëse shkollore.  
 

Nr.  
Rendor 

Forma e mjeteve Sasia  

1.  Piano 1 

2.   TV 7 

3.  Printera 3 

4.  Shtëpiza (kompjuter) 15 

5.  Monitor 270 

6.  Tastatura 255 

7.  Laptop 3 

8.   LCD prozhektor 4 

9.  CD kasetofon 10 

10.   DVD  3 

11.  Skener me printer 2 

12.   Mikroskop elektronik 1 
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2.5. Struktura e shkollës 

Anëtarët e Këshillit të shkollës (Emri dhe mbiemri) 

EsmaFazlija –përfaqësuese nga arsimtarët 

FerdiBaftija– përfaqësuese nga arsimtarët 

AlmiraTutiq–përfaqësuese nga arsimtarët 

SellmaRizvanoviq Mandall – përfaqësuese nga prindërit 

Qani Toqi– përfaqësues nga prindërit 

Besim Bushi- përfaqësues nga prindërit 

Rami Qerimi–përfaqësues nga Komuna 

RamadanAliu–përfaqësues nga Komuna 

Anëtarët e Këshillit të prindërve (Emri dhe mbiemri) 

1-1-do te zgjidhet ne shtator 

1-2-do te zgjidhet ne shtator 

1-3 –do te zgjidhet ne shtator 

1-4-do te zgjidhet ne shtator 

1-5-do te zgjidhet ne shtator 

2-1-do te zgjidhet ne shtator 

2-2-do te zgjidhet ne shtator 

2-3 – do te zgjidhet ne shtator 

2-4-do te zgjidhet ne shtator 

2-5-do te zgjidhet ne shtator 

3-1 SaliAlili 

3-2-Hazire Stafa 

3-3 Ganimete Jashari 

3-4 Vjollca Nika 

3-5 MarinXhorxheski 

4-1 FarukMemishi 

4-2 Fadil Baftiu 

4-3 Llokman Ibrahimi 

4-4HazbiTopojani 

4-5AzraMushina 
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5-1 Bekim Iseni 

5-2 Afrim Aliu 

5-3 Bashkim Baftiri 

5-4 Valmira Sopa 

5-5 MirsadaGjogoviq 

6-1 AvniNeziri 

6-2 Feriz Kryezi 

6-3 XheniferLuçi 

6-4RexhepShaqiri 

6-5 Mersima Ademi 

7-1 Qani Toqi 

7-2 Bekim Jusufi 

7-3 MuamerImeri 

7-4GoranStojanov 

8-1.Bekim Alili 

8-2 Agim Bekiri 

8-3 Jetish Muarremi 

8-4 Isnie Rexhepi 

8-5.Sellma Mandall 

9-1 Zekirija Morina 

9-2MuzaferKruezi 

9-3 LeonoraRufati 

9-4 SabinaPepiq 

 

Lulieta Qerimi Drejtor 

Nezir Bekteshi Psikolog 

Blerina Isa Pedagog 

Esm aFazlija- kryetare e Këshillit të shkollës 

Ferdi Baftija–anëtarë nga Këshilli i arsimtarëve 

Mevludin Bajrami- kryetarëi aktivit nga shkencat matematiko-natyror  

Violeta Pajaziti-kryetarë nga aktivishoqëroro- gjuhësor  

Ilir Sopaj -kryetar i aktivit profesional i sportit, teknikës dhe artit 

Zinka Ganiq- kryetare e aktivit profesional të grupit klasorë 
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Allmira Musiq-proçesverbalist 

Aktivet profesionale (llojet) 

Aktivi profesional i grupit klasor 

Aktivi profesional i lëndëve shoqëroro gjuhësor 

Aktivi profesional i lëndëve matematiko-natyror 

Aktivi profesional i sportit, teknikës dhe artit 

Këshilli i arsimtarëve(numri i arsimtarëve) 70 

Parlamenti i nxënësve(numri i nxënësve) 43 

Avokati  i nxënësve 1 

Anëtarët e Eko shkollës (numri i arsimtarëve) 13 

 

2.6.Resurset njerëzore-  

 

Tabela 1 gjithsej 

Struktura e punëtorëve sipas etnitetit dhe gjinisë 

Maqedon Shqiptar Boshnj.  Turk Të tjerë 

M F M F M F M F M F 

Numri i punëtorëve 86 1 9 19 52       

Numri i kuadrit arsimor 70  11 19 43  4 1    

Numri ibashkëpunëtorëve profesional 3   1 2       

Punëtorë administrativ 5  1 2 2       

Shërbimi teknik 7 1 1 1 4       

Drejtor 1    1       
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Tabela 2 gjithsej 

Shkalla e arsimimit e të punësuarve 

Arsim i lartë 
Përgatitje e larte 

profesionale 
Arsimi mesëm Arsim fillor 

M F M F M F M F 

Numri i kuadrit arsimor 70 14 41 6 8 1    

Numri I bashkëpunëtorëve profesional 3 1 2       

Punëtorë administrativ 5  2  1 2 2   

Shërbimi teknik 7       2 5 

Drejtor 1  1       

gjithsej 86 9 46 6 9 3 2 2 5 

 

Tabela 3 gjithsej 

Struktura e të punësuarve sipas moshës 

Mosha Stazhi punës 

20
 –

 3
0 

31
 –

 4
0 

41
 -

 5
0 

51
 -

60
 

m
b

i6
1 

p
ra

kt
ik

a

n
t 

1-
 1

0 

10
 -

 2
0 

20
 -

 3
0 

m
b

i 3
0 

Numri I të punësuarve 86           

Numri i kuadrit arsimor 70 11 13 38 8   17 23 26 4 

Numri ibashkëpunëtorëve profesional 3  3      3   

Punëtorë administrativ 5  3  2   1 3 1  

Shërbimi teknik 7 1 3 2 1   4 2 1  

Drejtor 1   1      1  
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2.7.Nxënës 

SHFK 
"Hasan 

Prishtina" 
- Çair 

Nr. 
iparaleleve 

Nr. 
inxënësve 

Shqiptarë Maqedon Turq Serb Boshnjak Rom Tëtjerë 

Klasa     m f m f m f m f m f m f m f 

I 5 147 72 70 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

II 5 128 66 56 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 

III 5 120 57 59 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

IV 5 113 59 49 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

V 5 108 47 52 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 0 0 

I - V 25 616 301 286 3 0 1 0 0 0 9 10 3 3 0 0 

VI 4 109 53 50 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

VII 5 92 47 41 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

VIII  4 103 51 43 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 

IX 5 87 43 38 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 

VI - IX 18 391 194 172 0 0 0 0 0 0 16 7 2 0 0 0 

I - IX 43 1007 495 458 3 0 1 0 0 0 25 17 5 3 0 0 

 
 

SHFK "Hasan Prishtina" - Çair 
Gjuha mësimore - 

Maqedonisht 
Gjuha mësimore - Shqip 

Gjuha mësimore - 
Turqisht 

Gjuha mësimore - 
sërbisht 

Numri i paraleleve 9 35 / / 

Numri i nxënësve 57 950 / / 

Numri i arsimtarëve 11 56 / / 
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2.8.Kuadri arsimor 

 
 Mësimin për vitin shkollor 2019/2020pranëSHFK "Hasan Prishtina" - Çair, e realizon kuadri arsimor sipas normave përkatëse.Në tabelën në vijim është dhënë 
pasqyrë për arsimtarët e angazhuar.  
 

Nr. r.  Emri dhe mbiemri Lënda mësimore Përgaditja arsimore Kuadri i cili plotëson në shkolla tjera 

1.  Senxhan Miftari Grupi klasor profesor / 

2.  Afërdita Shabani Grupi klasor profesor  

3.  MernushTopojani Grupi klasor profesor  

4.  Ajten Hoxha Grupi klasor arsimtarë  

5.  Ganimet Osmani Grupi klasor profesor  

6.  Hava Mexhiti Grupi klasor profesor  

7.  Mimoza Hajdari Grupi klasor profesor  

8.  Gordana Vapska Grupi klasor profesor / 

9.  Nora Bela Grupi klasor profesor / 

10.  Venera Raka Grupi klasor profesor / 

11.  Flora Demiri Grupi klasor profesor / 

12.  Lindita Lamallari Grupi klasor profesor / 

13.  Allmira Musiq Grupi klasor profesor  

14.  Esma Fazlija Grupi klasor profesor  

15.  Ellzina Poliku Grupi klasor arsimtarë  

16.  Blerta Iseni Grupi klasor arsimtarë  

17.  Zinka Ganiq Grupi klasor arsimtarë  

18.  Arlinda Etemi Grupi klasor profesor  

19.  Shpresa Rexhepi Grupi klasor profesor  
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20.  Shqipe Idrizi Grupi klasor profesor  

21.  MirveteRama Grupi klasor profesor  

22.  Merita Croj Grupi klasor profesor  

23.  Sonjica Milloshevska Grupi klasor arsimtarë  

24.  BleritaJakupi Grupi klasor profesor  

25.  NerminBakiu Grupi klasor profesor  

26.  Merita Zekiri Grupi klasor profesor  

27.  Sejhan Bekteshi Grupi klasor profesor  

28.  Albionda Iseni Grupi klasor profesor  

29.  Bukurije Hoti Metush Grupi klasor profesor  

30.  Vjollca Shehu Grupi klasor profesor  

31.  Allmira Papiq Grupi klasor profesor  

32.  Siana Nesimi Gjuhë shqipe profesor  

33.  AjnurDauti Gjuhë shqipe profesor  

34.  Arsim Leskovica Gjuhë shqipe profesor  

35.  Lenqe Milevska Gjuhë maqedone profesor  

36.  Hidaјete Arifi Gjuhë maqedone arsimtarë  

37.  Kenan Dibrani Gjuhë angleze arsimtarë  

38.  Shermin Limani Gjuhë angleze arsimtarë  

39.  Vlora Alimi Gjuhë angleze profesor SHF “Rajko Zhinzifov”- Çair 

40.  Linda Fetai Gjuhë angleze profesor  

41.  Fluturije Xhila Shej Gjuhë angleze profesor  

42.  Sevinq Ajvazi Gjuhë angleze profesor  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 18 / 127 

43.  Violeta Pajazit Gjuhë frenge arsimtarë  

44.  Saranda Selimi Gjuhë angleze arsimtarë SHF “RajkoZhinzifov”- Çair 

45.  Gzim Ibrahimi Matematikë arsimtarë  

46.  Xhelal Ramadani Matematikë arsimtarë  

47.  Sillvija Mitevska Matematikë-Fizik profesor  

48.  Idaver Ademi Biologji arsimtarë  

49.  Bllagica Mihajllova Biologji profesor SHF “RajkoZhinzifov”- Çair 

50.  FerdiBaftija 
Histori-Kulture-
Qytetare 

profesor  

51.  Sanije Latifi Fizikë arsimtarë SHF “RajkoZhinzifov”- Çair 

52.  Mevlut Bajrami Kimi profesor  

53.  Arun Neziri Kimi-Inovacione profesor  

54.  Zhivka Llaktash Histori profesor SHF “NikollaVapcarov” -Çair 

55.  Afërdita Dauti Histori arsimtarë  

56.  Blerim Daut Gjeografi arsimtarë  

57.  Marija Llotiq Arsimi fizik profesor SHF “VasillGllavinov”- Çair 

58.  Semie Islami Arsimi fizik arsimtarë  

59.  Gëzim Osmani Arsimi fizik profesor  

60.  Eniser Nuredini Informatikë profesor  

61.  SkenderLatifi Arsimi teknik arsimtarë  

62.  Ilir Sopaj Arti figurativ profesor  

63.  Filip Hristovski Arsimi muzikor profesor SHF . “VasillGllavinov” - Çair 

64.  Valon Suma Arsimi muzikor profesor  

65.  Nuran Limani Njohja me religjionet profesor SHF “25 Maj”- Çair 
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66.  Nesrin Muaremi Etikë profesor SHF “7 Marsi”- Çair / Sh. f. “VasillGllavinov” 

67.  Biljana Kukuneshoska Gjuhë boshnjake profesor SHF “NikollaVapcarov”- Çair 

68.  Irjeta Isaki Gjuh shqipe profesor  

69.  Vlora Alimi Gjuhë angleze profesor  

70.      

 

Kuadri mësimor i cili vjen nga shkollat tjera 

Nr. r Emri dhe mbiemri Lënda mësimore 
Përgaditje 

profesionale 
Shkolla amë 

1.  EliS.Donevska Arti figurativ arsimtarë SHFK "Jashar Bej Shkupi"- Çair 

2.  Valentina Fidanovska Gjeografi profesor SHF “RajkoZhinzifov”- Çair 

3.  Monika Nedelkovska Etika e religjioneve / Njohja me religjionet profesor SHF “VasillGllavinov”- Çair 

4.  Avidane Dardhishta Gjuhë maqedone profesor SHF “7 Marsi”- Çair 

5.  Filip Hristovski Arsimmuzikor profesor 
SHF “VasillGllavinov” 
SHF “NikollaVapcarov”- Çair 

6.  Bllagica Mihajllova Biologji profesor SHF “RajkoZhinzifov”- Çair 

7.  Nuran Limani Njohja me religjionet profesor SHF “25 Maj”- Çair 

8.  Biljana Kukuneshoska Gjuhë dhe kultura e boshnjakëve profesor SHF “NikollaVapcarov”- Çair 
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2.9.Personeli administrativ 

Nr.rendor Emri dhe mbiemri Përgatitje profesionale Vendi punës 

1.  Lulieta Qerimi ALS Drejtor 

2.  Nezir Bekteshi ALS Psikolog 

3.  Blerina Isa ALS Pedagog 

4.  Hatixhe Imeri ALS Defektologe 

5.  Mirvete Gavazi ALS Biblotekiste 

6.  Violeta Iliq ALS Sekretar 

7.  Sali Alili SHM Administrator 

8.  Emine Mustafa ALS Kontabilist 

9.  Bekim Kurti SHM Nikoqir 

10.  Igballe Sejdiu SHM Arhiviste 

 

2.10.Përgjegjës për higjienën dhe mirëmbajtjen e shkollës 

Nr.rendo
r 

Emri dhe mbiemri Përgatitje profesionale Vendi punës 

1.  Tomislav Simonovski SHM Hausmjeshtër 

2.  Rufije Aliu fillore pastrues 

3.  Violeta Trajkovska fillore pastrues 

4.  Ganimet Jashar fillore pastrues 

5.  Mirvet Amziu fillore pastrues 

7 Avdiraim Luta fillore rojtar 
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Shkolla gjatë pushimit veror i ka ndërmarrë masat e nevojshme tekniko – higjienike që të jetë e përgatitur për vitin e ri shkollor dhe atë : 

 

➢ rregullimin e dyerve hyrëse dhe rrethojës të oborrit të shkollës 

➢ rregullimin e bankave dhe karrigeve shkollore 

➢ pastrimin gjeneral dhe rregullimin etë gjithë hapësirës shkollore 

➢ kositjen e barit dhe mbjelljen e drunjëve në oborrin shkollor 

➢ pastrim dhe rregullim e hapësirave të bodrumit 

➢ pastrim i sistemeve për nxehjeqendrore në shkollë 

➢ punë me enterierin e klasave 

➢ rregullim estetik i shkollës 
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3.MISIONI DHE VIZIONI 
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MISIONI:Shkolla jonë është mjedisi cilie përkrah zhvillimin individual të nxënësve, i respekton gjinitë, religjionet si dhe përkatësinë e ndryshme të etniteteve.E përkrah 
ngritjen profesionale të arsimtarëve për realizimin e TIK-ut dhe EKO standardeve të cilat do të mundësojnë mësim cilësor.Ndërmerr aktivitetet për ti mirëmbajtur 
marrëdhëniet në mes nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve.  
 

 

 

VIZIONI: Shkolla jonë do të tentojë që puna në shkollëtë bazohet nëbazë të të drejtave të fëmijëve dhe multikulturalizmit si dhe me përfshirjen e inkluzivitetitku çdo 
fëmijë do të përparojë sipas aftësive individuale dhe zhvillimin e aftësive për të drejtat, obligimetsi dhe respektimin e ndërsjellët.Do të mundësojë arsim cilësor duke u 
bazuar në IKT dhe EKO standardet nëpërmjet të së cilave nxënësit do të mund të fitojnë dituri, aftësi si dhe shkathtësi të cilat janë të nevojshme për funksionim të 
përditshëm.  

.  

 

QËLLIMET:Përfitimi i diturive të përhershme dhe aplikuese si dhe aftësimi inxënësve për jetën e mëtutjeshme dhe zhvillimin individual.  
 
 
 
STRATEGJIA: Zgjedhje e paramenduar dhe përdorim i i mjeteve, metodave mësimore dhe qëndrimeve të cilat tek çdo nxënës do të ndikonin si shtysë në 

ç’do lëmi të zhvillimit të tij individual dhe integrimit të tij në shoqëri. 
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4.ANËT POZITIVE DHE NEGATIVE TË SHKOLLËS 

 
Anët pozitive të shkollës, të cilat edhe më tutje duhet t’i zhvillojmë janë: 

1. Aftësimi permanent i arsimtarëve për përcjelljen inovacioneve në arsim si dhe aplikimin dhe realizimin e tyre.  

2. Përdorimi i formave dhe metodave të reja në punën me nxënës; 

3. Bashkëpunim permanent me vetëqeverisjen lokale; 

4. Pjesëmarrje e nxënësve nëpër gara regjionale dhe shtetërore dhe arritje të rezultateve solide ; 

5. Kyçje nëpër projekte; 

6. Përkushtim i barabartë për të gjithë nxënësitme nevoja dhe aftësi të ndryshme; 

7. Lajmërimi me kohëi prindërve dhe nxënësve për suksesin;Shkolla është mjedis multinacional, vend për bashkëpunim dhe bashkëjetesë.  

8. Përcjellje e përhershme e përparimit të nxënësve; 

9. Nxënësit kanë kujt t’i drejtohen për ndihmë ose këshillë në shkollë; 

10. Shkolla ka përgatitur kodeksin e sjelljesdhe Rendin shtëpiak; 

11. Mjedisi multietnik si dhe bashkëjetesa kontribuojnë për raporte të mira ndërnjerëzore si dhe bashkëpunimtë mirë pa marrë parasysh gjininë apo përkatësinëe 

etnitetit.  

12. Aktivet profesionale, ligjëratat profesionale si dhe projektetmundësojnëpërmirësimin e aftësive profesionale tëarsimtarëve.  

13. Kuadri arsimor maksimalisht angazhohet në procesin edukativo-arsimor si dheshfrytëzontë gjitha resurset për arritjen e rezultateve .  

14. Kushte të përmirësuara për punën e arsimtarëve dhe nxënësve; 

15. Bashkëpunim të mirë me vetëqeverisjen lokale dhe më gjerë.  

Anët negative të shkollës, te cilat duhet ti tejkalojmë janë: 
1. Pajisje e dobët e nxënësve me mjete ndihmëse punuese; 

2. Kyçja jo e mjaftueshme e prindërve dhe nxënësve në procesin e planifikimit të përmbajtjeve dhe aktiviteteve në mësimin e rregullt .  

3. Mungesa e materialeve dhe mjeteve mësimore ; 

4. Mungesa e materialit shfrytëzues për nevojate nxënësit dhe arsimtarit; 

5. Mungesa e doracakëve dhe literaturës për punën me fëmijët me nevoja të posaçme; 

6. Një pjesë e prindërve nuk tregojnë interes për suksesin dhe sjelljen e fëmijëve të tyre.  

Rreziqet nga mjedisi, për të cilat duhet të kemi kujdes janë: 
➢ Numri i vogël i nxënësve në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase.  
➢ Statuti i ulët social i një pjese të prindërve  
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5.SFERA TË NDRYSHIMEVE, PRIORITETE DHE QËLLIME 

  

  

Vetvlerësimi 
i shkollës

-sfera 
prioritare

PLANE DHE 
PROGRAME 
ARSIMORE

TË 
ARRITURAT 

E 
NXËNËSVE

RESURSE

MËSIM DHE 
TË 

MËSUARIT
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5.1 Qëllimetzhvillimorepërvitinshkollor2019/2020 

 
Sferat për ndryshim: 
 

➢ Përmirësimi i kushteve për punë në shkollë 
➢ Pajisja e shkollës me mjete për realizimine mësimit më cilësor 
➢ Aftësimi profesional i arsimtarëve .  

 
 
 
Nga sferat e ndryshimit (Qëllimit strategjik) kah qëllimet zhvillimore 

 

 

Qëllimi strategjik Qëllimet zhvillimore 

1.Përmirësimi i kushteve për punë në shkollë 1.1. Renovimi i sallës së fiskullturës 

1.2. Zgjërimi i hapësirës shkollore  

2.Aftësimi profesional i arsimtarëve .  2. 1.Trajnimi arsimtarëve për punë me nxënës me probleme psikofizike, fëmijë më probleme të ndryshme dhe me fëmijë 
të talentuar 

2.2.Kycja e shërbimit pedagogjiko-psikologjikme teste të ndryshme për punë me nxënësit me nevoja të ndryshme si dhe 
me nxënës të talentuar.  

3.Pajisja e shkollës me mjete për realizimin e 
mësimit cilësor 

3.1Paisja e bibliotekës së shkollës me libra-literaturë 

3.2.Pajisja e klasave dhe kabineteve me material harxhues, mjetemësimore si dhe mjete teknike dhe teknologjike  
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Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i kushteve për punë në shkollë 
 

 

Qëllimi 
zhvillimor 

Qëllime konkrete 

Аktivitetet (veprimet) 

VITI I 1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I 4 

1.
 1

 R
en

o
vi

m
i i

sa
llë

s 
së

 f
is

ku
llt

u
rë

s 

1. 1. 1  
Identifikimi i gjendjes momentale të sallës së 
fiskulturës 

- Formimi iekipit (grupit) 
- Konstatimi i gjendjes 
momentale ; 
- Përgatitja e raportit për 
gjendjenmomentale 

 

  

1. 1. 2  
Shfrytëzimi i materialit dhe pajisjeve 
ekzistuese 

-Formimi i ekipit (grupit) 
Ndarja e materialeve dhe 
pajisjeve të cilat mund të 
shfrytëzohen nga salla e 
fiskulturës. 

 

  

1. 1. 3  
Furnizimi me materiale dhe mjetetë reja për 
renovimin e sallës së fiskulturës 

  - Formimi i ekipit (grupit) 
- Mbledhja e ofertave  
-Zgjedhjae ofertës më 
tëvolitshme 
- Përgatitja e listës për 
furnizim të nevojshëm 
- Furnizimi me materiale dhe 
mjete.  

  

1. 1. 4  
Mirëmbajtja e sallës se fiskulturëstërenovuar 

  Mirëmbajtja e sallës së 
fiskullturës të rinovuar 

 



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 28 / 127 

Implementimi i planit të gatshëm 

Qëllimetkonkrete Aktivitetet Resurset Korniza 
kohore 

Indikatorë 
 

Burimet e të dhënave  

njerëzore fizike harxhime 

1. 1. 1 Identifikimi i 
gjendjes momentale 
në sallën e 
fiskulturës 

- Formimi i ekipit; 
- Konstatimi i gjendjes momentale së sallës së 
fiskulturës; 
- Përgatitja e raportit nga gjendja e vrojtuar 
momentale 

LuietaQerimi -
drejtor 
Mjeshtri  
VioletaAtanasova.- 
sekretar 
Person adekuat 

Letër 
Kompjuter 
Fotokopir 
Toner 

rreth 
1000 den.  

Java e 1 
dhe e2 e 
Tetorit 

R
en

ov
im

 i 
sa

llë
s 

së
 fi

sk
ul

ltu
rë

s 

Procesverbal nga 
gjendja momentale e 
sallës së fiskulturës 

1. 1. 2  
Shfrytëzimi I 
materialit dhe 
mjeteve ekzistuese 

-Formimi i ekipit 
- Klasifikimi i mjeteve dhe materialit i cili mund 
të shfrytëzohet nga salla  

LuietaQerimi -
drejtor 
Mjeshtri  
VioletaAtanasova.- 
sekretar 
Person adekuat 

Letër 
Kompjuter 
Fotokopir 
Toner 

rreth 
1000 den.  

Muaji 
Nëntor 

Procesverbal nga 
gjendja momentale 

1. 1. 3  
Furnizimi me 
materiale dhe 
pajisjetë reja për 
renovimin e sallës së 
fiskulturës 

-Formi i ekipit  
- Mbledhja e ofertave  
- Zgjedhja e ofertës më të mirë 
- Përgaditja e listës me gjëra të nevojshme për 
furnizim 
- Përgaditja e listës me harxhime 
-Furnizimi me mjete dhe materiale 

LuietaQerimi -
drejtor 
Mjeshtri  
VioletaAtanasova.- 
sekretar 
Person adekuat 
Furnizues adekuat 

Letër 
Lëng 
Kafe 

Mvarësisht 
nga ofertat 

Muaji 
Dhjetor 

Oferta nga ndërmarrja e 
përzgjedhur.  
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Qëllimi strategjik 2:Ngritja profesionale e arsimtarëve  
 

Qëllimi 
zhvillimor 

Qëllimet konkrete 

Аktivitete (veprime) 

VITI I1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I4 

3.
 1

T
ra

jn
im

 in
jë

 g
ru

p
i a

rs
im

ta
rë

sh
 p

ër
 p

u
n

ë 
m

e 
n

xë
n

ës
 m

e 
p
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2. 1. 1  
Identifikimi i paranjohurive të arsimtarëve për 
punën e tyre me fëmijët me nevoja të 
veçanta, me të meta psikofizike si dhe me 
fëmijë që kanëtraumaposkonfllikte 

- Formimi i ekipit; 
-Përpilimi i testeve për 
diagnostifikim; 
-mbajtja e testimit 
-Analizë nga rezultatet e 
fituara 

   

2. 1. 2  
Formimi i grupeve sipas paranjohurive të 
arsimtarëve 

 - Formimi iekipit 
- Formimi i grupeve 
sipas rezultateve 
nga analiza e bërë 

  

2. 1. 3  
Mbajta e trajnimeve për punë me fëmijë me 
probleme psikofizike  
fëmijët me nevoja të veçanta, me të meta 
psikofizike si dhe me fëmijë që 
kanëtraumaposkonflliktit 

  
 
 

-Formimi i ekipit 
- Përgatitja e programeve për punën 
e grupeve ; 
- Marrëveshje për vendin dhe kohën 
për mbajtjen e mësimit 
- Mbajtja e trajnimeve ; 

 

2. 1. 4  
Vëzhgimi i arsimtarëve qe kanëfituar dituri 
dhe implementimi i diturive në aktivitete 
shkollore dhe jashtë saj  

   Përcjelljadhe zbatimi 
i diturive të ftuara 
nga trajnimi ne 
suaza të mësimit 
obligativ dhe 
aktiviteteve të lira.  
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Implementimi iplanit të gatshëm  
 

Qëllime konkrete 
 

aktivitete Resurse  Korniza 
kohore 

Indikatorët Burimet e të 
dhënave njerëzore fizike harxhime 

2. 1. 1  
Identifikimi i 
paranjohurive të 
arsimtarëve per punën e 
tyre me fëmijët me 
nevoja të veçanta, me të 
meta psikofizike si dhe 
me fëmijë që 
kanëtraumapaskonfliktit 

- Formimi i ekipit; 
-Përpilimi i testeve 
për diagnostifikim; 
-Mbajtja e testimit 
-Analizë nga 
rezultatet e fituara 

Shërbimi pedagogjik-
psikologjik 
Defektolog 
Arsimtar 
prind 
 

Letër  
Kompjuter 
Teste të 
standardizuar 

Rreth 1000den.  Java e1 në 
Tetor 

0 

 

2. 1. 2  
Formimi i grupeve sipas 
paranjohurive te 
arsimtarëve 

- Formimi i ekipit 
- Formimi i grupeve 
sipas rezultateve 
nga analiza e bëra 

Arsimtar  
 

Letër  
kompjuter 
zyra 

Rreth1000den.  Java e 1 në 
Tetor 

Rezultatet e mara 
ngatestimi 

2. 1. 3 Mbajtja e 
trajnimeve për punë me 
fëmijë me probleme 
psikofizike  
fëmijët me nevoja të 
vecanta, me të meta 
psikofizike si dhe me 
fëmijë që kanë trauma 
poskonfliktit 

-Formimii ekipit 
-Përgatitja e 
programeve për 
punën e grupeve ; 
- Marrëveshje për 
vendin dhe kohën 
për mbajtjen e 
mësimit 
- Mbajtja e 
trajnimeve  

Arsimtar  
 

Letër 
Kompjuter 
Doracak për 
arsimtarët 

Varësisht nga vlera e 
dhënë në ofertë 

Tetor Programe për 
punën në grupe  

 
  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 31 / 127 

Qëllimi 
zhvillimor 

Qëllimet konkrete 

Аktivitete (veprime ) 

VITI I 1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I 4 
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2. 2. 1 Identifikimi i paranjohurive të 
arsimtarëvepër punë me nxënësit me 
nevoja të posaçme 

  Nëntor  

2. 2. 2  
konkretizimi i temave dhe përmbajtja e 
trajnimeve 

  Nëntor  

2. 2. 3  
Mbajtja e trajnimeve për punë me fëmijë 
me nevoja të posaçme 

  Nëntor  

2. 2. 4  
Përcjellja e aplikimit të diturive të fituara 
nga trajnimet ne suaza të mësimitobligativ 
dhe jashtë saj 

   Përcjellja e aplikimit të diturive të 
fituara nga trajnimet ne suaza të 
mesimitobligativ dhe jashte saj 
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Qëllime konkrete Аktivitete 
Resurse Korniza 

kohore 
Indikatorë Burime të të dhënave 

njerëzore fizike  harxhime  

2. 2. 1 
Identifikimi iparanjohurive të 
arsimtarëvepër punë me 
nxënësit me nevoja të posaçme 

- Formimi i ekipit 
-Përgatitja e 
fletëveanketuese 
-Anketimi 
-Analiza e rezultateve të 
fituara 

NezirBekteshi-
psikolog 
Blerina Isa-
pedagog 
Hatixhe - 
defektologe 
Kujdestarët e 
klasave 

Letër 
Kompjuter 
Klasë 

rreth1000, 00 
den.  

Java e parë 
në Nëntor 
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Fletët anketuese  

2. 2. 2  
Konkretizimi i temave dhe 
përmbajtjeve për trajnim 

- Formimi i ekipit 
-Vendosja e kontakteve dhe 
konsultimetme ZMZ rreth 
trajnimit 
- Klasifikimi i përmbajtjevenë 
bazë të së cilave do të 
hartohet programi 

NezirBekteshi-
psikolog 
Blerina Isa-
pedagog 
Hatixhe - 
defektologe 
Psihijatër 
Kujdestarët e 
klasave 
 

Letër 
Kompjuter 
Zyra 
Literaturë 
plotësuese 

rreth 1000, 00 
den.  

Java e 2 në 
Nëntor 

Rezultaet e marra nga 
anketa e bërë 

2. 2. 3  
Mbajtja e trajnimeve për punë 
me fëmijë me nevoja të 
posaçme 

- Formimi i ekipit 
- Përgatitje e programit për 
punë; 
-Marrëveshje për vendin dhe 
kohën për mbajtjen e trajnimit 
-Mbajtja e trajnimit 

NezirBekteshi-
psikolog 
Blerina Isa-
pedagog 
Hatixhe - 
defektologe 
Psihijatër 
Kujdestarët e 
klasave 
 

Letër 
Kompjuter 
Zyra 
Material 
profesional dhe 
tema për trajnimin 

Varësisht nga 
çmimet edhëna 
në ofertë 
 

Nga java 
e3e 
Nëntorit 

Programi për punë 
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Qëllime zhvillimore Qëllime konkrete 

Аktivitete (veprime)  

VITI I 1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I 4 
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2. 3. 1  
Identifikimi i kërkesave për teste plotësuese për shërbimin pedagogjik-
psikologjik 
 

 
 

  - Analizë për gjendjen 
momentaleme teste  
-Përgaditja e listës për teste të 
nevojshme  

2. 3. 2  
Furnizimi i shërbimit pedagogjik-psikologjikme teste  

   - Analizë për testet e kapshme në 
Maqedoni 
- Grumbullimi i ofertave 
- Përzgjedhja e ofertës më të mirë 

 
 

Qëllime konkrete Aktivitete 
Resurse Korniza 

kohore 
Indikatorë Burime të të dhënave 

njerëzore fizike harxhime 

2. 3. 1 
Identifikimi për nevojën e testeve 
plotësuese për shërbimin 
pedagogjiko-psikologjik 

- Analizë për gjendjen 
momentale me teste 
-Përgatitja e listës për 
teste të nevojshme 

NezirBekteshi- 
psikolog 
Blerina Isa-
pedagog 
Hatixhe - 
defektologe 

Letër  
kompjuter 
 

rreth 1000, 00 den Java e 1 e 
Dhjetorit 

3.
 3
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- Lista e testeve 
ekzistuese që 
shfrytëzohen 
- Lista e testeve që 
nevojiten 

2. 3. 2  
Furnizimi i shërbimit pedagogjiko-
psikologjik me testet e nevojshme 

- Analizë për testet që 
përdoren në Maqedoni 
-Mbledhja e ofertave  
-Zgjedhja e ofertës më 
të mirë 

NezirBekteshi- 
psikolog 
Blerina Isa-
pedagog 
Hatixhe - 
defektologe 

Letër  
kompjuter 
Internet 

Varësisht nga çmimi 
i ofertës së dhënë 

Java e 2e 
Dhjetorit 

- Testet e fituara 
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Qëllimi strategjik 3:Pajisja e shkollës me mjete për realizimin e mësimit cilësor 

 

 

Qëllimi 
zhvillimor 

Qëllime konkrete 

Аktivitetet (veprimet) 

VITI I 1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I 4 
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3. 1. 1  
Identifikimi i gjendjes momentale në 
bibliotekë më literaturë profesionale dhe 
literaturë plotësuese 

- Formimi iekipit; 
- Kontrollimi i 
evidencës 
ekzistuese të 
bibliotekës; 
- Raport për 
evidencën nga 
kontrollimi 

   

3. 1. 2  
Klasifikimi i literaturës që mund të 
shfrytëzohet 

 Formimi i ekipit; 
- Klasifikimi i literaturës sipas llojit dhe nevojave ; 
- Përgatitja e listës për nevojat e literaturës 
sëpërcdo arsimtar 

  

3. 1. 3  
Furnizimi I literaturës obligative dhe shtesë 

 Formimi i ekipit; 
-Ndarja e literaturës prioritare,  si dhe literaturës 
plotësuese nga ajo që duhet të blehet; 
-Mbledhja e ofertave nga shtëpitë botuese si dhe 
shqyrtimi i tyre; 
- Zgjedhja e ofertës më të mirë; 
- Blerja e literaturës së re profesionale dhe 
plotësuese 

Furnizim me literaturë 
profesionale 

 

3. 1. 4  
Pajisja e bibliotekës shkollore me botime të 
reja  

  Ripërtrirja e fondit të 
librave në bibliotekën e 
shkollës me botimetë 
reja.  
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Implementimi i planit të gatshëm 

 

Qëllimetkonkrete Aktivitetet Resurset Korniza 
kohore 

Indikatorë 
 

Burimet e të 
dhënave  

njerëzore fizike harxhime 

3. 1. 1. Identifikimi i 
gjendjes momentale 
në bibliotekë më 
literaturëprofesionale 
dhe literaturë 
plotësuese 
 

- Formimi i ekipit 
- Konstatimi i gjendjes momentale ; 
- Përgatitja e raportit për gjendjenmomentale 
nga vrojtimi 
 
 

LulietaQerimi 
drejtor  
MirvetGavazi 
bibliotekist- 
 arsimtar.  
 

Biblioteka 
shkollore  
Evidence nga 
biblioteka  
Letër 
kompjuter 
 

rreth 
1000,  00 
ден.  

dhjetor 

P
as

u
ri

m
i i
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ës
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h
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re

 m
e 
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ks
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Evidence nga 
bibliotekistja 

3. 1. 2Identifikimii 
literaturës që mund të 
shfrytëzohet 
 

- Formimi i ekipit; 
- Klasifikimimiiliteraturës sipas llojit dhe 
nevojave  
- Përgatitjae listës për nevojat e literaturës së re 
nga ana e çdo arsimatri; 

LulietaQerimi 
drejtor  
MirvetGavazi 
bibliotekist- 
 arsimtar l.  
 

Biblioteka 
shkollore  
Nevojat e 
arsimtarëve  
Letër 
kompjuter 
 

rreth 
1000,  00 
ден.  

janar Procesverbal nga 
ekspertiza e bërë 

3. 1. 3Furnizimi i 
literaturës 
profesionale dhe 
plotësuese 

-Formimi i ekipit; 
-Ndarja e literaturës prioritare, si dhe literaturës 
plotësuese nga ajo që duhet të blihet; 
-Grumbullimi i ofertave nga shtëpitë botuese si 
dhe shqyrtimi i tyre; 
- Zgjedhja e ofertës më të mirë; 
- Blerja e literaturës së re profesionale dhe 
plotësuese 

LulietaQerimi 
drejtor  
MirvetGavazi 
bibliotekist-  
arsimtar  
 

Biblioteka 
shkollore  
Evidencë nga 
biblioteka dhe 
blerja e tyre  
Letër 
kompjuter 

Varësisht 
nga ofertat 
 

mars Oferta e 
përzgjedhur nga 
shtëpia botuese 
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Qëllimi 
zhvillimor 

Qëllime konkrete 

Аktivitetet (veprimet) 

VITI I 1 VITI I 2 VITI I 3 VITI I 4 
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3. 2. 1  
Identifikimi i gjendjes momentale me 
materiale dhe mjete mësimore 

-Formimi i ekipit; 
-Pasqyra 
momentale e 
shkollës me 
mjete mësimore ; 
- Përgatitja e 
raportit nga 
observacioni i 
bërë; 

   

3. 2. 2  
Shfrytëzimi I materialit ekzistuese si dhe 
mjeteve mësimore 

 -Formimi i ekipit; 
-Kontrollimi i funksionalitetit të mjeteve ekzistuese 
mësimore; 
- Përgatitja e raportit ; 
-Dorëzimi i listave nga aktivet profesionalepër 
nevojat e arsimtarëve 

  

3. 2. 3  
Sigurimi i mjeteve të reja bashkëkohore 
mësimore dhe modernizimi i mjeteve tekniko-
teknologjike 

  - Formimi iekipit; 
- Mbledhjadhe shqyrtimi i ofertave ; 
-Zgjedhja e ofertës më të mirë.  
- Sigurimi imjeteve të reja mësimore si dhe 
modernizimi i mjeteve të reja tekniko-teknologjike 

  

3. 2. 4  
Mirëmbajtja e mjeteve të reja dhe 
modernizimi i mjeteve tekniko-teknologjike 

  Mirëmbajtja e mjeteve të 
reja mësimore  
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Implementimi i planit të gatshëm 

 

Qëllimetkonkrete Aktivitetet Resurset Korniza 
kohore 

Indikatorë 
 

Burimet e të dhënave  

njerëzore fizike harxhime 

3. 2. 1  
Identifikimi i gjendjes 
momentale me 
materiale harxhuesedhe 
mjete mësimore 

-Formimi iekipit 
- Konstatimi i gjendjes momentale me mjete 
mësimore dhe mjete tekniko-teknologjike ; 
- Përgatitja e raportit për gjendjenmomentale 
 

LulietaQerimi- 
drejtor 
Kryetarëte aktiveve 
profesionale 
 

Kabinete dhe 
klasa  
Letër 
kompjuter 

Rreth 
1000,  00 
den.  

Java e 3, 
4 në 
Shkurt 

2.
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Proçesverbal nga 
gjendja momentale e 
shkollës me mjet 
mësimore dhe mjete 
tekniko-teknologjike 

3. 2. 2  
Shfrytëzimi i materialit 
ekzistuese si dhe 
mjeteve mësimore 

-Formimi i ekipit; 
-Kontrolimi i funksionimit të mjeteve ekzistuese 
mësimore; 
- Përgaditja e raportit ; 
-Dorëzimi ilistavenga aktivet profesionalepër 
nevojat e arsimtarëve 

LulietaQerimi- 
drejtor 
Kryetarëte aktiveve 
profesionale 

Mjetet 
mësimore 
ekzistuese  

/  Java e 3 
dhe 4 
Mars 

Raport nga shkolla  

3. 2. 3  
Sigurimi i mjeteve të 
reja bashkëkohore 
mësimore dhe 
modernizimi i mjeteve 
tekniko-teknologjike 

- Formimi i ekipit 
- Mbledhja e ofertave dhe shqyrtimi të njëjtave ; 
- Zgjedhjae ofertës më të mirë sipas 
kriteriumeve 
- furnizimi me mjete mësimore dhe mjete 
ndihmëse.  
- modernizimi i mjeteve tekniko-teknologjike 

LulietaQerimi- 
drejtor 
Kryetarëte aktiveve 
profesionale: 

Lista nga 
aktivet 
profesionale  
Letër 
kompjuter 

Varësisht 
nga ofertat 

Java e 3, 
4 e Prillit 

Oferta e përzgjedhur  
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6.EVALUIMI I PLANEVE AKSIONARE 

 Gjatë evaluimit të planeve aksionare do të shfrytëzohet strategjia dhe teknikat për mbledhjen e informatave si në vijim: 
 

Definicioni Niveli Periudha Burimet e të dhënave Metoda për mbledhjen e informatave 

Pasqyra e planit 
aksionar 

informata hyrëse 
Janar 
 Maj -
2020 

Programi vjetor i shkollës pasqyrë e informatave 

Pasqyrë e 
aktiviteteve të 
ndërmarra 

procesi 
Janar - 
Maj 2020 

koordinatorë të projektit, person përgjegjës për 
aktivitetin, proçesverbale dhe raporte për 
aktivitetet e ndërmarra, dokumentacion tjetër i 
futur si indikator në planin aksionar 

intervistë me personat përgjegjës, pasqyrë e informatave 

Përqindje e 
aktiviteteve të 
realizuara, 
qëllimet e arritura 
afatshkurtra 

rezultate 
Janar - 
Maj - 
2020 

koordinatorë të projektit, person përgjegjës për 
aktivitetin, procesverbale dhe raporte për 
aktivitetet e ndërmarra, rezultate nga anketat 
me nxënës, arsimtarë dhe prindër. 

intervista me persona përgjegjës, intervista me prindër, 
nxënës, arsimtarë, anketa, pasqyrë e informatave, 
krahasim me indikatorë për suksesshmëri të përmendura 
në plan 

 

 Evaluimi i planeve aksionare do të jep informata dhe vlerësime për: 
➢ cilësinë e informatave hyrëse, gjegjësisht planeve aksionare,  

➢ procesin, gjegjësisht për veprimet për kryerjen e aktiviteteve të parapara; 

➢ rezultateve, gjegjësisht për arritjen e qëllimeve afatshkurta dhe efekte të cilat janë të parapara me realizimin e planit aksionar.  

 Arritja e qëllimeve afatgjate dhe rezultati nuk mund të vërtetohet me këtë evaluim për shkak të periudhës kohore për të cilën kryhet (në gjysëmvjetor dhe në fund 
të vitit) dhe teknikat hulumtuese të cilat shfrytëzohen.Ato do të shfaqen me kryerjen e Vetevaluimit të shkollës si edhe me Evaluimin integral nga ana e Inspektoratit 
shtetëror.  

Evaluimin e planeve aksionare do ta kryejë ekipi për vetevaluim të shkollës. .  

 Evaluimi për vitin shkollor 2019/2020 është drejtuarpër monitorimin dhe realizimin eplanitzhvillimor, prioritetet dhe projektet të cilat janë realizuar në shkollë, në 
përputhje me planin për evaulim.  
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Sfera e evaluimit Kriteriume për sukses Instrumente Indikator për sukses 
Koha e 
realizim

it 

Personi 
përgjegjës 

Realizimi i mësimit 
obligativ dhe atij 
zgjedhor  

-orë të realizuara sipas PPM 
dhe PVT 

-е-ditari 
-protokoll për qasje nëpër orë 
-raporte gjatë periudhave kualifikuese 
-anketë për nx. -ars. -prind 

-sukses i përmirësuar 
-kualitet i PTV 
-orë të realizuara 

XI, I, IV, 
VI 

Shërbimi 
profesional 

Realizimi i mësimit 
shtues dhe 
plotësues dhe 
programeve 
jashtëmësimore 

-orë të realizuara sipas PPM 
dhe PTV 

е-ditari 
-protokoll për qasje nëpër orë 
-raporte gjatë periudhave kualifikuese 
-anketë për nx. -ars. -prind 

-sukses i përmirësuar 
-kualitet i PTV 
-orë të realizuara 

XI, I, IV, 
VI 

Pjesëmarrje në gara 
-numri më i madh i 
pjesëmarrjes nëpër gara 

-përgatitje për mësim shtues 
е-ditari 
-protokoll për qasje nëpër orë 
-raporte gjatë periudhave kualifikuese 
- raporte nga organizatorët e garave 
-anketë për nx. -ars. -prind 

-sukses më i lartë në 
gara 
-orë të realizuara për 
mësimin shtesë 

XII, V, VI 
Arsimtarë 
Shërbimi 

profesional 

Përmirësimi i të 
arriturave të 
nxënësve 

-sukses më i mirë i Sh. f 
- numër i zvogëluar i 
nxënësve të drejtuar në 
mësim shtesë 
-numri i zvogëluar i 
këshillimevepër prindërit për 
shkak të suksesit të dobët 

-raporte për periudhën kualifikuese 
-analiza të suksesit 
-instrumente për notimin formativ dhe sumativ 
-anketë për nx. -ars. -prind 
-proçesverbale nga këshillimet e prindërve për 
suksesin e ulët 

-suksesi në periudhën 
kualifikuese 
-analiza të suksesit 
-numrii këshillimeve të 
prindërve për suksesin 
e dobët 

XI, I, IV, 
VI 

Arsimtarë 
Shërbimi 

profesional 
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Sfera e evaluimit Kriteriume për sukses Instrumente 
Indikator për 

sukses 

Koha e 
realizim

it 

Personi 
përgjegjës 

Përparimi në arritjet 
eksterne të nxënësve 

-dallimi i zvogëluar midis 
notave nga testimi intern dhe 
ekstern 

- raport vjetor 
-raporte nga kontrollimi ekstern 

-dallime nën 0, 77 V, VI 
Arsimtarë 
Shërbimi 

profesional 

Aplikimi i mësimit aktiv 

-komunikim i përmirësuar nx-
ars.  
-përmirësimi i rregullshmërisë 
së nx.  
-të arriturat mesatare më të 
larta sipas PM 

- protokoll për mbikëqyrje në PTV, planifikime ditore 
-protokoll për mbikëqyrje nëpër orë 
-raporte të periudhave kualifikuese 
- protokoll për mbikëqyrje të portfolios profesionale  
- anketë për nx. -ars. -prind 

-suksesi në periudhën 
kualifikuese 
-analiza të suksesit 
-nr.i këshillimeve të 
prindërve 
-punime në portfolion 
profesionale 

XI, I, IV, 
VI 

Drejtor 
Arsimtarë 
Shërbimi 

profesional 

Aplikimi i TIK-ut në 
mësim 

-aktivitete hulumtuese në 
mësim 
-mjete më të mira 
-pavarësia e nxënësve në 
punë 

- protokol për mbikqyrje të PTV, përgatitjeve ditore 
-protokoll për mbikqyrje nëpër orë 
-raporte të periudhave kualifikuese 
- protokoll për mbikqyrje të portfolios profesionale  
- anketë për nx. -ars. -prind 

-suksesi në periudhën 
kualifikuese 
-analiza të suksesit 
-punime të nxënësve  
-punime në portfolion 
profesionale 

XI, I, IV, 
VI 

Drejtor 
Arsimtarë 
Shërbimi 

profesional 

Përsosje profesionale e 
kuadrit arsimor 

-kartona personale të 
tërësishme për përsosje 
profesionale të ars. 
-trajnimet e realizuara 
- punime në portfolion 
profesionale 

-protokoll për mbikëqyrje në PTV. 
- planifikime ditore 
- protokoll për mbikëqyrje të portfolios profesionale 
-anketa për ars.  

- të gjithë të 
punësuaritkanë marrë 
pjesë më së paku në 4 
trajnime 

X, XII, II, 
VI 

Arsimtarë 
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Sfera e evaluimit Kriteriume për sukses Instrumente Indikator të suksesit Koha Personi përgjegjës 

Mbajtja e portfolios 
profesionale 

- portfoliot e prof.përmbajnë 
më së paku nga 10 punime të 
ndryshme por të kompletuara  

-çdo arsimtar ka më së paku 
nga 1 hulumtim 

-protokoll për mbikëqyrje në portfolion 
profesionale 

-proçesverbale nga puna e aktiveve 
profesionale 

-numri i madh i punimeve 
profesionaleinterne 

X, XII, III, 
VI 

Drejtor 

Shërbimi profesional 

Diseminimi i kuadrit 
arsimor për INA 
(integrimi ndëretnik  
ne arsim) 

-diseminim i realizuar për 
kuadrin arsimor për INA 
integrimi ndëretnik  ne 
arsim) 

-prezantime 

-lista për prezencë 

-proçesverbale nga përgatitjet dhe 
diseminimi 

-të trajnuar subjektet në 
Sh. f për INA 

X-XI 

Drejtor 

Shërbimi profesional 
Arsimtarë 

Vetevaluimi për INA 
(integrimi ndëretnik  
ne arsim) 

-Është 
realizuarVESH(vetevaluimin e 
shkollës) për INA 

-anketa për nx. -ars. -prind 

-proçesverbale 

-raport për VESH(vetevaluimin e shkollës)  
për INA( integrimi ndëretnik  ne arsim) 

-të përcaktuara anët 
pozitive dhe negative nga 
ana e INA 

-të përcaktuara pika për 
ndryshim 

-plan për aktivitete për 
INA 

XI-XII 

Drejtor 

Shërbimi profesional 
Arsimtarë 

Formimi i partneritetit 
me shkollë tjetër 

-partneritet i realizuar me 
shkollë tjetër 

-procesverbale 

-formularë 

-protokolle 

-plane aksionare 

-aktivitete të realizuara 
për INA sipas 
kriteriumeve 

XI-XII Vjollca Shehu me ekipin 
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Sfera e evaluimit Kriteriume të suksesit Instrumente Indikator i suksesit Koha Personi përgjegjës 

Zvogëlimi i 
mungesave të 
paarsyeshme 

-nr.i mungesave të 
paarsyeshme është zvogëluar 
numri i zvogëluar i 
këshillimeve të prindërve për 
sukses më të dobët 
-numër i zvogëluar i 
fletëparaqitjeve deri te 
ISHA(Inspektorati shtetëror 
per arsim) 

-raporte në periudhat kualifikuese 
-evidencë për rregullshmëri 
-ditar klasor 
-anketa për nx. -ars. -prind – 
procesverbale nga këshillimet e 
prindërve për suksesin e dobët 

-nr.i zvogëluar i mungesave të 
paarsyeshme në periudhat 
kualifikuese 
-nr.i zvogëluar i prindërve të 
drejtuar tek këshillimi për prind për 
jorregullshmëri në mësim 

XI, I, IV, 
VI 

Drejtor 
Shërbimi profesional 

Arsimtarë 

Puna e aktiveve 
profesionale 

-çdo anëtar së paku 
prezanton 1 herë para aktivit 
profesional 

-prezantime të arsimtarëve 
-proçesverbale nga aktivet 
profesionale 
-portfolio profesionale 

-numër më i madh i shembujve të 
praktikës së mirë 

XII, V Kryetar të aktiveve 

Puna e Bashkësisë së 
nxënësve 

-janë sjellë kodekse për 
nxënësit për INA dhe sjellje jo 
të dhunshme 
-mbledhje të realizuara 
Bashkësisë së nx.  

-anketa për nx. 
-Procesverbale nga mbledhjet e 
Bashkësisë së nx. 
-punime të nxënësve 

-kodeks i nxënësve për INA 
- kodeks i nxënësve për sjellje jo 
të dhunshme 
-7 mbledhje të realizuara të 
Bashkësisë së nx. 

XII, V 
VioletaPajazit 

Saranda Selimi 
Nxënës 

„Shkollë pa dhunë“ 

-punëtori të realizuara me  
Bashkësinë e nx. 
-është sjellë kodeks i 
nxënësve për sjellje jo të 
dhunshme 
.  

-planifikimi i punëtorive 
-planifikimi për orë ASHJ(aktivitete 
jashtemsimore) 
materiale 
-anketa nx- ars-prind 
 

-procesverbale nga 
punëtorimeBashkësinë e nx. 
-punime të nxënësve 
-planifikim për ASHJ(aktivitete 
jashtemsimore) 
-konflikte të zvogëluara  
-interesi i nx. 
 

XI, IV, VI 
Drejtor 

Shërbimi profesional 
Arsimtarë 
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Sfera të evaluimit Kriteriume të suksesit Instrumente Indikator të suksesit Koha Personi përgjegjës 

-Eко projekt 

-zvogëlimi i harxhimeve për 
rrymë dhe ujë. 

- rritje në mbledhjen e 
materialeve për mbeturina 

-fatura të rrymës dhe ujit 

- analiza të harxhimeve 

-matje të mbeturinave të 
grumbulluara 

-tabela 

-formularë,  

-procesverbale 

-fatura më të vogla për rrymë 
edhe ujë 

-pjesëmarrje aktive e të gjithë nx – 
ars – prindërve në projekt 

-oborr i rregulluar 

-eko flamur 

IX-VI 
Kontabilisti 

Eko ekipi 

Udhëheqja e 
pedagogjike 

-udhëheqja e drejtë e ditarëve 
klasor dhe e - ditarit 

-udhëheqja e drejtë e librave 
amë 

-protokol për mbikëqyrje në ditarët 
klasor dhe e-ditarin 

-proçesverbale nga kontrollimi i 
librave amë 

-proçesverbale nga kontrollimet 

- ditarët klasor 

-е-ditarët 

- Librave amë 

IX-VI 

Drejtor 

Shërbimi profesional 

Arsimtarë 

Realizimi i Programit 
vjetor 

-prioritete të realizuara 

-detyra të realizuara 

-plane aksionare të realizuara 
mbi 95% 

-protokolle 

-procesverbale 

-analiza 

-raporte 

-formularë 

-anketa nx- ars-prind 

-evaluimi integral IX-VI 

Drejtor 

Shërbimi profesional 

Arsimtarë 

  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 44 / 127 

7. KALENDARI PËR DITËT E PUNËS PER VITIN SHKOLLOR 2019/2020 
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7.1 Kalendari ekologjik 

16 Shtator 
Dita botërore për mbrojtjen e mbështjellësit te 
ozonit  

Projekt "Përdorniparfume e jo dezodorante",  

22 Shtator Dita ndërkombëtare pa vetura Organizimi i garave me rolerka, skirol, etj 

08 Tetor 
Dita ndërkombëtare për zvogëlimin e dëmtimit 
te natyrës 

Akcion – mbledhja e shisheve te plastikes 

Pazari shitës – punimet plastike te femijeve 

15 Tetor Dita ndërkombëtare e këmbësoreve Gara ne ecje te shpejte  

16 Tetor Dita kombëtare e ushqimit Bazartradicionl i ushqimevemaqedonase(Vetëqeverisja lokale, prindërit) 

05 Маrs Dita botërorepër kursimin e energjisë 
Akcionper kursimin e energjisë elektrike ne shkolle 

Formimi i ekokeshillaveper porositjen kolektorave diellor dhe ndrimin e poqeve kursyese ekologjik 

22 Маrs Dita botërorepër kursimin e ujërave 
Formimi i ekopatrolave te cilat do ta percjellin harxhimin e ujit permirëmbajtjen e bimëve 

Shfaqja e udhëzimevepershfrytëziminracioanlteujit 

07 Prill Dita botërore e shëndetit Leximi i referateve per mbrojtjen shëndetësore te nxënësve 

22 Prill Dita botërore e planetit 

Mbajtje e ekosfilates 

Mbajtja e eko vrapimit 

Mbajtja e ekspozitës te nxënësve 

15 Maj Dita botërorepër mbrojtjen e klimës  Lexim i referateve për vetëdijesimin ekologjik te nxënësve 

31 Мај Dita botërorekundër pirjes se duhanit  Lexim i referateve, punim i vizatimeve, punimeve letrare  

05 Qershor Dita botërorepër mbrojtjen e ambientit natyror 
Punimi dhe promovimi i eko kodeksit te shkolles 

Zgjedhja e klasës perkujdesje me te mire ekologjike te shkollës 

Dita e drurit- dita e 
aksionit ekologjik e 
te rinjve dhe 
qytetareve te RM 
se. 
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Dita e aksionit eko – 
shkolle – realizohet 
dy here gjate vitit 
shkollor.  

Dita e aksionit 
ekologjik e te rinjve 
dhe qytetareve te 
RM-se.  
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8. STRUKTURA GLOBALE E VEPRIMTARISË EDUKATIVO-ARSIMORE 

 

MËSIMI 

-Mësimi obligativ 
 -Mësimi zgjedhor 
 -Mësimi plotësues 
 -Mësimi shtues 
 -Mësimi vazhdues 
 -Qëndrimi i vazhduar i nxënësve 

AKTIVITETET EDUKATIVO-ARSIMORE 
JASHTAMËSIMORE 

- Aktivitetet e lira të nxënësve.  
- Ekskursionet e nxënësve.  
- Parakalime dhe gara të nxënësve 
- Puna prodhuese dhe puna tjetër e dobishme për nxënësin.  
- Përkujdesja e shkollës për shëndetin e nxënësve.  
- Mbrojtja nga zjarret, tërmetet, dhe fatkeqësi të tjera 

ANGAZHIM KULTURORO- ARSIMOR I SHKOLLËS 
NË MJEDISIN JETËSOR 

- Bashkëpunimi me familjen.  
- Bashkëpunimi me qendrat edukativo-arsimore,  
- institucione dhe organizata nga lëmia e kulturës, biznesit, etj.  
- Organizimi i aktiviteteve të shumëllojshme shoqëroro-kulturore dhe edukative me banorët lokal.  
- Informimi i nxënësve dhe opinionit të gjerë për punën dhe rezultatet e nxënësve.  

PËRCJELLJA, PËRPARIMI DHE VLERËSIMI I 
VEPRIMTARISË EDUKATIVO-ARSIMORE 

- Planifikimi i Programit të drejtorit për udhëheqje pedagogjike të procesit edukativo-arsimor në shkollë 
- Program për punën e psikologut shkollor.  
- Program dhe punë e bibliotekistit të shkollës.  
- Plan dhe program për punën e Këshillit të arsimtarëve.  
- Plan dhe program për punën e Këshillave të klasave.  
- Plan dhe program për punë të aktiveve profesionale në shkollë.  
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9. MËSIMI 

9.1.Lloji i mësimit 

 Procesi edukativo-arsimor realizohet sipas Planit mësimor dhe programit të Ministrisë se arsimit dhe kulturës të RM—së, Byrosë per zhvillimin e arsimit në RM, 

planeve dhe programit të shkollës për paralelet me mësim në gjuhën shqipe si dhe asaj maqedone me alfabet qirilik.   

Bartës:Të gjithë arsimtarët individualisht, arsimtarët përgjegjës të aktiveve, shërbimi profesional, drejtori.  

Afati: gusht-qershor 

Sipas planit mësimor në shkollë do të realizohet dhe organizohet: 

1.  Mësim obligativ; 

2.  Mësim zgjedhor; 

3.  Mësim plotësues; 

4.  Mësim shtues; 

5.  Mësim vazhdues; 

6.  Qëndrim vazhdues të nxënësve 

Gjatë tërë vitit shkollor do të realizohen: Programi“Integrimi i edukimit ekologjiknë sistemin arsimor të Maqedonisë’’, Projekti i USAID-itpër integrim multietnik në 

arsim dhe Paketi i Gjelbërt Junior-arsim për zhvillim të qëndrueshëm (paketimultimedial).  

Shkolla jonë disponon me personel të përshtatshëm i cili i përmbush të gjitha kualifikimet e nevojshme, ku mbizotëron arsimim i lartë dhe potencial profesional.  

 

9.2.Organizimi i mësimit obligativ 

 Në SHFK "HasanPrishtina"mësimi zhvillohet në hapësira mësimore-klasa që janë në pajtueshmëri me normat, të përshtatshme për atë qëllim.  

Shkolla jonë disponon me këto hapësira mësimore: 

a) Hapësirat mësimore në SHFK "Hasan Prishtina’" -Çair  

- 24 klasa klasike, nga të cilat 4 të pajisura me kompjuterë; 

- 1 sallë sportive e cila nuk i përmbush standardet përmbajtjen e mësimit. (orës) 
Ne SHFK "Hasan Prishtina" sipas mundësive hapësinore organizohet mësim në dy ndërrime. Në ndërrimin e parë organizohet mësimi për nxënësit prej klasës VI-IX . 
me mësim kabinetik 
Në ndërrimin e dytë organizohet mësim për nxënësit e mësimit klasor prej klasës së I-V 
Mësimi tërditor organizohet për nxënsit me mësim në gjuhen shqipe në dy ndrrime për nxënësit prej klasës I-V 
Qendrim ditorë organizohet për nxënsit me mësim në gjuhen maqedone prej klasës I-V 

Ora mësimore zgjat 40 minuta. Koha mësimore për ndërrimin e parë fillon në ora 07.30, ndërsa për ndërrimin e dytë në ora 13.30.   
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Orari për kohën mësimore është dhënë në tabelat në vijim: 

 

Lëndët obligative që mësohen në SHFK "Hasan Prishtina", realizohen sipas Plan programeve mësimore të parapara nga BZHA dhe MASH-i.  

 Gjuha e parë e huaj obligative që mësohet në shkollë është gjuha angleze.  

Si gjuhë e dytë e huaj obligative nxënësit prej klasës se VI-IX e mësojnë gjuhën frënge.  

Mësimin në shkollë e realizojnë mësimdhënës të përshtatshëm, të kualifikuar në 44paralele.Paralelet sipas ligjit udhëhiqen nga kujdestarët e klasave.  

Kujdestari i klasës e realizon planin e orës, i analizon rezultatet mësimore dhe sjelljet në klasë, angazhohet për zgjedhjen e problemeve në klasë, në veçanti për 

disa nxënës, bashkëpunon me prindërit dhe me shërbimin profesional të shkollës, propozon dhe vendos për masat edukative dhe kryen punë tjera të parapara me 

statutin e shkollës.  

Të gjithë kujdestarët e klasave, përveç atyre të paraleleve prej klasës së parë, realizojnë orë të bashkësisë së klasës nga 1(një) orë në jave, 36 orë në vit.  

Në këto orë realizohen programe të veçanta nga shkathtësitë jetësore, që kanë për qëllim të ndikojnë në zhvillimin personal dhe social të nxënësve, në atë 

mënyrë që të ndihmojë në zhvillimin e aftësive psikosociale, duke i aftësuar nxënësit se si të ballafaqohen më lehtë me sfidat e përditshme jetësore.  

Aftësitëpsikosociale kanë rol të rëndësishëm në promovimin e shëndetit të nxënësve në përgjithësi, që t’iu sigurojnë mirëqenie fizike, mentale dhe sociale.  

Ora e bashkësisë së klasës është e obligueshmepërnxënësit prej klasës së dytë si pjesë e programës realizohet në orët ku realizohen programe tjera mësimore.   

Ndërrimi i parë Ndërrimi i dytë 

Ora kohëzgjatja 

1  07. 30 - 08. 10 13. 30 - 14. 10 

2  08. 15 - 08. 55 14. 15 - 14. 55 

3  09. 15 - 09. 55 15. 15 - 15. 55 

4  10. 00 - 10. 40 16. 00 - 16. 40 

5  10. 45 - 11. 25 16. 45 - 17. 25  

6  11. 30 - 12. 10 17. 30 - 18. 10 

7  12. 15 - 12. 55 / 
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Në tabelën në vijim janë dhënë kujdestarët përgjegjës të klasave: 

 

Nr. r.  Kujdestar të klasës Paralelja Përgaditjaprofesionale 

1.  
SenxhanMiftari I-1 ALP 

2.  
Aferdita Shabani I- 2 ALP 

3.  
X I-3  

4.  
Mernush Topojani / Ajten Hoxha I-4 ALP/ PLP 

5.  
Hava Mexhiti /Ganimete Osmani I-5 ALP 

6.  
Gordana Vapska I-6 ALP 

7.  
Arlinda Etemi II-1 ALP 

8.  
Shpresa Rexhepi II-2 ALP 

9.  
Merita Croj ll-3 ALP 

10.  
Mirvete Rama / Merita Zekiri ll-4 ALP 

11.  
Sonjica Milloshevska ll-5 PLP 

12.  
Shqipe Isahi III-1 ALP 

13.  
Ellzina Poliku III-2 ALP 

14.  
Blerta Iseni III-3 ALP 

15.  
Esma Fazlija / Mimoza Ajdar III-4 ALP 

16.  
Zinka Ganiq III-5 PLP 
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17.  
Nora Bela IV-1 ALP 

18.  
Venera Raka IV-2 ALP 

19.  
Nermin Bakija IV-3 ALP 

20.  
Flora Demiri / Lindita Lamallari IV-4 ALP 

21.  
Allmira Papiq IV-5 ALP 

22.  
Sejhan Bekteshi V-1 ALP 

23.  
Albionda Iseni V-2 ALP 

24.  
Bukurije Hoti-Metush V-3 ALP 

25.  
Vjollca Shehu / Blerita Rexhepi V-4 ALP 

26.  
Allmira Musiq V-5 ALP 

27.  
Erdem Sejfulla VI-1 ALP 

28.  
Aferdita Dauti VI-2 PLP 

29.  
Eniser Nuredini VI-3 ALP 

30.  
Ferdi Baftija VI-4 ALP 

31.  
Marija Lotiq VI-5 PLP 

32.  
Arsim Leskovica VII-1 ALP 

33.  
Ilir Sopaj VII-2 ALP 

34.  
Gezim Osmani VII-3 АLP 
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Kujdestari i klasës i përcjell të arriturat e nxënësve në klasë, bashkëpunon me arsimtarët, prindërit, shërbimin profesional, drejtorin e shkollës etj, dhe subjektet që janë 
të interesuar për suksesin e përgjithshëm të nxënësve.  
Rregullisht mban evidencë pedagogjike dhe dokumentacion për paralelen.  

Udhëheqësin e klasës, sipas propozimit të drejtorit e cakton Këshilli i arsimtarëve të shkollës.Si organizator pedagogjik dhe administrativ, puna e udhëheqësit të klasës 

është e fokusuar në :  

 angazhimin rreth përmirësimit të suksesit të nxënësve,  

 bashkëpunimin me prindërit e nxënësve 

 edukimin dhe ndikimin edukativ 

 zbulimin e problemeve momentale dhe parandalimin e tyre  

 përmirësimin e standardeve të nxënësve 

 udhëheqjen e dokumentacionit pedagogjik  

 rregullimin estetik të hapësirës ku punohet dhe mësohet.  

35.  
Lenqe Milevska VII-4 АLP 

36.  
Siana Nesimi VIII-1 ALP 

37.  
Semie Islami VIII-2 PLP 

38.  
Besa Luzha VIII-3 ALP 

39.  
Mevludin Bajrami VIII-4 ALP 

40.  
Violeta Pajazit VIII-5 PLP 

41.  
Fluturie Xhila Shej IX-1 ALP 

42.  
Ajnur Dauti IX-2 ALP 

43.  
Xhelal Ramadani IX-3 PLP 

44.  
SevinqAjvazi IX-4 ALP 
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Udhëheqësi i klasës punon sipas planit të përpiluar për vitin shkollor.Obligimet e tij janë: 
 realizon programe për shkathtësi jetësore 

 mban orë kujdestarie ku shqyrtohen problemet edukativo-arsimore  

 mban mbledhje prindërore  

 organizon mënyra të ndryshme për bashkëpunim me prindërit e nxënësve, dhe me vetë nxënësit 

 bashkëpunon me shërbimin profesional 

 e organizon klasën për të festuar, shfaqje dhe vizita 

 ju mundëson nxënësve të mungojnë prej klasës së tyre për një ditë 

 i udhëheq të gjitha llojet e dokumentacioneve pedagogjike.  

9.3 Lëndë zgjedhore 

 Lëndët zgjedhore ju mundësojnë nxënësve që t’i zgjerojnë dhe thellojnë njohuritë e tyre në lëmi të ndryshme mësimore dhe t’i zhvillojnë aftësitë e tyre. Vlen për 
ç’do nxënës, ndërsa qëllimi qëndron aty që ç’do nxënës të bëjë vet zgjedhjene lëndës zgjedhore varësisht nga nevojat e interesat e tij.  
Mënyra për zgjedhjen e lëndës zgjedhore është e dhënë sipas Ligjit për arsim fillor, lëndët e ofruara janë në pajtim me planin mësimor të BZHA-së të përshtatshme për 
klasën.  
Zgjedhja realizohet me anë të anketimit të prindërve në fund të vitit të kaluar shkollor.  
Në tabelën në vijim janë dhënë lëndët e ofruara dhe të zgjedhura për vitin shkollor 2019/2020 

 

  Klasa Lista e lëndeve zgjedhore të ofruara Paralelja 
Lënda zgjedhore që do të mësohet në vitin 

shkollor 2019/20 

ІIІ 

   

Gjuhë dhe kulturë boshnjake III-5 Gjuhë dhe kulturë boshnjake 

IV 

Krijimtari IV- 1, 2, 3, 4, 5 Krijimtari 

Gjuhë dhe kulturë boshnjake IV-5 Gjuhë dhe kulturë boshnjake 
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Klasa Lista e lëndeve zgjedhore të ofruara Paralelja 
Lënda zgjedhore që do të mësohet në vitin 

shkollor 2017/18 

V 
Krijimtari V 1, 2, 3, 4.5 Krijimtari 

Gjuhë dhe kulturë boshnjake V 5 Gjuhë dhe kulturë boshnjake 

VI 

Kultura klasike e civilizimeve evropiane    

Etika e religjioneve VI-1, 2,  3 
Etika e religjioneve 

 

Gjuhë dhe kulturë boshnjake VI-5 Gjuhë dhe kulturë boshnjake 

Njohja me religjionet VI – 4,5 Njohja me religjionet 

VII 

Gjuhë shqipe VII-4 Gjuhë shqipe 

Atdheu ynë   

Edukim për mjedisin   

Tanc dhe valle popullore   

Projekte nga arti muzikor   

Projekte nga arti figurativ   

Arsim teknik  VII-1,2,3 Arsim teknik 

Programim   

Sport zgjedhor   

Përparimi i shëndetit   

Shkathtësi jetësore   

VIII 

Gjuhë shqipe VIII-5 Gjuhë shqipe 

Projekte nga arti figurativ VIII-2,4 Projekte nga arti figurativ 

Projekte nga arti muzikor   
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  Arsim teknik   

Projekte nga informatika VIII-1,3 Projekte nga informatika 

Sport zgjedhor   

Përparimi i shëndetit   

Shkathtësi jetësore VIII-5 Shkathtësi jetësore 

Atdheu ynë   

Edukim për mjedisin   

IX 

Gjuhë shqipe IX-4 Gjuhë shqipe 

Programim IX-1 Programim 

Sport zgjedhor   

Përparimi i shëndetit   

Shkathtësi jetësore   

Atdheu ynë    

Edukim për mjedisin   

Projekte nga arti muzikor IX-3, 4 Projekte nga arti muzikor 

Projekte nga arti figurativ IX-2 Projekte nga arti figurativ 

Aftësi per jetës   

Hulumtimi i vendlindjes   
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9.4.Mësim plotësues 

 Mësimi plotësues, sipas Ligjit për arsim fillor, organizohet për nxënësit që tregojnë rezultate të dobëta në mësim, sidomos nëse: 

➢ kanë së paku dy nota të dobëta,  

➢ tregojnë rezultate të dobëta në lëndë të caktuara,  

➢ mungojnë nga mësimi në lëndë të caktuara, dhe 

➢ me kërkesë të nxënësit apo te prindit.  

Arsimtari i cili e realizon mësimin sipas lëndës së caktuar mësimore i angazhon nxënësit me nota të dobëta përmbajtjen e orëve plotësuese.Për nxënësit
 që mungojnë nga mësiminë lëndë të caktuara mësimore, ose në raste ku nxënësi apo prindi kërkon të realizohet mësim plotësues, arsimtari vepron sipas 
vlerësimit të tij.  

Nxënësi i dërguar në mësim plotësues gjatë një muaji ndjek mësim plotësues më së shumti në dy lëndë mësimore, me katër orë për çdo lëndë mësimore. 

Përderisa nxënësi nuk i ndjek orët e mësimit plotësues merr mungesë të paarsyeshme. Për dërgimin e nxënësit në mësim plotësues mësimdhënësi është i obliguar ta 

informojë prindin e nxënësit, gjegjësisht tutorin.  

 Mësimdhënësi realizon mësim plotësues sipas programit të përgatitur më parë. Në program planifikohen së paku 36 orë mësimore në vit.  

Në përgjithësi fondi i orëve të mësimit plotësues që një mësimdhënës realizon në nivel vjetor në të gjitha paralelet ku realizohet mësim i rregullt ose zgjedhor, përfshin 

72 orë mësimore. Orari për realizimin e mësimit plotësues punohet duke iu përshtatur orarit për mësim të rregullt, më vonë deri më 20 shtator te vitit shkollor në interes 

të nxënësve. Ç’do mësimdhënës është i obliguar që listën e nxënësve që përcjellin mësim plotësues, ta nxjerrë deri të premten e javës së kaluar, në vend të përshtatur 

në klasë ose në korridorin e shkollës.  

 Për organizimin me sukses të mësimit plotësues është e patjetërsueshme monitorimi i plotë dhe i vazhdueshëm dhe vlerësimi i suksesit dhe progresit të secilit 

nxënës, si dhe një diagnozë të saktë dhe me kohë për zhvillimin e tij, karakteristikat dhe nevojat, të arriturat, vonesa, etj.Shërbimi profesional në mënyrë aktive merr 

pjesë në realizimin e mësimit plotësues me qëllim që të detektohen arsyet për suksesin më të dobët të ç’do nxënësi në veçanti, nga dalin procedurat më të përshtatshme 

për korrigjimin e suksesit më të dobët si anë negative.  

 

9.5 Mësim shtues 

 Mësimi shtues organizohet për nxënësit që arrijnë rezultate të larta në lëndë të caktuara mësimore. (nxënës të talentuar) 

Mësimdhënësi është I obliguar t’ua ofrojë mësimin shtues këtyre nxënësve, kurse nxënësit vendosin a do ta ndjekin të njëjtën.  

Mësimdhënësi është i obliguar t'ju ofroj nxënësve që më parë programin e përgatitur për mësim shtues përshtatshme për zgjerimin e programës së rregullt 

mësimore që e realizon në klasë të caktuar.Programi për mësim shtues planifikohet brenda së paku 36 orëve mësimore ne vit.Orari për realizimin e mësimit shtues 

punohet në përputhje me orarin për mësim të rregullt dhe mësim shtues, më vonë deri me 20 shtator te vitit shkollor dhe është në interes të nxënësve.   
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9.6 Llojet tjera të mësimit 

 

 Sipas ligjeve të parapara rregullative në SHFK "Hasan Prishtina", do të mbahet edhe organizohet mësimvazhdues.Nxënësi i cili në fund të vitit shkollor në klasë 

të gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë ka nota të dobëta në më shumë së dy lënde dërgohet në provim.Për këta nxënës shkolla ka për obligim të organizon mësim plotësues 

në qershor.Realizimi i këtij mësimi në vitin shkollor 2019/2020është e paraparë në periudhën prej 11.06.2019 deri 19.06.2020 

Nxënësi i cili në mësimin plotësues nuk ka arritur sukses pozitiv, dërgohet në provim.Në provime nxënësit hyjnë në qershor dhe gusht, terminin e cakton komisioni 

i formuar në pajtim me drejtorin.Nxënësi i cili nuk e kalon provimin në një ose dy lënde mbetet në klasë të njëjtë. (përsërit vitin).  

Në bazë të programeve të projektuara, kushtet për punë dhe metodologjia e definuar dhe organizimi i mësimit, presim që shkalla e punës mësimore të ngrihet 

ne nivel më të lartë. Posaçërisht përparim presim në lidhje me edukimin si komponentë në punën arsimore.  

Sipas konceptimit për arsimin fillor në shkollë realizohen edhe programe te zgjeruara për qëndrim vazhdues të nxënësve.  

Programi i zgjeruar përfshin pranim dhe mbrojtje të nxënësve prej klasës së I, IIdhe III, një orë para fillimit të orëve të mësimit të rregullt, dhe një orë pas 

përfundimit të mësimit të rregullt, me pajtimin e prindërve.  

Në kohën e qëndrimit të vazhdueshëm nxënësit mësojnë, i kryejnë detyrat e shtëpisë, kryejnë obligime tjera shkollore dhe marrin pjesë në aktivitete kulturore-

artistike, sportive dhe aktivitete tjera sipas programit për punë.  

Qëndrimi i vazhdueshëm i nxënësve në vitin shkollor 2019/2020 do të organizohet nëse sipas anketave të bëra tregohet interes nga ana e prindërve të nxënësve.  

Sipas Ligjit për arsim fillor, për mësimdhënësit në arsimin fillor fondi javor i orëve është: 

➢ për mësimdhënësin klasor prej 20 deri 23 orë mësimore ku përfshihet edhe koha për organizimin e pranimit të nxënësve para dhe pas mësimit, por nuk 

përfshihen orët për mësim plotësues dhe shtues.  

➢ për mësimdhënësit lëndor përfshin prej 20 deri 23 orë, ku nuk përfshihen orët për mësim plotësues dhe shtues.Gjithashtu në këtë fond të orëve nuk përfshihen 

orët ku realizohen programet e seksioneve shkollore.  
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9.7Programe të individualizuara për punë me nxënës të dalluar dhe të talentuar 

 

Një nga sfidat kryesore në paradigmën për zhvendosjen e mësimit tradicional është edhe pyetja për të mësuarit e individualizuar.  

 Arsimimi duhet t’iu përgjigjet kërkesave të të gjithë nxënësve, për stilet e të mësuarit, metodat e të mësuarit, interesat dhe talentet.  

Dihet se kategoria e nxënësve të dalluar dhe tëtalentuar kërkon më shumë përkushtim, personel më të gjerë me qëllim që të zhvillohen shkathtësitë dhe aftësitë e tyre.  

Programet për ndihmë të nxënësve të dalluar dhe tëtalentuarnë të kaluarën ishin të bazuara në idenë për t’iu siguruar me shumë informacione, me shumë 
material dhe shumë aktivitete me qëllim që të sigurohemi se në atëmënyrë do te fitojnë më shumë dituri.  

Në shumë vende të botes por edhe te ne, nxënësve të dalluar dhe të talentuar sipas Ligjit ju mundësohen disa prej opsionevefleksibile siç janë : 

➢ regjistrim i parakohshëm në shkollë 

➢ kalimi i klasave 

➢ punë me programe të përparuara mësimore 

➢ regjistrim paralel në klasa më të larta ose të përparuara 

➢ dhënia e provimeve.  

 

Për punë me nxënës të dalluar dhe të talentuar përgatitet program e individualizuar për punë në shkollë, ku është i planifikuar zhvillimi i këtij nxënësi edhe 
përparimi i tij në mësime, duke marrë parasysh aspektin psikologjik, pedagogjik dhe ekonomik.  

Prej kur nxënësi do të jetë i dalluar nga ana e mësimdhënësve si nxënës i talentuar, vijon proces i identifikimit, gjegjësisht matja e shkallës së inteligjencës nga 
ana e shërbimit psikologjik-pedagogjik, për të cilën ekzistojnëprotokolle të veçanta.  

Tërë procesi realizohet në bashkëpunim me prindin. (tutorin e nxënësit).  
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Shërbimi profesional në SHFK "Hasan Prishtina" e ndjek talentin e nxënësve në këto sfera: 
 
 

 

Qëllime globale të cilat janë të parapara me programin 
për punë me nxënës të dalluar dhe të talentuar.Qëllimet 
të cilat duhet të meren parasysh gjatë punës me nxënës të 
dalluar dhe të talentuar, janë: 

 -zhvillimin e aftësive të nxënësve 

 -përparim në arritjet e nxënësve të talentuar 

 -marrje pjese ne gara dhe promovimin e nxënësit 

 -zhvillim psiko-fizik i drejtë i nxënësit të dalluar .  

 

 Këta qëllime janë të parapara të arrihen me 
realizimet në vijim : 

 

 

 

 

 

  

Lloji i prirjes së nxënësit Gjithsej nxënës 

de
fin

ic
io

ni
 

Të shprehurit me 
gojë 

Tëshprehurit me gojë-oratori 3 

Të shprehurit me shkrim 5 

Të shprehurit në mënyrë të kombinuar  

Matematikë 9 

Arsim figurativ 15 

Arsim muzikor 10 

Aktivitete sportive 14 

Gjuhë shqipe 8 

Gjuhë angleze 9 

Gjuhë maqedone 4 

Informatikë 5 

Histori dhe gjeografi 5 

Gjithsej nxënës të dalluar në shkollë 86 
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PROGRAMI PËR PUNË ME NXËNËS TË DALLUAR DHE TË TALENTUAR 

Qëllime konkrete Aktivitetet Realizues Koha Rezultatet e pritura 

Identifikimi i nxënësve të 
dalluar dhe të talentuar 

-formimi i ekipit shkollor për punë me nxënës të dalluar dhe të 
talentuar 
- përpilimi i programit për punë me nxënës të dalluar dhe të 
talentuar 
- informimi i kuadrit të arsimtarëve për aktivitetet e planifikuara  

Ekipi shkollor, 
shërbimi 
profesional, 
mësimdhënës 

VIII -kuadri arsimor di si ti dallojë dhe të punojë me nxënësit 
e talentuar 
-përcjellje organizative e nxënësve të dalluar dhe të 
talentuar 
-ngritjen e ndërgjegjes së prindërve për aftësitë e 
fëmijëve të tyre 

-krahasim dhe njoftim të nxënësve të cilët në mënyrë cilësore 
dhe kuantitative më shpejtë përparojnë në krahasim me 
moshataret e tyre 
- bisedë me mësimdhënësit klasor, lëndor dhe prindërit 

IX 

Vlerësimi i nxënësve të 
dalluar dhe të talentuar 

-evaulim i cilësisë për rezultatet e arritura në mësim 
Testimi i aftësive karakteristikave të personit dhe njohurive të 
nxënësit.  
- PPK( pune profesionale konsultative) e punëtorit profesional 
me arsimtarët lëndor për çdo nxënës në veçanti 
-përdorim i formave mësimore bashkëkohore 
- zgjedhje e detyrave dhënie e detyrave projektuese dhe esej 

Bashkëpunëtorë 
profesional 
arsimtarët lëndor 

X 
--planifikim , organizim i mësimdhënies 
-burime për të dhënat 
-përshtatje e njësive për nevojat e nxënësve 

Dhënia e trajtimit 
edukativo arsimor të 
përshtatshëm për 
nxënësin 

- aktivizim i programit për punë me nxënës të dalluar dhe 
talentuar 
- plotësim të programit në mënyrë të përshtatshme me 
aftësitë dhe karakteristikat e nxënësve 
- përpunim i instrumenteve individualenë mënyre të 
vazhdueshme për ti vërtetuar të arriturat e nxënësve të 
dalluar  
- PPKme nxënësit e dalluar 
-përcjellje e suksesit, rregullshmërisë së nxënësit 
-qasje në punimet e nxënësve; 
-qasje në instrumentet për përcjelljen dhe vlerësimin e 
nxënësve 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët lëndor 

XI 

Vlerësim real i të arriturave; 
-ndryshime, plotësim i planit individual për punë me 
nxënësin 
 
Përcaktim i formave-metodave të përshtatshme për 
punë me nxënësin 

Përmirësimin e të 
arriturave të nxënësve 
dhe të talentuar  

- PPK( pune profesionale konsultative)  me prindërit e 
nxënësve të dalluar,  
- PPK( pune profesionale konsultative)  me 
arsimtarëtenxënësve të dalluar 

Bashkëpunëtor 
profesional arsimtar 
lëndor, 

XII 
Respekt dhe sjellje korrekte ndaj nxënësve të talentuar,  
Socializmii përmirësuar ndaj nxënësve të talentuar 
Përmirësime në të arriturat e nxënësve të dalluar 
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-analiza e të arriturave të nxënësve të dalluar në punë me 
grupe dhe në realizimin e mësimit shtues  

- programe me përmbajtje plotësuese 
-kyçje në ekipe hulumtuese 

udhëheqësklasor, 
prindër 

Vërtetim i të arriturave 
individuale të nxënësve 
të talentuar 

-përcjellje e suksesit të nxënësit dhe rregullshmërisë 
-qasje në punimet e nxënësve; 
-qasje në instrumentet për përcjelljen dhe vlerësimin e 
nxënësve 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtar lëndor 

I-II 

Vlerësim real i të arriturave; 
- ndryshime, plotësim i planit individual për punë me 
nxënësin 
Përcaktim i formave-metodave të përshtatshmepër 
punë me nxënësin 

Përcaktimi i statusit socio-
emocional, zhvillimi i 
nxënësve të dalluar 

Organizimin e mbledhjeve individuale prindërore me 
shërbimin profesional dhe udhëheqësin e klasës me prindin-
tutorin e nxënësit.  

Bashkëpunëtor 
profesional, arsimtar 
lëndor 

III-IV 
Zhvillimi i qëndrimeve pozitive tek nxënësit e tjerë ndaj 
nxënësve të dalluar 

Përcaktimi i të arriturave 
individuale të nxënësve të 
dalluar dhe të talentuar 

- përcjellje e suksesit dhe rregullshmërisë; 
-qasje në punimet e nxënësve; 
-qasje në instrumentet për përcjelljen dhe vlerësimin e 
nxënësve 

Bashkëpunëtor 
profesional, arsimtar 
lëndor 

IV 

Vlerësim real i të arriturave; 
- ndryshime, plotësim të planit individual për punë me 
nxënësin 
Zbatimi i formave-metodave të përshtatshme për punë 
me nxënësin 

Përpunim i instrumenteve 
individuale për 
përcaktimin e të arriturave 
të nxënësve të dalluar 

-përcaktim i kriteriumeve për vlerësim të nxënësve të dalluar 
në pajtim me plan-programin mësimor 

Bashkëpunëtor 
profesional, arsimtar 
lëndor 

X - V 
Zhvillimi i instrumenteve individuale për vlerësimin e 
nxënësve të dalluar dhe të talentuar 

Përkrahja shoqërore për 
zhvillimin e fëmijëve të 
dalluar 

- stimulim material: stipendon, mjete ndihmëse, kredi, 
udhëtime studentore etj.  
-ndihmë rreth orientimit profesional,  
-mundësimi i kontakteve dhe lidhje me shoqata të 
organizuara profesionale, fonde dhe institucione tjeratë 
përshtatshme 

Drejtor, 
bashkëpunëtor 
profesional, 
mësimdhënës, 
vetëqeverisje lokale, 
sektor biznesi, OJQ, 
shkolla të mesme 

V 
Përparimi i vazhdueshëm dhe status më të lartë 
shoqëror për nxënësin 

Evaulim i programit për 
punë me nxënësit e 
dalluar 

-përcaktim i anëve pozitive/negative nga prezantimi i  
programit  
-koncept i planit zhvillimor për punë me nxënësit e dalluar 

Bashkëpunëtor 
profesional, arsimtar 
lëndor,  
Udhëheqës i 
paraleles 

VI-VIII 

Hartimi i planeve individuale për punë me nxënës të 
dalluar 
Përmirësim i të arriturave dhe socializim i nxënësve të 
dalluar 
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9.8.Programe të individualizuara për fëmijë me nevoja të posaçme 

 Inkluzioni si proces ku përfshihen nxënësit me nevoja të posaçme në shkolla të rregullta, imponon obligim për përgatitje adekuate nga ana e shkollave të rregullta, 
mësimdhënës, nxënës dhe prindër të nxënësve për pranimin e këtyre nxënësve. Kjo vlen edhe për shërbimet profesionale për ndihmë në shkollat e rregullta të cilët 
duhen tëjenë të aftë të japin ndihmë adekuate kuadrit mësimor dhe nxënësve me nevoja të posaçme.  

Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është punimi i programeve mësimore individuale.Punimi i këtyre programeve luan funksion të rëndësishëm për nxënësit me 
nevoja të posaçme që t’iu mundësohet ndihmë individuale në shkollë. Poashtu duhet pasur kujdese në kategorizimin e nxënësit, nëse ai nuk është bërë me parë. Kur 
themi që një fëmijë ka të meta të caktuara, atëherë vëmendja automatikisht fokusohet në një tipar të përgjithshëm ose gjendje, a tjetra nxitet.Shikimi stereotip i problemit, 
dërgon deri në zbritjen e pritjeve që fëmiu mund ti arrin.  

Gjatë punimit të programit mësimore individuale (PMI), caktohen qëllimet afatshkurtër dhe afatgjate.Me qëllimet afatshkurtër nënkuptojmë zona të vogla që 
nxënësi duhet ti zotëron që ti realizon qëllimet vjetore.Ata janë tregues për realizimin e qëllimeve afatgjate dhe saktësinë e vlerësimit.  

Është e nevojshme te kontrollohen më shpesh, ndonjëherë edhe njëherënë ditë, që të mundet të kryhet korrigjim i detyrave të dhëna.  

Qëllimet afatgjate (më shpesh janë për një vit) tregojnë për atë se çka mund te presim nga nxënësi dhe sa mund të përvetëson ai gjatë vitit shkollor.  

Në këtë rast patjetër duhet të mbahet llogari për disa punë : 

➢ nevoja momentale e mundësive të nxënësit dhe qëllimet vjetore 
➢ pas vlerësimit të nxënësit të bëhen qëllimet vjetore për çdo zonë të zhvillimit dhe mësimit të cilën e kemi identifikuar si më dobët të zhvilluar ose të 

pazhvilluar.  
➢ të mbahet llogari për nevojat prioritete të nxënësit; 
➢ qëllimet vjetore duhen plotësisht të jenë të qarta për të gjithë anëtarët e ekipit të cilët e punojnë dhe e realizojnë punën si dhe për prindërit.  

 Prindi-partner është koncept që e përforcon kredibilitetin e tij. Kur prindi posedon informacione të dobishme për fëmijën e tij ata ndihmojnë shumë mësimdhënësin. 
Vetëm ai prind i cili e ka kuptuar dhe pranuar gjendjen e fëmijët te tij me nevojat të posaçme, mundet ti ndihmon dhe të bëhet bashkëpunëtor i suksesshëm me arsimtarin 
në zgjedhjen e të gjitha pengesave që mund te paraqiten.  

Në SHFK "Hasan Prishtina" janë regjistruar 6 nxënës me nevoja të posaçme, sipas tabelës në vijim:  

Llojet e nevojave të posaçme gjithsej 

de
fin

ic
io

ne
 

Zhvillim dis-harmonik, neglizhim edukativ, probleme emocionale 1 

Pengesa në të folurit–probleme logopedike  

Pengesa në të folurit–problem logopedike 1 

Probleme logopedike, dislali, disleksion  

IQ-e ulët 4 

Daun sindrom 1 

psikomotorike, koordinim, perceptim, ulje e funkcionimit intelektual, fobi 1 
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Gjithsej nxënës me nevoja të posaçme në shkollë 8 

 

Në praktikën e deritanishme për nxënësit për të cilët ka mendim nga shërbimi profesional që kanë problem në zhvillim apo probleme tjera psiko-fizike realizohen sipas 

hapave në vijim: 

➢ Klasifikimi i fëmiut në paralele të rregullt me fëmijë që ka qenë iafërt më herët 

➢ Në gjeneratat ku ka më shumë fëmijë me nevoja të posaçme ata në mënyre të barabarte klasifikohen ne paralele 

➢ Mësimdhënësi që e udhëheq paralelen informohet për numrin dhe për llojet e nevojave të posaçme të fëmijëve  

➢ Organizohen takime të përbashkëta me defektolog, psikolog, mësimdhënës, prindi, ku vendoset strategji për punë me fëmijën në shkollë-shtëpi 

➢ Kyçja e prindërve të paraleles në njoftimin me pengesat të cilat I kanë bashkëmoshatarët e fëmijës së tyre-pranim, socializim i nxënësve me 

nevoja të posaçme; 

➢ Planifikim nga mësimdhënësi për metoda aktive, pune në grupe, për kyçje të përshtatshme të fëmijëve me nevoja të posaçme në procesin 

edukativo-arsimor;  

➢ Pedagogu, mësimdhënësi, psikologu i përcjellin të arriturat e fëmiut, në krahasim me aftësitë e fëmiut 

➢ Përcjellja dhe vlerësimi I të arriturave të nxënësve me nevoja të posaçme bëhet me ane të metodave, procedura që mundësojnë nxënësi ti shpreh 

potencialet e tij.  

➢ Në raste kur fëmiu nuk arrin rezultate arsimore paraqiten sjellje jo të pëlqyera (agresivitet, lëvizje, vëmendje difuzive, ekstro-introvertitet ekstrem), 

kërkohet mendim nga institucioni përgjegjës për problemin(qendra për shëndet mental për fëmijë dhe të rritur, qendra për të folur, dëgjim, pediatër 

për fëmijë-neuropsikiatër).  

➢ Në bazë të mendimit të marr prej institucionit, pedagogut, psikologut, mësimdhënësit, prindërit marrin vendim si të ndikojnë, në pajtim me nevojat 

e fëmiut, dhe nivelin e zhvillimit të tij, qëndrimet e prindërve.  

Në mënyre të vazhdueshme përcillet realizimi i aktiviteteve sipas marrëveshjes.  
E nevojshme është të kërkohet mendim për fëmijët nga institucionet e lartpërmendura dhe për ata realizohet programi i lartpërmendur. 

Për shkak të specifikave të mësimit lëndor për nxënësit për VI-IX është e nevojshme program shtuese për punë me nxënës me nevoja të posaçme në këto vite shkollore 
.  
Në vazhdim është e dhënë programi për punë për nxënës me nevoja të posaçme.  
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Programe për punë për nxënës me nevoja të posaçme 
 

Qëllimet konkrete Aktivitetet Realizues Periudha Rezultatet e pritura 

Zbulim dhe evidentim i 
nxënësve me nevoja të 
posaçme  

-evidentim i nxënësve me nevoja të posaçme ; 
-bisedë me udhëheqësit e klasës 
-formimi i ekipit për bashkëpunim,  
 - definimi i periudhës kohore dhe mënyra për bashkëpunim me: 
defektolog, mësimdhënës, prindër, institucion me të do të 
bashkëpunojmë për probleme të caktuara.  

Shërbim 
profesional, 
udhëheqës I 
klasës 

IX-V 
-kontrollim i nxënësve dhe lloji i nevojave të 
veçanta 
-është i formuar ekip për bashkëpunim 

Individualizim i mësimit, 
përshtatje e metodave për 
mësim-vlerësim me nevojat e 
nxënësit 

-Punë profesionale konsultative (PPK) të punëtorit profesional 
me mësimdhënësit për ç’do nxënës në veçanti 
-aplikim i formave bashkëkohore mësimore 
-përpilim i planit individual arsimor për çdo nxënës ku jepet 
mendimi nga institucioni adekuat profesional 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

X 
-planifikim, organizim i të mësuarit 
-burime më të zgjeruara të të dhënave 
-përshtatje e njësive për nevojat e nxënësve 

Vërtetim i të arriturave 
individuale të nxënësve me 
nevoja të posaçme  

-përcjellje e suksesit dhe rregullshmërisë së nxënësit,  
--qasje në punimet e nxënësve; 
-qasje në instrumentet për përcjelljen dhe vlerësimin e nxënësve 
PPK nxënësit me nevoja te posaçme; 
PPK me prindërit e nxënësve me nevoja te posaçme ; 
PPK me udhëheqësit e klasave te nxënësve me nevoja te 
posaçme 
- qasje në planin arsimor individual për çdo nxënës 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

XI, I 
IV, VI 

Vlerësim real I të arriturave; 
-ndryshime, plotësime në planin individual për 
punë me nxënësin; 
-përcaktim i formave-metodave të 
përshtatshme për punë me nxënësin 
Socializim i përmirësuar 
Përmirësim i të arriturave të nxënësve me 
nevoja të veçanta 
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Qëllimet konkrete Аktivitete Realizues Periudha Rezultatet e pritura 

Vërtetim i të arriturave 
individuale të nxënësve me 
nevoja të posaçme 

-përcjellje e suksesit dhe rregullshmërisë së nxënësit; 
- qasje në punimet e nxënësve; 
- qasje në instrumentet për përcjellje dhe vlerësim të 
nxënësve 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

I-II 

- vlerësim i të arriturave; 
- ndryshime, plotësime në planin individual për punë 
me nxënësin; 
-përcaktim i formave-metodave te përshtatshme për 
punë me nxënësin 

Përcaktimi i statusit socio-
emocional, zhvillim i nxënësve 
me nevoja të posaçme 

- metodë sociometrike 
-biseda me bashkësinë e nxënësve; 
-pjesëmarrje në mbledhjet prindërore 

Shërbim 
profesional, 
nxënës  
Udhëheqësit e 
klasave 
prindër 

III-IV 
Zhvillimi i qëndrimeve pozitive të nxënësit e tjerë ndaj 
nxënësve me nevoja të posaçme 

Vërtetim i të arriturave 
individuale të nxënësve me 
nevoja të posaçme 

-përcjellje e suksesit dhe rregullshmërisë së nxënësit; 
-- qasje në punimet e nxënësve; 
- qasje në instrumentet për përcjellje dhe vlerësim të 
nxënësve 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

IV 

Vlerësim real I të arriturave: 
- ndryshime, plotësime në planin individual për punë 
me nxënësin; 
-përcaktim i formave-metodave të përshtatshme për 
punë me nxënësin 

Përpunim i instrumenteve 
individuale për përcaktimin e 
të arriturave të nxënësve me 
nevoja të posaçme 

Përcaktim i kriteriumeve për vlerësimin e nxënësve me 
nevoja të posaçme në pajtueshmëri me plan-
programin mësimor 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

V- IX 
Zhvillim i kriteriumeve, instrumenteve individuale për 
vlerësimin e nxënësve me nevoja të posaçme 

Evaulim i programit për punë 
me nxënës me nevoja të 
posaçme  

- përcaktim i anëve pozitive/negative nga zbatimi 
programit  
-koncept i planit për punë me nxënësit me nevoja të 
veçanta 

Shërbim 
profesional, 
mësimdhënës 

VI-IX 

- Punim i planeve individuale për punë me nxënësit me 
nevoja të posaçme 
-Përmirësim i të arriturave të nxënësve me nevoja të 
posaçme 
-përmirësim dhe socijalizim i nxënësve me nevoja të 
posaçme 
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9.9. Lidhshmëria e programit ekologjike me programin e rregullt mësimore 

ProgramiEko-shkollë është program internacionale e Fondacionit për edukim ekologjik e cila zbatohet në 52 vende të botës, po edhe te ne.Ajo është e drejtuar 

në menaxhimin e institucioneve në mënyrë që nuk e dëmton mjedisin jetësor.Sipas udhëzimeve prej MASH për bashkëpunim të shkollës sonë me Shoqatën e qytetarëve 

OHO, si koordinator nacionali programit.  

 Eko-shkolla, e zbaton programin ‘’Integrim i edukimit ekologjik në sistemin arsimor’’.Programi vjetor për integrim të përmbajtjeve ekologjike në përputhje me 
planin e rregullt mësimor është e dhënë në tabelën në vijim: 
 

Tema ekologjike Lënda Mësimdhënësi Përmbajtja mësimore Klasa Koha e realizimit 
Përmbajtja ekologjike 8 – Hartimi i 
udhëzimeve për ushqim të shëndoshë -
8 

15 

SenxhanМiftari 
АferditaShabani 
GanimetОsmani 
Hava Mexhiti/zv. Mimoza 
Ajdar 
Аjten Hoxha 
МеrnushTopojani 
GоrdanaVapska 

Fitimi i shprehive për ushqim të shëndetshëm 
-shkathtësi jetësore 
-punëtori IV-1. 1 

I 

nëntor 

Përmbajtja ekologjike 4 –Rregullim 
hortikulturor-8 Gjuhë shqipe 

dhe maqedone 

„Paramendo ç’ka mungon’’ “ 
Bimë që lulëzojnë – mbjellja e luleve lokale 

mars 

 8 - udhëzime për ushqim të 
shëndoshë -8 15 

SenxhanMiftari 
Аferdita Shabani 
Gаnimet Osmani 
HavaMexhiti/zv. Ibadete 
Аjten Hoxha 
МеrnushTopojani 
GordanaVapska 

Fitimi I shprehive për ushqim të shëndetshëm 
- shkathtësi jetësore 
-punëtori IV-1. 1 

nëntor 

Përmbajtja ekologjike4 -Rregulli 
hortikulturor -8 

Gjuhë shqipe 
dhe gjuhë 
maqedonase 

„Paramendo ç’ka mungon’’ “ 
Bimë që lulëzojnë – mbjellja e luleve lokale mars 

Përmbajtja ekologjike3 -rëndësia e 
higjienës në ndërtesë-1 

15 
Аrlinda Etemi 
Shpresa Rexhepi 
МеritaCroj 
MirveteRama 
Merita Zekiri 
SonjicaMilloshoska 

Shkolla ime 

II 

nëntor 

Përmbajtja ekologjike5 -Selektimi I 
mbeturinave -3 15 

Llojet e materialeve-përsëritje 

prill 

Përmbajtja ekologjike3 -rëndësia e 
higjienës në ndërtese-1 

15 
Аrlinda Etemi 
Shpresa Rexhepi 
МеritaCroj 
MirveteRama 
Merita Zekiri 

Shkolla ime 
nëntor 

Përmbajtja ekologjike5 -Selektimi I 
mbeturinave 3 

15 
Llojet e materialeve-përsëritje 

prill 



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 67 / 127 

SonjicaMilloshoska 

Përmbajtja ekologjike3 –Mjetet 
papërdorura- 4 

Arsim figurativ Shqipe Isai 
Ellzina Poliku 
Blerta Iseni 
Esmafazlia /Blerta 
ZinkaGaniq 

Punime të sendeve nga ambalazhi 

III 

tetor 

Përmbajtja ekologjike 7 –punim i 
udhëzimeve për përdorim të transportit 
publik dhe biçikletave -7 

15 
Mjete të komunikacionit  

shkurt 

Përmbajtja ekologjike3 - mjetet e 
papërdorura 4 

Arsim figurativ Shqipe Isai 
Ellzina Poliku 
Blerta Iseni 
Esmafazlia /Blerta 
ZinkaGaniq 

Punime të sendeve nga ambalazhi 
tetor 

Përmbajtja ekologjike 7 –punim I 
udhëzimeve për përdorim të transportit 
publik dhe biçikletave -7 

15 
Mjete të komunikacionit 

shkurt 

Përmbajtja ekologjike 1 – sigurim i ujit të 
pastër  

Natyrë 
Nora Bela 
Venera Raka 
NerminBakija 
GzimeBeluli 
Flora Demiri 
AlmiraPapic 

Ujë-I nevojshëm për jetë  

IV 

dhjetor 

Përmbajtja ekologjike 8 -Piramida e 
ushqimit- 4 Natyrë 

Piramida e ushqimit të shëndetshëm 

prill 

Përmbajtja ekologjike 1- 
sigurim me ujë të pastër 

Natyrë 
Nora Bela 
Venera Raka 
NerminBakija 
GzimeBeluli 
Flora Demiri 
AlmiraPapic 

Uji-i nevojshëm për jetë 
dhjetor 

Përmbajtja ekologjike 8 - 
Piramida e ushqimit -4 Natyrë 

Piramida e ushqimit të shëndetshëm 

prill 

Përmbajtja ekologjike1-shfrytëzimi 
racional I ujit4 

shoqëri 
SejhanBekteshi 
АlbiondaIseni 
Bukurije H. Metushi 
Vjollca Shehu 
BleritaJakupi 
AlmiraTutic 

Uji në shkollën tonë 
-si të kursejmë ujë 

V 

dhjetor 

Përmbajtja ekologjike8 –punim i 
udhëzimeve për konsumim të ushqimit 
të shëndetshëm -8 

Shkathtësi 
jetësore 

Punëtoria-sallatë apo sandviç 

shkurt 

  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 68 / 127 

Tema ekologjike Lënda Mësimdhënësi Përmbajtja mësimore Klasa Koha e realizimit  
Përmbajtja ekologjik -1 përdorim 
racional i ujit -4 

Shoqëri  
SejhanBekteshi 
АlbiondaIseni 
Bukurije H. Metushi 
Vjollca Shehu 
BleritaJakupi 
AlmiraTutic 

Uji në shkollën tonë 
-si të kursejmë ujin 

V 

dhjetor 

Përmbajtja ekologjike 8 - punim I 
udhëzimeve për konsumim të 
ushqimit të shëndetshëm -8 

Shkathtësi jetësore  Punëtoria-sallate ose sanduic shkurt 

Përmbajtja ekologjike8 –punim të 
udhëzimeve për ushqim të 
shëndetshëm -8 

15 

Mësimdhënësit prej kl. I-III 

Të fitojmë shprehi për ushqim të 
shëndetshëm –shkathtësi jetësore 
-punëtoria IV-1. 1 I(parë) 

III(tretë) 

nëntor 

Përmbajtja ekologjike 7 - punim I 
udhëzimeve për konsumim të 
ushqimit të shëndetshëm 7 

15 Mjete të komunikacionit shkurt 

Përmbajtja ekologjike 3- ndikimi I 
njeriut në mjedis -8 

Gjuhë shqipe dhe 
maqedone 

SianaNesimi 
AjnurDauti 
LenceMilevska 
Arsim Leskovica 
HidajeteArifi 
NazanHalimi 

Ndikimi I njeriut në mjedis– Еse/ të menduarit VI tetor 

Përmbajtja ekologjike 8 –ndikimi I 
ushqimit në shëndet- 6 Shëndet dhe ushqim VIII mars 

Përmbajtja ekologjike 3 -ndikimi I 
ushqimit në shëndet -8 

Gjuhë shqipe dhe 
maqedone 

SianaNesimi 
AjnurDauti 
LenceMilevska 
Arsim Leskovica 
HidajeteArifi 
NazanHalimi 

Ndikimi I njeriut në mjedis– Еse/ të menduarit VI tetor 

Përmbajtja ekologjike 8 - ndikimi I 
ushqimit në shëndet -6 Shëndet dhe ushqim VIII mars 

Përmbajtja ekologjike 5 –punim I 
udhëzimeve për menaxhim me 
mbeturinat -9 Gjuhë angleze 

Fluturie Xhila Shej 
Linda Fetai 
SevinqAjvazi 

Must / mustn't  mars 

Përmbajtja ekologjike 6 –ndikimi I 
njeriut mbi biodiverzitetin -4 

The EchoChallenge race VII dhjetor 
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Tema ekologjike lënda Mësimdhënësi  Përmbajtja mësimore kl Koha e realizimit 
Përmbajtja ekologjike 6 – analiza 
e biodiverzitetit në mjedisin lokal 
- 2 

Gjuhë angleze  
SevinqAjvazi 
Kenan Dibrani 

Mbjellja e luleve lokale IV mars 

Përmbajtja ekologjike 3 – 
rëndesia e higjienes në ndërtesë 
- 1 

Mirëmbajtja e higjienës në klasën time I dhjetor 

Përmbajtja ekologjike 6 –punim I 
udhëzimeve për mbrojtje të 
biodiverzitetit -8 Gjuhe frenge 

VioletaPajazit 
Saranda Selimi 

Mbrojtja e natyrës  VII mars 

Përmbajtja ekologjike 5 selektim 
I mbeturinave – 3 

Mbrojtja e mjedisit IX shtator 

Përmbajtja ekologjike8 – ndikimi I 
ushqimit në shëndet -6 

Gjuhë frënge 
VioletaPajazit 
Saranda Selimi 

Quellejournee VI Mars  

Përmbajtja ekologjike8 –ushqim 
organik -1 

JaiFaim VIII tetor 

Теma 3: mirëmbajtje e ndërtesës 
dhe mjedis I shëndetshëm në 
shkollë .përmbajtja ekologjike 8: 
- ndikimi I njeriut në mjedis 

Orë nga 
bashkësia e 
klases 

VioletaPajazit 
Saranda Selimi 

Unë dhe mjedisi.Mbrojtja e planetit tokë 
punëtori:  
teknologji=  
ndotje? 

VII prill 

Тema5: Mbeturinat,  
Përmbajtja ekologjike 5 
- reciklim 

Unë dhe mjedisi. Të formojmëmendim pozitiv ndaj 
mjedisit.  
Punëtoria :  
mbeturina?  
ndotje? 
zbukurim? 

VI mars 
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Tema ekologjike lënda mësimdhënësi Përmbajtja mësimore kl Koha e realizimit 
Tema3: 
mirëmbajtje e ndërtesës dhe mjedis I 
shëndetshëm në shkollë .përmbajtja 
ekologjike 8: 
- ndikimi I njeriut në mjedis Ora e 

bashkësisë së 
klasës  

Kujdestaret e klasave 

Unë dhe mjedisi.Mbrojtja e planetit Тokë 
punëtori:  
teknologji=  
ndotje? 

I - IX prill 

Тema5: Mbeturinat,  
Përmbajtja ekologjike 5 
- reciklim 

Unë dhe mjedisi. Të formojmë mendim pozitiv 
ndaj mjedisit.  
Punëtoria :  
mbeturina?  
ndotje? 
zbukurim? 

I - IX mars 

Përmbajtja ekologjike 1 – përdorim 
racional I ujit -4 Histori / Kulturë 

qytetare 

AferditaXhaferiDauti 
FerdiBaftija 
Blerim Daut 
ZhivkaLlaktash 

Civilizimet në Lindjen e vjetër VI, VIII tetor 

Përmbajtja ekologjike- 7 – llojet e 
transportit– 1 

Kultura romake VI, IX maj 

Përmbajtja ekologjike 2 –Burimet e 
energjisë dhe shfrytëzimi -2 Gjeografi / 

Shkencat 
natyrore 

AferditaXhaferiDauti 
FerdiBaftija 
Blerim Dauti 
ZhivkaLlaktash 
ValentinaFidanovska 

energjia – shndrimi i energjisë, burimet dhe 
format 

VII shkurt 

Përmbajtja ekologjike 6 –ndikimi I 
njeriut në biodiverzitetin-4 

Ndikimi i njeriut mbi mjedisin jetësor VI maj 

Përmbajtja ekologjike8 – ndikimi I 
ushqimit në shendet -6 

Biologji / Kimi 

Idaver Ademi 
BllagicaMihajllova 
Mevludin Bajrami 
HarunNeziri 

Mbrojtje nga anomalit dhe sëmundjet e 
organeve për ushqim 

VIII nëntor 

Përmbajtja ekologjike 5 –ndikimi I 
mbeturinave mbi shëndetin dhe 
mjedisin 7 

Materiale plastike dhe fije sintetike IX Маj 

Përmbajtja ekologjike4- 
oborr I rregulluar -8 

Arsim muzikor 
/ Tanc dhe 
valle popullore 

Valon Suma 
FilipHristovski 

“sot mbolla fidan”, punim i këngës sipas 
ndëgjimit 

VII tetor 

Përmbajtja ekologjike 1 ujë –ujë të 
pastër për pije-6 

“ПошлаРуменанаВодастудена”punimi i 
këngës sipas notave  

VII mars 
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Tema ekologjike Lënda Mësimdhënësi Përmbajtja mësimore Klasa Koha e realizimit 
Përmbajtja ekologjike 4 –
rëndësia e higjienës në oborr4 Arsim fizik 

shëndetësor 

Gzim Osmani 
Semia Islami 
MarijaLotic 

Aftësitepsiho-motorike VI, IX shtator 

Përmbajtja ekologjike 8 –ndikimi I 
aktiviteteve fizike në shëndet -5 

PET – Praktikimi i elementeve të teknikës themelore 
nga gjimnastika: ura, qëndrimi me duar dhe ylli 

VII, VIII dhjetor 

 

 Me lidhjen e programit ekologjik me programin mësimore të rregullt lidhen teoria me praktikën, gjegjësisht Еко-standardet dhe pikat e akcioneve si prioritet i 

shkollës, fitojnë lidhje teorike në mësim. Eko-standardet dhe 9 temat ekologjike për punën e shkollës mundësojnë një shumë mundësi për lidhje me mësimin e rregullt.Me 

atë pasurohen lëndëtekzistuese me përmbajtjet ekologjike dhe me përmbajtjet për mbrojtjen e mjedisit jetësor.  

Me realizimin e këtij hapi nxënësit, fëmijët, të punësuarit, dhe rrethi më i gjerë fitojnë njohuri për akcionet konkrete të cilat i ndërmerr shkolla për mbrojtjen e 

mjedisit jetësor dhe realizimin e programit.  
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9.10. Përdorimi i TIK-ut në mësim 

 
Mësimdhënësit janëtë obliguar gjatë mësimit së paku 30%nga orët e planifikuar për çdo lëndë t’i realizojnë me përdorim të TIK-ut, me qëllim të përdorimit të 

teknologjisë informatike në të gjitha sferat e mësimit. 
Fondi i orëve të planifikuara me përdorim të TIK-ut në mësimin lëndor është i dhënë ne tabelën në vijim : 

 

Lënda 
Fondi vjetor i 
orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 

G
ju

hë
 s

hq
ip

e 
dh

e 
m

aq
ed

on
e 

144 

SianaNesimi 
АјnurDauti 
Arsim Leskovica 
LenceMilevska 
HidajeteArifi 
NazanHalim 

VI 43 5 5 3 3 4 6 5 4 7 1 

IX 43 6 4 5 7 2 2 7 6 4 / 

VII 43 5 6 4 5 2 4 5 6 5 1 

VIII 43 6 3 4 3 3 7 5 6 4 2 

SianaNesimi 
АјnurDauti 
LenceMilevska 
ArsimLeskovicaHidajet
eArifi 

NazanHalim 

VI 43 5 5 3 3 4 6 5 4 7 1 

VII 43 5 6 4 5 2 4 5 6 5 1 

IX 43 6 4 5 7 2 2 7 6 4  

VIII 43 6 3 4 3 3 7 5 6 4 2 

G
ju

hë
 a

ng
le

ze
 

108 

FluturieXh.Shej 
Linda Fetai 
SevinqAjvazi 

VI 30 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 

VII 30 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 

IX 30 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 

VIII 30 3 3 4 3 1 4 4 4 3 1 



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 73 / 127 

 

Lënda 
Fondi vjetor 
i orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
M

te
m

at
ik

ë 

180 

Xhelal Ramadani 

Gzim Ibraimi,  

Sillvija Mitevska 

Erdem Sejfulla 

VI 53 5 2 6 7 3 6 7 7 6 1 

144 

Xhelal Ramadani 

Gzim Ibraimi,  

Sillvija Mitevska 

Erdem Sejfulla 

VII 42 7 7 4 3 / 7 4 6 4 / 

IX 43 7 6 2 5 5 4 5 6 3 / 

VIII  41 4 4 6 3 2 5 3 7 7 / 

Xhelal Ramadani 

Gzim Ibraimi,  

Sillvija Mitevska 

Erdem Sejfulla 

VII 42 7 7 4 3 / 7 4 6 4 / 

IX 43 7 6 2 5 5 4 5 6 3 / 

VIII  41 4 4 6 3 2 5 3 7 7 / 

F
iz

ik
ë 

72 
Sanije Latifi 

Silvia Mitevska 

IX 31 6 3 2 2 1 5 3 6 3 / 

VIII  23 2 2 3 3 1 4 2 4 2 / 

In
fo

rm
at

ik
ë 72 Eniser Nuredini VI 51 1 2 6 5 4 7 8 7 8 3 

36 Eniser Nuredini VII 30 3 4 3 3 2 3 4 4 3 1 

Pr. nga inf. 72 Eniser Nuredini VIII 53 1 3 7 6 4 8 7 7 6 4 

Shkencat 
natyrore 

72 Mevludin Bajrami  

Harun Neziri 

VI 35 3 7 4 3 1 8 5 4 / / 

72 V 35 3 7 4 3 1 8 5 4 / / 
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Lënda 
Fondi vjetor i 
orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
G

je
og

ra
fi 

72 
Blerim Dauti 
Aferdita D 
Valentina F.  

VI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VII 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IX 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

H
is

to
ri 

72 

Blerim Dauti 
Aferdita D.  
Zhivka LLaktash 
FerdiBaftija 

VI 23 1 4 3 2 2 4 3 3 2 / 

VII 23 1 4 3 2 2 4 3 3 2 / 

IX 23 1 4 3 2 2 4 3 3 2 / 

VIII  23 1 4 3 2 2 4 3 3 2  

A
rs

im
 

qy
te

ta
r 

36 
Blerim Dauti 
Zhivka Llaktash 
Ferdi Baftija 

IX 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VIII  10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A
rs

im
 fi

gu
ra

tiv
 

36 
Ilir sopaj 
Еli Stojanovska 

VI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VII 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IX 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VIII 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lënda 
Fondi vjetor i 
orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
A

rs
im

 m
uz

ik
or

 

36 
Valon Suma 
Filip Hristovski 

VI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VII 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IX 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VIII  10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G
ju

hë
 a

ng
le

ze
 

72 

Sevinq Ajvazi 
Vlora Alimi 
Shermin Limani 
Kenan Dibrani 

I 24 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 

II 24 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 

108 

Sevinq Ajvazi 
Vlora Alimi 
Shermin Limani 
Kenan Dibrani 

III 36 3 4 5 4 2 4 5 4 5 1 

IV 36 3 4 5 4 2 4 5 4 5 1 

V 36 3 4 5 4 2 4 5 4 5 1 

E
ik

ë 

36 Nesrin Nuredini VII 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 

A
rs

im
 fi

zi
k-

sh
ën

de
të

so
r 

108 
Gzim Osmani 
Maria Lotiq 
Semia Islami 

VI 30 2 3 4 6 4 4 3 1 3  

VII 31 3 4 4 5 2 4 3 2 3 1 

IX 33 3 5 4 4 2 5 3 4 2 1 

33 3 5 4 4 2 5 3 4 2 1 33 
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Lënda 
Fondi vjetor i 
orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
B

io
lo

gj
i 

72 
Idaver Ademi 
Bllagica Mihajllova 

VII 19 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 

IX 22 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

VIII  22 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 

K
im

i 

72 
Harun Neziri 

Мevludin Bajrami 

IX 22 1 1 4 4 1 4 2 1 3 1 

VIII  22 2 2 2 1 1 4 3 3 2 2 

G
ju

hë
 fr

en
ge

 

72 
Violeta Pajazit 
Saranda Selimi 

VI 22 3 5 2 3 1 2 2 1 3 / 

VII 24 7 6 2 / 2 2 1 4 / / 

IX 23 6 6 2 3 1 3 1 1 / / 

VIII  23 1 5 2 2 1 2 2 4 3 1 

A
rs

im
 

te
kn

ik
 72 Skender Latifi V 46 10 6 3 4 1 5 7 4 6 / 

36 Skender Latifi VI 18 5 3 2 1 2 1 2 1 1 / 
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Lënda 
Fondi vjetor i 
orëve  

Mësimdhënës 
Programi 
mësimor/ 
klasa 

Orët e përgjithshme me 
TIK 

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
G

ju
hë

 fr
en

ge
 

72 
Violeta Pajazit.  
Saranda Selimi 

VI 22 3 5 2 3 1 2 2 1 3 / 

VII 24 7 6 2  2 2 1 4 / / 

IX 23 6 6 2 3 1 3 1 1 / / 

VIII  23 1 5 2 2 1 2 2 4 3 1 

 

Fond i orëve të planifikuara me përdorimin e TIK-ut në grupin klasor është e dhënë në tabelën në vijim: 

 

Klasa Mësimdhënësi Lënda Fondi i orëve  
Orët e përgjithshme me 
TIK  

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 

I (
p

ar
ë)

 

SenxhanMiftari 
Aferdita Shabani 
Ganimet Osmani 
Hava Mexhiti 
Ajten Hoxha 
MernushTopojani 
GordanaVapska 

Gj. amëtare 216 71 4 7 10 4 3 5 10 11 13 4 

Matematikë 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Shkencat natyrore 72 24 2 1 3 4 1 1 5 4 3  

Shoqëri 36 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Ars. figurativ 72 24 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 

Ars. muzikor 72 24 4 4 3 2 1 2 1 2 4 1 

Ars. fizik-shëndetësor 108 33 3 5 5 3 2 3 4 4 3 1 

Gj. maqedone 216 71 4 7 10 4 3 5 10 11 13 4 
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Klasa Mësimdhënësi Lënda Fondi i orëve  
Orët e përgjithshme me 
TIK  

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
II 

(d
yt

ë)
 

Arlinda Etemi 
Shpresa Rexhepi 
MirveteRama 
Merita Zekiri 
SonjaMilloshovsk
a 
 
 

Gj. amëtare 216 66 8 14 9 3 4 9 9 5 2 3 

Matematikë 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Njohje me mjedisin 108 38 7 3 5 4 1 5 3 6 4 / 

Shoqëri 36 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
1 
 

Ars. figurativ 72 24 6 3 2 2 / 3 3 2 3 / 

Ars. muzikor.  72 20 6 3 2 3 2 1 1 1 1 / 

Ars. fizik-shëndetësor 108 33 6 3 4 4 2 4 2 4 2 2 

Gj. maqedone 216 66 8 14 9 3 4 9 9 5 2 3 

III
 (

tr
et

ë)
 

Shqipe Isahi 
Ellzina Poliku 
Blerta Iseni 
Esma Fazlija/ 
Blerta Iseni 
Zinka Ganiq 

 
 

Gj. amëtare 216 64 3 9 9 8 4 8 7 6 9 1 

matematikë 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Njohje me mjedisin 108 33 2 4 3 4 2 5 5 5 2 1 

Shoqëri 36 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
1 
 

Ars. figurativ 72 28 3 4 1 1 2 4 5 4 3 1 

Ars. muzikor 72 23 2 2 1 4 1 5 2 3 2 1 

Ars. fizik-shëndetësor 108 35 3 4 3 8 2 3 4 3 3 2 

Gj. maqedone 216 64 3 9 9 8 4 8 7 6 9 1 
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Klasa Mësimdhënësi Lënda Fondi i orëve  
Orët e përgjithshme me 
TIK  

Koha e realizimit sipas muajve 

IX X XI XII I II III IV V VI 
IV

 (
ka

të
rt

) 

Nora Bela 
Venera Raka 
Nermin Bakija 
Gzime Beluli 
Flora Demiri 
Almira Papic 
 
 

Gj. amëtare 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Matematikë 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Shoqëri 72 20 2 / 3 4 1 2 2 2 4 / 

Natyrë 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 / 

Shkenca ntyrore 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 / 

Ars, figurativ 72 24 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

Ars. muzikor 72 25 4 2 5 5 1 3 3 1 1 / 

Ars, fizik-shëndetësor 108 36 4 5 5 5 2 4 2 4 4 1 

Arsim teknik 36 12 2 / 2 3 1 / 1 2 1 / 

Gj. maqedone 72 24 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

V
 (

p
es

të
) 

Sejhan Bekteshi 
Albionda Iseini 
Bukurije Metushi 
Vjollca Shehu 
Blerita Jakupi 
Almira Musiq 

Gj. amëtare 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Matematikë 180 60 4 5 9 10 2 8 9 7 5 1 

Shoqëri 72 20 2 / 3 4 1 2 2 2 4 / 

Natyrë 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 / 

Shkenca ntyrore 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 / 

Ars,  figurativ 72 24 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

  

Ars. muzikor 72 25 4 2 5 5 1 3 3 1 1 / 

Ars,  fizik-shëndetësor 108 36 4 5 5 5 2 4 2 4 4 1 

Arsim teknik 36 12 2 / 2 3 1 / 1 2 1 / 

Gj. maqedone 72 24 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 
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10. VLERËSIMI 

 
 Në shkollë në kontinuitetpërcjelljet dhe vlerësohet, notohet, suksesi i arritur inxënëseve.Përcjellja e të arriturave te nxënëseve kryhet individualisht, në grupe 

dhe ne mënyre kolektive ne varshmëri nga përcjellja e paraqitjes pedagogjike. Kryhet me instrumente dhe teknika adekuate(gojarisht dhe kontrollim me shkrim, me 

teste, hartime, detyra kontrolluese, ese, projekte, monitorim etj) me çka mblidhen te dhëna, e pastaj te njëjtat evidentohen dhe përpunohen.Notimi I nxënëseve kryhet 

sipas kriteriumeve dhe standardeve te caktuara nga Ministri i arsimit dhe shkencës dhe Byrospër zhvillim te arsimit.  

 

10.1.Lloje te notimit dhe kalendar i notimeve 

 

 Në shkollë zbatohet notimi intern i të arriturave te nxënëseve i cili zhvillohet ne kontinuitet gjate tere vitit shkollor me analiza te gjendjeve nëkatër periudha te 
klasifikuara ne fund te vitit shkollor.  

 Te arriturat e nxënësevenëshkollëvlerësohen me shkrim dhe numerikisht.  

Nëperiudhën e parë (kl.I -III) vlerësohen me shkrim, nëperiudhën e dytë (kl. IV-VI)të arriturat e nxënëseve në lëndët obligative dhe zgjedhore vlerësohen me shkrim dhe 
numerikisht, ne fund te gjysëmvjetorit te pare dhe ne fund te vitit shkollore vlerësimi kryhet numerikisht, pas mbarimit te periudhës klasifikuese –tremujori me shkrim. 
 Nxënësit e periudhës se trete(kl. VI-IX)vlerësohennëmënyrë numerike me nota prej(1) deri(5) 

 Nxënësi i klasës së parë deri ne klasën e pestë, sipas rregullave, nuk mundet ta përsëris vitin.  

 Nxënësi i cili nuk ka arritur te përvetësojë përmbajtjet mësimore deri në fund të vitit shkollore si pasoje e mungesës më të gjatë nga mësimi për shkak sëmundjes, 
shpërngulje dhe shkaqeve tjetra te arsyeshme, me propozim të prindërit ose të kujdestarit të klasës dhe shërbimi pedagogjik të shkollësdhe me pajtim te prindërit mundët 
të gel në klasën e njëjtë përshkak se vendimin e sjell këshilli i arsimtarëve të shkollës.  

 Gjatë punës edukativo-arsimore arsimtarët duhet ta përcjellin përparimin e çdo nxënësi në veçanti me qasje individuale gjate punës. Implementimi i standardeve 
në vlerësim i dhënë nga BZHA është i obligueshëm.  

 Si aktivitet primare i çdo arsimtari në çdo periudhë klasifikuese është që ta stimulon nxënësin të përvetësojë dituri në nivele më të larta të diturisë në përputhshmëri 
me standardet (të mbajturit mend, zbatim, analizë, sintezë dhe vlerësim). Nga arsimtarët pritet që në mënyrë të kontinuar të bëjnë kontrollime me shkrim te diturive 
tënxënëseve ku do te implementohenkriteret dhe standardet nëvlerësim. Arsimtaret e planifikojnë dhe kryejnëvlerësimin në mënyre sumative (gojarisht apo me shkrim), 
me zbatimin e metodave te ndryshme te vlerësimitsumativ, kurse gjate vitit me vlerësimformative.  

 Përshkak te përmirësimit te diturive të nxënësve edhe metodat formativepërdoren për qëllimesumative që tëmundësohetreabilitet dhe kontinuitet në vlerësim. 
Në kuadër te secilës paralele do te formohen komisione të cilat do ta përcjellinvlerësimin e nxënësve, objektivitetin, rregullshmërinëduke respektuat 
kontinuitetingjatëvlerësimit.  
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 Kujdestari i klasës, gjegjësishtudhëheqësi i paraleles është iobligueshëm ti informon prindërit për suksesin e arritur së paku katër herë gjate vitit shkollor. 
Informatat kane tëbëjnë me paraqitje pedagogjike suksesi ipërgjithshëm nga lëndët, rregullshmërinë e nxënëseve dhe sjellja e nxënëseve.  

  
Përcjellja dhe vlerësimi i të arriturave të nxënësve në shkollë në vitin 2019/2020 do të kryhet sipas planit në vijim: 

Detyrat PËRCJELLJA DHE VLERËSIMI I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE 

Aktivitetet 

Korniza kohore (muaj)  Përcjellje) 

9 10 
1
1 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 Bartës 
Mënyra e 

zbatimit(resurse) 
instrumente 

Rezultatet 
epritura 

  

V
le

rë
si

m
i i

n
te

rn
 

 

Vlerësim sumativ numerik I të arriturave të 
nxënësve nga trijada e dytë (IV - VI) 

            arsimta
rë 

Përgjigje me 
shkrim, bisedë, 
kontrolli, e, me 
shkrim, projekte, 
aktivitete, 
vetëvlerësimndërm
jet nxënësve, 
notim, portfolio e 
nxënësit 

Lista mësimore, 
teste 
kontrollueseprojekt
e, kuis pyetje, 
detyra shtëpie, cek 
lista, listaanalitike, 
lista holistike 

Përmirësim I 
mësimit dhe të 
mësuarit 

 

 

Vlerësim sumativ numerik me shkrim I të 
arriturave të nxënësve nga trijada e tretë 
(VII, VIII dhe IX ) 

            arsimta
rë 

Sumimi I të 
arriturave te 
nxënësve gjatë një 
periudhës, sipas 
standardeve dhe 
kriteriumeve për 
vlerësim 

Listat evidentuese 
për aktivitete dhe 
të arriturat, 
standardet dhe 
kriteretpërvlerësim 

   

Vlerësim sumativ me shkrim I të arriturave 
të nxënësve nëpërmjet kontrollit me 
shkrim(hartime me shkrim) 

            arsimta
rë 

Sumimi I të 
arriturave te 
nxënësvegjatë një 
periudhës, sipas 
standardeve dhe 
kriteriumeve për 
vlerësim 

Listat evidentuese 
për aktivitete dhe 
të arriturat, 
standardet dhe 
kriteret për 
arriturat, vlerësim 
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Detyrat PËRCJELLJA DHE VLERËSIMI I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE 

Аktivitetet 

Korniza kohore (muaj)  Përcjellje 

9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Bartës 
Mënyra e 

zbatimit(resurse) 
instrumente 

Rezultatet 
epritura 

 
Personi 
përgjegjës 

V
le

rë
si

m
i i

n
te

rn
 

 

Vlerësim formativ I të 
arrituravetënxënësve(gojarisht ose me 
shkrim) 

            arsimtarë Përgjigje me 
shkrim, bisedë, 
kontrolli, e, me 
shkrim, projekte, 
aktivitete, 
vetëvlerësimndër
mjet nxënësve, 
notim, portfolio e 
nxënësit 

Lista mësimore, 
teste kontrolluese, 
projekte, kuis, 
pyetje, detyra 
shtëpie, cek lista, 
listaanalitike, lista 
holistike 

Përmirësim I 
mësimit dhe të 
mësuarit 

 

 

Vlerësim sumativ me shkrim I të arriturave 
të nxënësve nga trijada e parë(I-III) 

            arsimtarë Sumimi I të 
arriturave te 
nxënësvegjatë 
një periudhës, 
sipas 
standardeve dhe 
kriteriumeve për 
vlerësim 

Listat evidentuese 
për aktivitete dhe 
të arriturat, 
standardet dhe 
kriteret për 
vlerësim 

   

Vlerësim sumativ me shkrim I të arriturave 
të nxënësve nga trijada e dytë(IV - VI) 

            arsimtarë Sumimi I të 
arriturave te 
nxënësvegjatë 
një periudhës, 
sipas 
standardeve dhe 
kriteriumeve për 
vlerësim 

Listat evidentuese 
për aktivitete dhe 
të arriturat, 
standardet dhe 
kriteret për 
arriturat, vlerësim 

   

 

Kontrollimet me shkrim I të arriturave te nxënësve kryhen sipas planit të përcaktuar, në përputhshmëri me Ligjin për arsim fillor duke marrë parasysh kufizimet(së 

paku një në ditë, kurse në javë dy hartime me shkrim në një klasë të njëjtë). Ky planvlenpër vitin shkollor 2019/2020.   
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10.2. Përcjellje, analizë dhe përkrahje në vlerësim 

 Në shkollë në kontinuitet kryhet përcjellja dhe kontrollimi I përputhshmërisë të vlerësimit sipas standardeve të parapara.  

Në pajtim me Ligjin për arsim fillor, është miratuar procedura për ankesa për notat e që I kanëmarë, si dhe mënyra e informimit të prindërve dhe nxënësve. Përcjellje, 

analizë dhe përkrahje gjatë përputhshmërisë të vlerësimit me standardet e parapara që I kryen drejtori, shërbimiprofesional dhe ekipi e shkollës për vlerësim ku bëjnë 

pjesë: 

➢ Idaver Ademi-trajnues për vlerësim formativ dhe sumativ 

➢ Fluturie Xh Shej-trajnues për vlerësim formativ dhe sumativ 

➢ SianaNesimi-trajnues për vlerësim formativ dhe sumativ 

➢ NezirBekteshi-trajnues për vlerësim formativ dhe sumativ 

➢ VioletaPajazit-trajnues për vlerësim formativ dhe sumativ 

 Të gjitha aktivitete zhvillohen më bashkëpunim me arsimtarët e grupit lëndorë dhe kujdestarët e klasës 

 Shërbimi profesional përgatit analiza të rezultateve të arritura të nxënësve e cila është bazë themelore për analizën e punës së arsimtarëve.  

  

10.3 Plani shkollor për avancimin e vlerësimit në vitin shkollor 2019/2020 

 

Planifikimi I vlerësimit të nxënësve të shkollës sonë ka filluar nga viti shkollor 2009/2010pas vizitës së trajnimeve të realizuara për’’Implementimi I standardeve 

për vlerësim I të arriturave të nxënësve’’ i cili u realizua ndërmjet PEP-projektit të USAID. Pastaj, në vitin 2011/2012 u mbajtëndisiminime në seminarin për vlerësim 

sumativ të nxënësve. Më pas priu krijim I një politike të qartë për vlerësim në shkollë, gjegjësisht të dihet se për çka do të angazhohen të gjithë në shkollë në lidhje me 

objektivitetin, kontinuitetin e vlerësimit, mbështetja e nxënësve për ti arritur qëllimet e parapara, etika e të ngjashme. Me këto përpjekje ishin të njoftuar edhe nxënësit 

edhe prindërit, kurse në nivel të shkollës u miratuan aktet e duhura, si:Kodeks për vlerësim, Kritere për vlerësim në nivel të shkollës dhe standardet e parapara dhe 

kritere për çdo lëndë 
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Këtë vit planifikimi I shkollës vazhdon me plotësimin e qëllimeve të reja dhe aktiviteteve që do të ndërmerren.Në vijim i kushtohet rëndësi procesit në 

përgjithësi(komplet): 

➢ planifikim të vlerësimit 

➢ përzgjedhja e metodave dhe përpunimin e instrumenteve për vlerësim 

➢ implementimi i procesit për vlerësim 

➢ formimi i notës 

➢ informimi për njohurit nga vlerësimi 

Realizimi i planifikimit te shkollës për vlerësim filloj me diagnostifikimin e gjendjeve, shqyrtimin e riaftësimin e kuadrit të arsimtarëve dhe me tutje përcaktohen 

prioritetet. 

Pas mbarimit të analizave përkatëse, për shkak të avancimit të procesit për vlerësim të nxënësve, për vitin 2019/2020 janë formuluar qëllimet ne vijim: 

➢ Avancimiikontinuitetit në vlerësim me akcent të kriterit sumativ të vlerësimit.  

➢ Të krijohet bazë e të dhënave e cila do të shërbej për përcjellje të suksesit në periudhë më të gjatë 

Arritja e qëllimeve të planifikuara është dhënë në tabelën ne vijim me aktivitete për avansim të vlerësimit 

  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 85 / 127 

Detyrat AVANSIMI I VLERËSIMIT 

Аktivitetet 

Korniza kohore (muaj)  Përcjellje 

9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Bartës 
Mënyra e 

zbatimit(resur
se) 

instrum
entet 

Rezultatet 
epritura 

Buxheti 
I 

nevojsh
ëm 

x 
Personi 

përgjegjës 

Tribun me nxënës dhe prindër: ;, Mësojmë për 
dituri e jo për nota’’-ngritje evetëdijes tek nxënësit 
dhe prindërit për vlerën e të mësuarës e jo notës  

            Ekipi për 
vlerësim, 
psikolog, 
nxënës, 
prindër  
 

Prezantime të 
arsimtarëve, 
nxënësve, 
debate 

Material të 
bazuara 
në përvoja 
botërore 

Ndryshim I 
qasjes së 
mësimit së 
nxënësve, 
përmirësim I 
suksesit dhe 
interesit  

 

  

Përcjellje procesin e vlerësimit –sumativ dhe 
formative dhe shfrytëzimin e metodave formative 
për qëllime sumative 

            Drejtor, 
psikolog 

Planifikim 
Shkollor I 
vlerësimit, 
planifikimi I 
materialeve 
profesionale të 
arsimtarëve 

Cek lista Kontunitet dhe 
relijabilitet I 
vlerësimit 

 

  

Planifikimin e vlerësimit sumativ sipas temave 
dhe në fund me periudha  

            arsimtarë Planet dhe 
programet 
arsimore, libra 

Planifikim 
tematik, 
planifikime 
ditore 

Planifikim efektiv 
I vlerësimit 
sumativ 

 
  

Përpunim të testeve objektive të diturisë  

            arsimtarë Qëllime 
tematike, 
materiale 
profesionale, 
kritere dhe 
standarde 

Cek lista, 
përmbajtjet 
testit 
objektiv 

Bazë për teste 
objektive, 
përmirësim I të 
arriturave të 
nxënësve 

 

  

Zbatim të metodave të ndryshme në 
vlerësiminsumativ 

            arsimtarë Material për 
kontrollim me 
shkrim dhe me 
gojë 

Vërejtje 
intrumente 
për 
vlerësim  

Përmirësim I të 
arriturave të 
nxënësve për 
10% 
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11.AKTIVITETEJASHT ORARITMËSIMOR 

 

Kjo fushë përfshin aktivitete që realizohen jashtë orarit mësimor.  

Nëpërmjet kësaj fushe nxënësve ju ofrohet mundësia për zhvilliminaktiv të jetës si nxënës, rritjen e interesave dhe aftësive dhe ndërtimin në aspekt moral, kulturor, 

ndjenjë estetike dhe dëshirë për zhvillim më të shpejt fizik dhe intelektual.   

Kjo është fushë e cila para nxënësve eksponohet jeta e vërtetë në të cilën pas mbarimit të shkollës fillore do të kyçen në mënyrë më aktive. Në shkollën tonë në këtë 

fushë organizohen aktivitetet në vijim: 

 

AKTIVITETE JASHTA ORARIT-

MËSIMORË 

Sporti shkollor 

Seksione dhe aktivitete të lira për nxënësit 

Gara shkollore 

Eko-patrollime 

Punë shoqëroro-humanitare 

 

11.1.Sporti shkollor 

 
Për zhvillimin e sportit shkollor janë ndërmarr numër I madh I aktiviteteve të cilat do të realizohen në vitin shkollor 2019/2020. Të përfshirë janë numër I madh i 

nxënësve të shkollës të cilët do të kenë mundësi të garojnë si në garat shkollore poashtu edhe në ato rajonale dhe gara të qytetit.  

Në fillim të vitit shkollor ju mundësohet nxënësve te zgjedhin sportin në të cilin dëshirojnë të garojnë. Nëpërmjet seksioneve përvetësohen dhe përsosen teknika 

të caktuara dhe taktika të cilat mundet të zbatohen gjatë garave. Me organizimin e garave shkollore bëhet selektimi i nxënësve të cilët shfaqin aftësi më të mira në 

aspektin tekniko-taktik si dhe në planin psikologjik. Me formimin e ekipës së paraparë shkolla do të merë pjesë në garat rajonale si dhe ato që mbahen në nivel të qytetit.  

SHFK ‘’Hasan Prishtina’’ në mënyrë aktive merë pjesë në të gjithë garat e planifikuara dhe organizuara nga sektori I komunës për sport shkollor në Çair. Qëllimet 

e sportit shkollor në këtë vit shkollor është që nëpërmjet sporteve të llojllojshme që ju ofrohen nxënësve në mënyrëmasive dhe aktive të kyçen në sport nëpërmjet garave 

shkollore me qëllim që të drejtohen në një sport të caktuar, socializim dhe respekt ndëretnik me nxënësit e kombësive tjera, fer- plej qëndrim, ndërtim të shpirtit garues, 

formimin e personalitetit të fort dhe të shëndoshë 

Si shembull janë dhënë aktivitetet dhe garat e planifikuara të cilat do t'ju ofrohen nxënësve në vitin shkollor 2019/2020.  
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Lloj sporti Koha e realizimit Sistem i garave Gjinia Lloj i garave Arsimtarët përgjegjës 

Futboll Tetor-Maj Ligë Meshkuj Komunale 

Gëzim Osmani 

Semie Islami 

MarijaLotic 

Basketboll Tetor-Maj Ligë Meshkuj Komunale 

Futboll shkurt Turnir Femra Komunale 

Basketboll mars Turnir Femra Komunale 

Hendboll mars Turnir Femra Komunale 

Atletikë Tetor-Maj Kros MeshkujdheFemra Regjional 

 

11.2.Seksione dhe aktivitete të lira për nxënësit 

 Aktivitetet e lira për nxënësit kanë për qëllim përmbushjen e interesave individuale të nxënësve, zhvillimin e pavarshmërisë, vetëbesimin si dhe krijimin e 

shprehjeve për përdorim të duhur të kohës së lirë. Në aktivitetet e lira për nxënës munden të marrin pjesë nxënës të cilët kanë interes pa marrë parasysh suksesityre. 

Interesi personal I nxënësit ka rëndësi primare për përcaktimin dhe llojin e aktiviteteve të lira.   

Aktivitetet e lira janë të ndara në grupe si: 

➢ Aktivitete të lira për zgjerimin e njohurive nga lëndë të caktuara 

➢ Aktivitete të lira teknike 

➢ Aktivitete të lira, punë-prodhimtari 

➢ Aktivitete të lira nga sporti 

➢ Aktivitete të lira nga arti dhe kultura 

 Në aktivitetet e lira nga arti dhe kultura e kemi korin dhe orkestrën e shkollës me të cilën e udhëheqin arsimtarët e muzikës Valon Suma dhe FilipHristovski. Në 

pajtim me planin mësimor të BZHA së, kori dhe orkestra janë të përfaqësuar me nga tri orë në javë, gjegjësisht 6 orë mësimore në javë.  

 Në shkollën tonë në vitin shkollor2019/2020 nxënësve ju ofrohen numër i madh iseksioneve, kurse anëtarësimi në seksione, sipas Ligjit është në bazë vullnetare. 

Në tabelën në vijim janë paraqitur seksionet e ofruara së bashku me qëllimet si dhe arsimtarët përgjegjës për seksione.  
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Numri rendor Seksionet Arsimtarët javë Muaj 

1.  Literaturë-gazetari AjnurDauti dhe HidajeteArifi 1 4 

2.  Gjuhëtarëtërinj-gj.angleze SevinqAjvazi, Fluturie Xhila Shej dhe Linda Fetai 1 4 

3.  Matematicient të rinj Gëzim Ibraimi dhe XhelalRamadani, SillvijaMitevskaErdemSejfulla 1 4 

4.  Fizicient të rinj SanijeLatifi dhe SillviaMitevska 1 4 

5.  Kimist të rinj Mevludin Bajrami dhe HarunNeziri 1 4 

6.  Biologë të rinj Idaver Ademi, BllagicaMihajllova 1 4 

7.  Gjeografë të rinj Blerim Dauti dhe ValentinaFidanovska 1 4 

8.  Historian të rinj Afërdita Xhaferi, FerdiBaftijadheZhivkaLlaktash 1 4 

Numri rendor Seksionet Arsimtarët 

1.  Dramë-recitim SianaNesimi, AjnurDauti, Arsim Leskovica dhe LenceMilevska, NazanHalim 

2.  Seksioni i art. figVI - IX.  Ilir Sopaj dhe EliDonevskaStojanovska 

3.  Seksioni i art muz VI –IX .  Valon SumadheFilipHristovski 

4.  Hendboll, futboll të vogël Semie Islami, Gëzim Osmani dhe MarijaLotic 

5.  Recitim I – V klasë.  Të gjithë arsimtarët e grupit klasor 

6.  Seksioni i art. figI - V klasë.  Të gjithë arsimtarët e grupit klasor 

7.  Seksioni i art muz I - V klasë.  Të gjithë arsimtarët e grupit klasor 
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Kalendar i aktiviteteve i festave shtetërore dhe kulturore 
 

Numër 
rendor.  

Lloje të aktiviteteve Bartës Realizimi 

1.  Programi solemn me rast së ditës së parë shkollore 02. 09. 2019 
Drejtori, pedagogu, psikologu, 
arsimtarët e grupit klasor dhe 
arsimtari i muzikës 

Shtator 

2.  Kremtimi i 8 Shtatorit Dita e Pavarësisë e R.Maqedonisë Aktivete Shtator 

3.  05 Tetor-dita Botërore e mësuesit  Aktivete Tetor 

4.  Aktivitete në nivel të shkollës kushtuar javës së fëmijës nga 01-05. 10. 2019 AlmiraPapiqdheAlbiondaiseni Tetor 

5.  11- Tetor –Dita e kryengritjes të R. M Aktivete Tetor 

6.  Tetor – Pranim i nxënësve të klasës së parë në organizatën e fëmijëve  AlmiraPapiqdheAlbiondaiseni Tetor 

7.  28 Nëntor– Dita e Flamurit Afërdita Dauti dhe AjnurDauti Tetor 

8.  31-Tetor- Dita e librit dhe kursimit 
AjnurDauti, SianaNesimi dhe 
LenceMilevska 

Tetor 

9.  24-Tetor Dita e Planetit Tokë 
Blerim Dauti, Afërdita Dauti, 
ZhivkaLlaktash 

Tetor 

10.  13-Nëntor Dita e çlirimit te Shkupit  Arsimtarët e grupit klasor Nëntor 

11.  16-Nëntor – Dita ndërkombëtare për tolerancë Arsimtarët e gjuhëve dhe artit figurativ Nëntor 

12.  22 Nëntor – Dita e Alfabetit AjnurDauti, SianaNesimi Nëntor 

13.  23 Nëntor–Dita e luftës revolucionare Aktivet dhe kujdestarët e klasave Nëntor 

14.  8- Dhjetor- “Shën KlimentOhridski,  Aktivet dhe kujdestarët e klasave Dhjetor 



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 90 / 127 

  

15.  30-Dhjetor- Kremtimi i Vitit Të Ri Aktivet Dhjetor 

16.  7-Mars – Dita e mësuesit HidajeteLoku,  Merita Zekiri Mars 

17.  8 – Mars–Dita e gruas(shfaqje në nivel të paraleleve) Të gjithë të punësuarit Mars 

18.  21-Mars– Dita e ekologjisë  Të gjithë të punësuarit Mars 

19.  1 – Prilli-Dita e mashtrimit Mësimi klasor Prill 

20.  Hepeningu shitës Viti 2020 prindërit në mësim  Të gjithë të punësuarit Prill 

21.  7-Prill– Dita e shëndetit 
IdaverAdemi, MirveteRama dhe 
NezirBekteshi 

Prill 

22.  1-Maj-Dita e punës Të gjithë të punësuarit Maj 

23.  23 MajPatronati i shkollës Komisioni dhe aktivet Maj 

24.  24 -Maj –‘’KirildheMetodij’’ Të gjithë të punësuarit Maj 

25.  Festimi i semimaturës  Kujdestarët e klasave të IX –ta  Qershor 

26.  Shpërndarjasolemnee dëftesave  Të gjithë kujdestarët e klasave Qershor/korrik 
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11.3.Garat për nxënësit 

 

 Shkolla e cila në kontinuitet investon në zhvillimin e saj krijon klimë pozitive dhe stimulative dhe nxënës të cilët do të japin maksimumin e tyre për realizimin e 

afiniteteve dhe shkathtësive personale. Kanalizimi I drejtë I energjisë të cilën e bartë nxënësi në vete dhe mundësia të përsoset sipas afiniteteve është detyrë me 

përgjegjësi e shkollës, e cila e çon nxënësin në arritjen e sukseseve më të mëdha.  

 Çdo nxënës krenohet me të arriturat e tij personale, si dhe me arritjet në të cilat e mban emrin e shkollës. Çelësi I suksesit është tek të gjithë ne të cilët e nxisim 

motivin e dëshirës për afirmim të nxënësve në shoqëri. Për atë qëllim nxënësit e shkollës sonë në kontinuitet marrin pjesë në gara nga fusha të llojllojshme dhe nivele të 

ndryshme. Mënyrën e organizimit të nxënësve nëpër gara nga lëndë të caktuara në nivele shtetërore, komunale dhe rajonale i përcakton ministria, në bashkëpunim me 

BZHA. 

 Gjatë organizimit dhe pjesëmarrjen nëpër gara në shkollë respektohen rregullat e parapara për atë qëllim: 

1. Shërbimi I shkollës në kohë shfaq planin në tabelën e informimit sipas të cilës do të realizohen garat shkollore 

2. Garë shkollore e organizon ekipi së paku nga tri arsimtarë, prej ku njëri është përgjegjës me programin vjetore të shkollës. 

3. Dy ditë para mbajtjes së garës sipas lëndës së paraparë vijon lajmërimi I cili do të lexohet në të gjitha paralelet dhe do të përmban informatë të plotë për të 

gjithë nxënësit 

4. Rezultatet e garës së zhvilluar personat përgjegjës duhet ti shfaqin në tabelë për informim një javë pas garës(ndeshjes) 

5. Gojarisht informohen të gjithë pjesëmarrësit e garës 

6. Ekipi formon proces verbal nga gara shkollore dhe raport për rezultatet 

7. Nxënësi ka të drejtë të paraqitet dhe të marrë pjesë së paku në dy gara shkollore, gjegjësisht vetëm në dy lëndë mësimore 

8. Ndonëse nxënës I njëjtë fiton vendin e parë në dy gara atëherë mundet të merëpjesë në të dyja gara komunale, shtetërore sipas vet dëshirës së tij nëse ka 

terminë të përshtatshme  

9. . Në garat komunale/shtetërore/rajonale mundet të merë pjesë dhe fituesi I vendit të dytë në qoftë se I pari tërhiqet për shkaqe të arsyeshme. 

10. Nxënësi rregullisht duhet ti vijon orët përgatitore që mban arsimtari-mentori si dhe ti kryen detyrat e caktuara: 

11. Nxënësi dhe mentori duhet të angazhohen për bashkëpunim dhe përgatitje më të lartë për garat që paraprijnë  

12. Mentori në kohë ti dorëzon materialet prej të cilave do të akumulohen të dhëna nga disiplina të caktuara.  
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 Gjatë mbajtjes së garave duhet të respektohen rregullat në vijim:  

1. Të bëhet lista e nxënësve qe do të marinëpjesë në garën.  

2. Të zgjidhet komision nga arsimtarë kompetent lëndorë 

3. Komisioni të përpilon test për zbatimin e garës shkollore.  

4. Testi duhet të jetë I standardizuar me detyra për dituri të nivelit të lartëtë caktohet koha, vendi dhe mënyra e realizimit të garës shkollore 

5. Dy ditë para garës së paraparë të lexohet lajmërimi në të gjitha paralelet 

6. Zhvillim I garave në atmosferë të qetë në kornizë kohore të caktuar 

 

 Nëse mentori e përgatit nxënësin për gara të nivelit më të lartë, atëherë duhet të kemi kujdes që: 

1. Arsimtari-mentor rregullisht nëpërmjet mësimit shtues ta përgatis nxënësin 

2. Arsimtari-mentor duhet të jetë rregullisht në dispozicion për mbështetje në mësimin e nxënësve që përgatiten.  

3. Të krijohet ekip nga arsimtarë përkatës të cilët kanë për obligim të kontrollojnërregullshmërinë në kryerjen e obligimeve gjatë përgatitjeve për garat e radhës.  

4. Hapet dosje për çdo lëndë mësimore në të cilën regjistrohen aktivitetet, prania, fletore dhe material ku realizohen ushtrimet përgatitore.  

5. Dosja është e kapshme për shërbimin profesional dhe Drejtorin në qoftë se donjë ta shfletojnë  

6. Në përgatitjet duhet të përfshihet edhe material jashtë programit mësimor 

7. Lajmërim në kohë të duhur rreth pjesëmarrjes të nxënësve dhe arsimtarëve të tjerë 

.  Këshilli i arsimtarëve dhe Unioni I nxënësve munden të propozojnë ndryshim të këtyre rregullave për ndryshimet vendoset duke u arritur koncenzus sipas 

regullativave ligjore dhe dokumenteve të tilla në fuqi.  

Sipas mundësive në përputhshmëri me Rregulloren për shpërblimin e nxënësveshkolla do të mundëson shpërblime simbolike dhe diploma/falënderime për 
nxënësit më të mirë.  
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Kalendari i garave të planifikuara në vitin shkollor 2019/2020 

Lënda/fushat garuese Arsimtarët përgjegjës 
Klasat e 
përfshira 

Gara 
shkollore 

Gara 
komunale 

Gara regjionale Gara shtetërore 
Gara 

nderkombetare 

Gjuhë Shqipe 
Siana Nesimi, Ajur Dauti, Arsim 

Leskovica, IrjetaIsaki 
VI;VII; 
VIII, IX 

Mаrs 
Prill 

LASH 
Мaj 

LASH 
Мај 

LASH 
 

Gjuhë maqedonase Lence Milevska VIII, IX Mаrs Prill Мaj Мај  

Gjuhë angleze 
Fluturie Xh Shej, Sevinq Ajvazi, 

Linda Fetai 
VI; VII, 
VIII, IX 

Shkurt  
Маrs - ElTAM 

Gjimnazi i Pestë Privat 
Shkurt 

"Jahja Kemal"’ 
 

Gjuhë angleze Kenan Dibrani IV, V,  Maj     

Gjuhëfrënge 
Violeta Pajazit 
Saranda Selimi 

VI; VII, 
VIII, IX 

Shkurt     

Маtematikë 

Xhelal Ramadani 
Gzim Ibrahimi 
Erdem Sejfula 

Sillvija Mitevska 

VI; VII, 
VIII, IX 

Shkurt  Mаrs–Prill- LASH Мај plusi 

Histori 
Aferdita Xhaferi 
Zhivka Llaktash 

Ferdi Baftija 

VI; VII, 
VIII, IX 

Маrs  Prill- LASH Мај  

Gjeografi 

Aferdita Xhaferi 
Blerim Dauti 
Besa Luzha 

Valentina Fidanovska 

VI; VII, 
VIII, IX 

Маrs  Prill- LASH Мај  

Informatikë Eniser Nuredini 
VI; VII,  
VIII,  IX 

Prill, Nentor  LIM Мај  

Biologji 
Idaver Ademi 

Bllagica Mihajllova 
VI; VII, 
VIII, IX 

  Prill- LASH Мај  

Shkenca natyrore  
Mevludin Bajrami 

Harun Neziri 

VI    Prill  

Kimi VIII IX    
Маrs,  

Sh. M. P "JahjaKemal" 
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Lënda / sfera e garimit 
Mësimdhënësi 

përgjegjës 
Klasat e 
përfshira 

Garat e 
shkollës 

Garat komunale Garat rajonale Garat shtetërore 
Garat 

ndërkombëtare 

Korr dhe orkestra 
Valon Suma 

Filip Hristovski 

VI- IX 
 

Prill, shfaqjet e 
orkestrës dhe 

korrit 
  

 

Arsimi figurativ 
Ilir Sopaj 

Eli Doneva 
VI- IX    

Dhjetor: Flora dhe 
fauna 

 

Arsimi fizik dhe 
shëndetësor 

Gëzim Osmani 

Semie Islami 

Marija Lotiq 

VI, VII, VIII, IX 

Tetor - Maj 

Futboll 

Basketboll 

Hendboll 

Tetor - maj 

Futboll, 
basketboll, 

volejboll, hendboll, 
ping-pong 

(meshkuj dhe 
femra) 

  

 

Arsimi fizik 
Të gjithë arsimtarët 

klasor 
I - III Tetor    

 

Arsim teknik Të gjithe arsimtarët V, VI, VII Tetor Nentor Prill Maj 
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11.4.Puna humanitare shoqërore 

Puna prodhuese dhe puna e dobishme shoqërore në shkollë është një aktivitet i planifikuar me programin për punë të hartuar më herët.Në këtë aktivitet janë të 
përfshirë të gjithë nxënësit dhe të punësuarit në shkollë.Qëllimi i përfshirjes së shkollës në punën prodhuese dhe punën e dobishme shoqërore është të zhvillohet 
dashuria dhe marrëdhënia pozitive kundrejt punës, respektit ndaj njeriut punëtor, mjeteve për prodhim, si dhe rezultateve nga puna 

Aktivitetet e planifikuara  
Koha e 

realizimit 
Realizuesi Forma 

Për kë apo para kujt 
është realizuar 

Efektet apo rezultatet e pritura 

Mirëmbajtja dhe rregullimi i shkollës dhe oborrit 
Fillimi i vitit shkollor 
Përgatitjet dhe hartimi i zbukurimeve të Vitit të Ri  
Hepeningu i Pashkëve 
Patronati 

IX, XII, IV, VI 
Nxënësit 

mësimdhënësit 
Grupore 

Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

Njohuritë themelore për punën e 
organizuar 

Mirëmbajtja dhe rregullimi i mjedisit të drejtpërdrejtë 
(shkollës, komunës) 

Në vijimësi 
Nxënësit 

mësimdhënësit 
Grupore 

Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

Zhvillimi i dashurisë dhe shprehive 
pozitive për mirëmbajtjen e mjedisit të 
pastër dhe të shëndoshë 

Organizimi i aksioneve të mbledhjes 
Bimëve shëruese (në ekskursione) 
Grumbullimi i hedhurinave dhe letrës së vjetër dhe plastikës 
Grumbullimi i librave shkollorë dhe materialit tjetër të 
dobishëm 

IX, X, V 
Nxënësit 

mësimdhënësit 
Grupore 

Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

 

Dashuria dhe marrëdhënia pozitive 
ndaj punës, zhvillimi i humanitetit dhe 
marrëdhënies pozitive ndaj shokëve 

Mbjellja dhe rregullimi i oborrit të shkollës 
Rregullimi i oborrit 
Mbjellja e luleve dhe drunjve 

IX, XII, III 
dhe V 

Nxënësit 
mësimdhënësit 

Grupore 
Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

Aftësia për punë me mjete dhe vegla, 
dashuria ndaj stinëve të vitit 

Mbjellja e luleve dhe drunjve me rastin e Ditës së Drurit III 
Nxënësit 

mësimdhënësit 
Grupore 

Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

Nxënia e njohurive nga botanika 

Kultivimi dhe kujdesi për lulet 
Në vijimësi 

sipas 
nevojës 

Nxënësit 
mësimdhënësit  

Grupore  
Nxënësve, prindërve 
dhe mysafirëve tjetër 

Krijimi i shprehive për kultivimin dhe 
dashurinë ndaj luleve 

Mësimdhënës përgjegjës: SejhanBekteshidheAllmiraPapiq 
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11.5 Plan përrealizimin e ekskursioneve, mësimitnënatyrëdheshëtitjeve 

 
Sipas Rregullores së MASH-it shkolla jonë ka përgatiturnjë plan për realizimin e ekskursioneve, mësimit në natyrëdheshëtitjeve për vitin shkollor 2019/2020.  

Shëtitje rekreativo-sportive njëditore në vjeshtë 

Vendi i realizimit:Vodno 

Paralelet: prejklasës së I deri në klasën e IX 

 

Shëtitje rekreativo-sportive njëditore në pranverë 

Vendi i realizimit: Mali Gazi Babe 

Paralelet: prej klasës së I deri në klasën e IX 

 

Plan për organizimin e ekskursionit njëditorë për klasën III 

Ekskursioni një ditorë 

Vendi i realizimit: Kavadar 

Paralelet: kl-III 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

Maj 2020, ora prej 08. 00  

 

Plan për organizimin e ekskursionit dy ditorë për klasat VI 

Ekskursioni dy ditorë 

Vendi i realizimit:: Pehçevë – Berovë – Dojran – Negotinë – Kavadar – Manstir - Shkup 

 

Paralelet: kl-VI 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 
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Maj 2020, dy ditorë , ora e nisjes 08:00 

 

Plan për organizimin e ekskursionit tre ditorë për klasat IX 

Ekskursioni tre ditorë 

Vendi i realizimit: Shkup-Heraklea-Manstir-Ohër-Strugë-Vevçan-Dibër-Tetovë-Shkup  

Paralelet: kl-IX 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Prill- Maj2020, dy ditë , ora e nisjes 08:00 

 

Plan për realizimin e mësimit në natyrë me nxënësit e klasave të V 

Plan për realizimin e mësimit në natyrë 

Vendi: Strugë / Ohër 

Koha e realizimit: Prill / Maj 2020 

Grupi i përgjithshëm:5 

Numri i paraleleve: 5 

Numri i mësimdhënësve: 5 
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12.MBËSHTETJA E NXËNËSVE 

12. 1 Arritjet e nxënësve 

 Shkolla disponon me të dhëna për arritjet e nxënësve në të gjitha lëndët mësimore për të gjitha periudhat e klasifikimit.Bëhen krahasime në suksesin e mesëm, 
sjelljen dhe mungesat, si dhe arritjeve sipas gjinisë së nxënësve.Përkatësia etnike nuk paraqitet si variabël e arritjeve të nxënësve, sepse nuk ka pjesëtarë të grupeve 
tjera etnike. 

 Suksesi i arritur mesatar i nxënësve nga pesë vitet e kaluara shkollore është dhënë në tabelën si vijon. 

Klasa 
Suksesi mesatar 

2014/15 

Suksesi mesatar 

2015/16 

Suksesi mesatar 

2016/17 

Suksesi mesatar 

2017/18 

Suksesi mesatar 

2018/19 

IV 4.24 4.36 4.43 4.54 4.63 

V 4.45 4.25 4.51 4.58 4.74 

Mesatare (IV-V) 4.34 4.30 4.47 4.56 4.69 

VI 4.06 3.92 4.17 4.23 4.26 

VII 3.80 3.95 3.85 3.85 3.98 

VIII 3.81 3.56 3.93 3.65 3.53 

IX 3.76 3.76 3.66 3.93 3.69 

Mesatare (VI-IX) 3.86 3.79 3.90 3.92 3.86 

Mesatare (IV-IX) 4.10 4.05 4.10 4.15 4.17 

 

 Shkolla promovon bindje se arritjet e të gjithë nxënësve mund të përmirësohen dhe organizon mësim plotësues dhe aktivitete të lira.Secili mësimdhënës në fillim 

të vitit shkollor harton program vjetor për këto forma të mësimit.Në nivel të mësimit në fjalë përpilohet orari për realizimin e këtyre programeve, sipas numrit të planifikuar 

të orëve plotësuese dhe orëve për aktivitetet e lira në kornizat e një paraleleje.Për mësimin plotësues janë hartuar edhe njoftime të posaçme për prindërit e nxënësve në 
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të cilat janë të vërejtura vështirësitë në nxënien e materialit për lëndë të veçanta.Gjithashtu, mësimi i rregullt në vijimësi përparon me projekte, teknika dhe metoda të 

reja të punës.  

  Nxënësit me vështirë në mësim, por edhe ata me nevoja të posaçme arsimore, së pari identifikohen gjatë observacionit gjatë kohës së regjistrimit në klasën e 

parë (pyetësorët në të cilat prindi vetë sugjeron në problemet e fëmijës, mendimet nga Enti i Shëndetit Mental, vërtetimi i mjekut), e nëse më vonë vërehen probleme, 

bisedohet me mësimdhënësin, nxënësin dhe prindin – dhe konsultohen institucionet kompetente.  

  Nxënësit e talentuar identifikohen përmes observacionit të mësimdhënësit të orës – shënimeve të anekdotës, notave, evidencës personale të secilit mësimdhënës 

veçmas.  

 Në shkollë nuk kryhet testimi intern në kuptimin e vërtetë të fjalës, por bëhen testime në formë të garave interne në lëndë të ndryshme në nivel të gjeneratës, se 

si do të selektohen nxënësit të cilët do të marrin pjesë në garat e organizuara.  

 Në shkollë është miratuar Rregullorja për lëvdatat dhe shpërblimet e nxënësve dhe me këtë Rregullore zgjidhet paralelja më e mirë, nxënësi i gjeneratës, 

shpërblehen nxënësit që kanë arritur sukses të shkëlqyeshëm në vijimësi gjatë shkollës fillore dhe nxënësit që kanë kontribuar për afirmimin e shkollës. 

 Informimi i nxënësve dhe opinionit të gjerë për punën dhe rezultatet që i arriti shkolla do të zhvillohet në vijimësi gjatë tërë vitit.Informimi do të bëhet përmes 

fjalimeve publike të drejtpërdrejta të drejtorit apo personit të autorizuar nga shkolla, revistave dhe gazetave të ndryshme, listave profesionale, si “Punëtori i arsimit” dhe 

revistave tjera profesionale, si dhe përmes radios dhe televizionit dhe faqes së shkollës në rrjetet sociale. 

 Shkolla nuk i ndjek arritjet gjatë kalimit nga arsimi fillor në arsimin e mesëm.Në shkollë arrin njoftimi se në cilat shkolla të mesme e kanë vazhduar arsimin e tyre 

nxënësit tanë, por jo edhe informatat për arritjet e tyre në mjedisin e ri.Si ndihmë gjatë vendosjes së nxënësve në zgjedhjen e shkollës së mesme në të cilën do të 

regjistrohen, psikologu i shkollës harton dhe realizon Program për orientimin profesional për nxënësit e klasës së tetë.Nëse ekzistojnë mundësi do të organizohet një 

vizitë nga nxënësit në shkollat e mesme, apo të sigurohen ligjërues që do t'i njoftojnë nxënësit me profesione të ndryshme.Do të organizohet edhe vizita e Panairit të 

Arsimit ku u prezantuan shkollat e mesme të Republikës së Maqedonisë  
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PROGRAMI PËR ORIENTIMIN PROFESIONAL TË NXËNËSVE 

Aktivitetet Resurset Bashkëpunëtorët Koha e realizimit 

Anketë me nxënësit listat anketuese Nxënësit-sherbimi profesional Mars 

Vizita nga shkollat e mesme dhe prezantimi para nxënësve 
materiali propagandues për shkollat e 
mesme, materiali për prezantim 

përfaqësuesit e shkollave të mesme, 
profesorët, nxënësitsherbimi profesional 

Mars - Prill 

Shqyrtimi i konkursit për regjistrim në shkollën e mesme konkursi 
nxënësit, prindërit, kujdestarët e klasave 
sherbimi profesional 

Prill 

Orientimi profesional testet, analiza, raporti 
nxënësit, kujdestarët e klasave 
sherbimi profesional 

Prill – Maj 

Zbatimi i testeve për aftësitë dhe orientimin profesional nga 
Agjencia e Punësimit të Qytetit të Shkupit 

testet, analiza, raporti 
nxënësit, kujdestarët e klasave 
sherbimi profesional 

Prill – Maj 

Prezantimi i rezultateve të marra – intervistë me nxënësit testet, analiza 
nxënësit, prindërit, kujdestarët e klasave 
sherbimi profesional 

Prill – Maj 

Bisedë me nxënësit 
konkursi për regjistrim në shkollë të 
mesme, materiali propagandues 

Nxënësit 
sherbimi profesional 

Maj 

 

12.2.Programet parandaluese 

 Në shkollën tonë zbatohen programe parandaluese përmes të cilave kemi për qëllim të ofrojmë siguri dhe klimë të mirë për punë për të gjitha subjektet në 
shkollë.Një vëmendje e posaçme i kushtojmë parandalimit të çdo lloji të dhunës në shkollë për çka ekipi i shkollës ka hartuar Protokoll për mbrojtjen e nxënësve nga 
dhuna, keqpërdorimi dhe veprimi i keq në shkollë.Përgjegjësia e të gjitha subjekteve është ta zbatojnë politikën kundër dhunës.  

 Në kornizat e Programit për mbrojtjen shëndetësore, si dhe në programin për shkathtësitë jetësore, nxënësit njihen me sëmundjet e varësisë dhe parandalimi i 
tyre.Një pjesë e këtyre programeve parandaluese realizohen edhe në mësimin e rregullt, në orët e lëndëve dhe përmbajtjeve përkatëse.  

 Mbrojtja nga zjarret, vërshimet dhe tërmetet është paraparë sipas planit në vijim: 
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Mbrojtja nga zjarret, tërmetet dhe fatkeqësitë tjera 
 

Mësimdhënësi përgjegjës: SkenderLatifi dhe Gëzim Osmani 

  

Përmbajtja - aktiviteti Qëllimet Realizuesi  Resurset Efektet e pritura Koha 

Testimi i sinjaleve për rrezik Përcaktimi i sinjalit të vërtetë Ekipi i planifikimit Plani Nxënësit e njohin shenjën Shtator 

Aktiviteti i ushtruar kundër zjarrit 
gjatë mësimit të lëndës 

Aftësimi i ekipit për veprim të 
shpejtë 

Ekipi për mbrojtje 
kundërzjarrit 

Aparatet 
kundërzjarrit 

Ekipi është i gatshëm për aksion Nëntor 

Edukimi për aktivitetin e zbatuar Shqyrtimi i lëshimeve Ekipi i mësimdhënësve 
Plani dhe 

procesverbali 
Lëshimet shqyrtohen dhe mënjanohen Nëntor 

Aktiviteti i ushtruar kundër zjarrit 
gjatë mësimit në klasë 

Aftësimi i ekipit për veprim të 
shpejtë 

Ekipi për mbrojtje 
kundërzjarrit  

Aparatet 
kundërzjarrit 

Ekipi është i gatshëm për aksion Mars 

Evakuimi për aktivitetin e 
zbatuar 

Shqyrtimi i lëshimeve Ekipi i mësimdhënësve 
Plani dhe 

procesverbali 
Lëshimet shqyrtohen dhe mënjanohen Mars 

Testimi i sinjaleve për rrezik  
Kontrolli për suksesin e 

sinjalit 
Ekipi i planifikimit  Plani  Nxënësit e njohin sinjalin Prill 

Aktiviteti i ushtruar për ndihmën 
e parë mjekësore 

Aftësimi i ekipit për ndihmën 
e parë 

Ekipi për ndihmën e parë Materiali mjekësor Intervenimi praktik dhe me sukses Maj 

Evalvimi i aktiviteteve të 
zbatuara 

Shqyrtimi i anëve pozitive 
dhe negative 

Ekipi i mësimdhënësve Procesverbalet U shqyrtuan masat për më tutje Maj  
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12.3.Klima socio – emocionale pozitive 

 

Në mësim nuk është me rëndësi vetëm arritja e notave të mira, por edhe nxënia e përvojës që do të ndihmojë për funksionimin e mëtejshëm me sukses të 

nxënësit në shoqërinë demokratike.Për këtë, realizimi i qëllimeve edukativo-arsimore në shkollë në masë të madhe varet nga klima socio - emocionale që ekziston në 

shkollë. 

Në krijimin e klimës pozitive në shkollën tonë ndikojnë më tepër faktorë, të cilat në mënyrë të ndërsjellë janë të lidhura dhe të ngatërruara.Një pjesë prej tyre janë 

relativisht objektive dhe më vështirë mund të ndryshohen, si për shembull: madhësia e vendit ku gjendet shkolla, numri i nxënësve në klasë, struktura socio-demokratike 

e nxënësve, etj.Tjerat janë subjektive dhe në këto mund të ndikohet, e me këtë mund të ndryshohet edhe klima në shkollë dhe klasë.Në mesin e të gjitha këtyre faktorëve, 

rol kryesor ka mësimdhënësi, me stilin e tij të udhëheqjes, karakteristikat e tij personale dhe me profesionalizmin e tij.Klima pozitive kontribuon edhe për angazhim më 

të madh dhe më cilësor të mësimdhënësve gjatë realizimit të qëllimeve të vendosura edukativo-arsimore, arritjes më të mirë në shkollë, qëndrimeve pozitive të nxënësve 

ndaj mësimdhënësve dhe ndaj shkollës, si dhe ndaj marrëdhënieve të mira ndërpersonale.  

Në përgjithësi, duke punuar në krijimin e klimës socio - emocionale në shkollën tonë, jemi të orientuar në qëllimin që njëkohësisht të mbahet kujdesi për nevojat 

emocionale dhe sociale të nxënësve.Zhvillimi i sjelljes së mirë në klasë nga aftësia e mësimdhënësit t’i plotësojë nevojat sociale dhe emocionale të nxënësve.Një 

vëmendje e posaçme i kushtohet grupit të prekur e të detektuar të nxënësve në këtë aspekt, me ç’rast mësimdhënësit tanë udhëhiqen sipas parimeve në vijim: 

➢ Mësimdhënësiështë i gatshëm t’i dëgjojë nxënësit; 

➢ Mësimdhënësiështë i gatshëm t’u përgjigjet sugjerimeve të tyre; 

➢ Mësimdhënësiështë i gatshëm t’i pranojë dhe kuptojë ndjenjat e tyre; 

➢ Mësimdhënësiështë i gatshëm t’i përfshijë në procesin mësimor dhe t’i inkurajojë gjatë punës. 

Këto komponentë që janë pjesë e marrëdhënieve ndërpersonale të cilat ekzistojnë në klasë mundësojnë të ekzistojë liria në komunikim, të marrin pjesë gjatë 

miratimit të vendimeve, të stimulojnë udhëheqjen e nxënësit, fleksibilitetin, etj.Në këtë mënyrë, arrijmë të krijojmë një klimë emocionale të mirë, të mbështetur dhe pozitive 

në klasë. 

Shërbimi profesional në shkollë është detyruar për planifikimin dhe udhëheqjen e aktiviteteve në këtë fushë, e këto parashihen në Programin vjetor për punën e 

psikologut të shkollës.  
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13. KUJDESI PËR SHËNDETIN 

 

 Shkolla vepron sipas rekomandimeve dhe drejtimeve të inspeksionit sanitar në lidhje me mbajtjen e higjienës në shkollë dhe mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse. 

Duke e realizuar programin e mbrojtjes shëndetësore dhe edukimit shëndetësor do të kontribuohet në ndërtimin e personalitetit të shëndoshë (psikikisht.Fizik dhe social) 

i aftë të kujdeset për shëndetin e tij dhe shëndetin e familjes së tij, mjedisit të afërt dhe bashkësisë.Për këtë qëllim, krahas vaksinave të rregullta dhe kontrolleve 

sistematike nga OSHP-ja – Dhoma Shëndetësore, në shkollë do të organizohen më tepër ligjërime, fjalime profesionale dhe punëtori në tema të ndryshme, në mesin e 

të cilave: parandalimi i TBC-së, paralizës së fëmijëve, sëmundjet e varësisë te të rinjtë, SIDA, sëmundjet ngjitëse, ushqimi i rregullt, etj.Gjithashtu, kujdesi për shëndetin 

e nxënësve do të zhvillohet përmes daljeve të organizuara, verimit, kurse zgjedhja do të varet nga shumë faktorë dhe gjendjet momentale që do të ofrohen. 

 Në SHFK "Hasan Prishtina" me kohë dhe me rregull kryhen kontrollet sanitare dhe sistematike të të punësuarve.  

 Me rëndësi të madhe është, gjithsesi, edhe mbajtja e higjienës personale dhe higjienës në shkollë.Të gjitha subjektet obligohen ta respektojnë rendin, si dhe 

Kodeksin përkatës për sjelljen në shkollë ku, mes tjerash, janë përcaktuar edhe rregulla për mbajtjen e higjienës.Shkolla do të angazhohet për ushqim të mirë të nxënësve 

dhe në pajtim me dispozitat ligjore do të ofrojë ushqim të organizuar (menzë).Në varësi nga nevojat e shkollës apo sugjerimet pas situatës së dhënë momentale 

(epidemitë, pandemitë, etj. ) do të organizohen tribunat dhe ligjërimet në tema të ndryshme nga personat profesionalë.  

 

13.1.Higjiena në shkollë 

 

 Shkolla gjatë pushimit veror i morri masat e nevojshme higjienike – teknike që të jetë e gatshme për punë në vitin e ri shkollor, edhe atë: 

➢ pastrimi i përgjithshëm dhe rregullimi i të gjitha godinave të shkollës; 

➢ prerjae barit dhe krasitja e drunjëve në oborret e shkollës; 

➢ pastrimidhe rregullimi i hapësirave të podrumit; 

➢ pastrimidhe dezinfektimi i nyjave sanitare; 

➢ pastrimidhe dezinfektimi i enterierit në klasat;  

 Gjatë vitit shkollor, aktivitetet për mbajtjen e higjienës në shkollë vazhdimisht realizohen nga pastrueset e detyrueshme personale. 
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Programi operativ për higjienën e shkollës dhe  shëndetin e nxënësve 

Aktivitetet e planifikuara të programit Koha e realizimit 
Nxënës të 
përfshirë  

Subjekti 
përgjegjës  Forma  Qëllimet dhe efektet e pritura 

Sigurimi i nxënësve Shtator Klasa 1-9  Shkolla Grupore  Kompensimi gjatë lëndimeve eventuale 

Java e luftës kundër tuberkulozit  Shtator Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale Masat për mbrojtje dhe parandalim 

6 Tetori: Dita Botërore për Kujdesin për 
Personat e Moshuar 

Tetor Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale 
Rritja e kujdesit për personat e vjetër në familje 

dhe jashtë saj 

Ligjërimi me temë –verdhëza, sëmundje 
ngjitëse dhe mbrojtja 

Tetor Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale Si të mbrohemi nga verdhëza, masat dhe mbrojtja 

16 Tetori: Dita Botërore e Ushqimit: 
Ushqimi i konsiderueshëm dhe i 
llojllojshëm – i rëndësishëm për 

shëndetin e nxënësve 

Tetor Klasa 1-9  Mësimdhënësi Frontale 
Sa është i rëndësishëm ushqimi i llojllojshëm dhe 

si ta përmirësojmë 

Pirja e duhanit, alkooli dhe droga janë të 
dëmshme për shëndetin 

Nëntor  Klasa 1-9 

Mësimdhënësi 

Psikolog-
Pedagog 

Frontale 
Mbrojtja dhe parandalimi, largimi i nxënësve prej 

këtyre veseve 

Ligjërimi me temën: Gripi dhe 
parandalimi nga gripi 

Dhjetor Klasa 1-9 
Personi 

profesional  Frontale Masat për mbrojtje dhe parandalim nga gripi 

1 Dhjetori – Dita Botërore në Luftën 
Kundër Sidës 

Dhjetor Klasa 1-9  Mësimdhënësi Frontale 
Edukimi për sëmundjen, si të mbrohemi nga kjo 

sëmundje 

Vitaminat-materiet plotësuese dhe 
mbrojtëse për shëndetin e njeriut 

Dhjetor Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale 
Përmirësimi i shëndetit të nxënësve përmes futjes 

së vitaminave në ushqim 

Siguria dhe ndihma e parë Shkurt Klasa 1-9 

Mësimdhënës 

Personi 
profesional  

Frontale 
Siguria e madhe për nxënësit në situata të 

ndryshme dhe ndihma e personave të cilëve u 
nevojitet  
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Programi operativ për kujdesin e shkollës për shëndetin e nxënësve 

Aktivitetet e planifikuara të 
programit 

Koha e realizimit 
Nxënës të 
përfshirë  

Subjekti 
përgjegjës  Forma  Qëllimet dhe efektet e pritura 

Ligjërimi për parandalimin e tërbimit te 
njerëzit 

Shkurt Klasa 1-9  Mësimdhënësi Frontale Njohuri se si të mbrohemi nga kjo sëmundje 

Java e luftës kundër sëmundjeve të 
zemrës 21 - 28. 02 

Shkurt  Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale Parandalimi dhe mbrojtja 

Java e luftës kundër kancerit 01- 08. 
03 

Mars Klasa 1-9 Mësimdhënësi Frontale Njohuri se si të mbrohemi nga kjo sëmundje  

Mjedisi i pastër dhe i shëndoshë, 
aksioni i punës 

Mars Klasa 1-9 Shkolla Grupore  Ngritja e vetëdijes ekologjike te nxënësit 

Dita e Ekologjisë Mars Klasa 1-9  Shkolla Grupore  
Mirëmbajtja e higjienës në oborrin e shkollës, 
mirëmbajtja e mjedisit të shëndoshë dhe të pastër  

Shënimi i 24 Marsit – Ditës së Luftës 
kundër Tuberkulozit 

Mars Klasa 1-9 Shkolla Frontale Si të mbrohemi nga kjo sëmundje 

Pjesëmarrja në ndeshjet e basketbollit 
dhe futbollit 

Sipas orarit Klasa 1-9 Mësimdhënësi Grupore  Zhvillimi i drejtë i trupit, parandalimi i deformiteteve 

Shënimi i 7 Prillit – Ditës Botërore të 
Shëndetit 

Prill Klasa 1-9  Mësimdhënësi Frontale 
Ngritja e vetëdijes se si ta ruajmë dhe kultivojmë 
shëndetin personal 

Pjesëmarrja në hepeningun ekologjik 
më 22. 04– Ditës së Planetit të Tokës 

Prill Klasa 1-9 Shkolla Grupore  
Si ta ruajmë dhe të kujdesemi për mjedisin e 
pastër jetësor 

Ekskursioni njëditor me karakter 
shkencor mësimor 

Maj  Klasa 1-9 Shkolla Grupore  Aktivitetet fizike 
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Plan për imunizimin e kontrollimeve sistematike 

Aktivitetet e 
planifikuara të 

programit 
Koha e realizimit 

Nxënësit e 
përfshirë 

Mësimdhënësi 
përgjegjës 

Realizues Qëllimet dhe efektet e pritura 

Kontrolli sistematik dhe 
rivaksinimi MRP 

Sipas orarit të institucionit Klasa 1 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Kontrolli sistematik dhe 
rivaksina DT dhe Polio 

Sipas orarit të institucionit Klasa 2 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Kontrolli sistematik Sipas orarit të institucionit Klasa 3 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Kontrolli sistematik Sipas orarit të institucionit Klasa 5 
Udhëheqësi i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Kontrolli sistematik dhe 
doza e parë e vaksinës 

HPV për vajzat 
Sipas orarit të institucionit Klasa 6-7 

Udhëheqësi i 
klasës 

Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Kontrolli sistematik dhe 
rivaksina Tetanus dhe 

Poloiomialitis 
Sipas orarit të institucionit Klasa 8 

Udhëheqësi i 
klasës 

Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Masat për mbrojtje dhe parandalim, zbulimi me kohë i 
sëmundjeve dhe anomalive eventuale 

Vaksina Rubeola Sipas orarit Klasa 8 
Udhëheqësi i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Mbrojtje dhe parandalim 

Kontrolli i vaksinës BSZH Sipas orarit të institucionit Klasa 1-9 
Udhëheqësi i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
imunizimit dhe kontrolleve sistematike 

Suksesi në vaksinën e kryer paraprakisht 
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Planifikim i aktiviteteve për stomatologji preventive dhe edukim për shëndet oral 

Aktivitetet e planifikuara të programit 
Koha e 

realizimit 
Nxënësit e 
përfshirë 

Mësimdhënësi 
përgjegjës 

Realizues 
Qëllimet dhe efektet e 

pritura 

Fëmijët e lindur në vitin 2008mbushja e dhëmbëve tjerë 
të përhershëm, si dhe kontrolli 

Shtator / 
Tetor 

Klasa 6  
Udhëheqësi i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Fëmijët e lindur në vitin 2009 vazhdon mbushja e 
dhëmbëve të sapodalë të përhershëm, si dhe kontrolli 

Tetor Klasa 5 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Punëtoria e parë „Ndërtimi dhe funksioni i zbrazëtirës 
orale” 

Tetor Klasa 6 – 9 
Kujdestari i 

klasës 
Shkolla Edukimi për shëndet oral 

Punëtoria e dytë „Ushqimi i rregullt dhe kontrolli në futjen 
e sheqerit„ 

Nëntor Klasa 6 – 9 
Kujdestari i 

klasës 
Shkolla Edukimi për shëndet oral 

Fëmijët e lindur në vitin 2012vazhdon mbushja e 
dhëmbëve të sapodalë të përhershëm, si dhe kontrolli 

Nëntor / 
Dhjetor 

Klasa 4 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Punëtoria e tretë „Punëtoria e drejtë orale„ Shkurt Klasa 6 – 9 
Udhëheqësi i 

klasës  
Shkolla Edukimi për shëndet oral 

Fëmijët e lindur në vitin 2011vazhdon mbushja 
dhëmbëve të sapodalë të përhershëm, si dhe kontrolli  

Shkurt / 
Mars 

Klasa 3 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Punëtoria e katërt „Vizita e përhershme e stomatologut 
dhe përdorimi i fluorideve në qëllimet parandaluese„ 

Mars Klasa 6 – 9 
Kujdestari i 

klasës 
Shkolla Edukimi për shëndet oral 

Fëmijët e lindur në vitin 2012 vazhdon mbushja e 
dhëmbëve të sapodalë të përhershëm, si dhe kontrolli 

Mars / Prill Klasa 2 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Fëmijët e lindur në vitin 2013 mbushja dhe derdhja e 
molarit të parë të përhershëm 

Prill / Maj Klasa 1 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 

Kontrolli sistematik, mbushja e molarëve të parë të 
përhershëm, lëshimi i shënimeve mjekësore për 
regjistrim në klasën e parë te fëmijët e lindur në vitin 
2013.  

Maj Regjistrimi 
Kujdestari i 

klasës 
Shtëpia e shëndetit, reparti i 
stomatologjisë parandaluese 

Masat për mbrojtje dhe 
parandalim 
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14. KLIMA E SHKOLLËS DHE MARRËDHËNIET NË SHKOLLË 

 
 

 SHFK "Hasan Prishtina" - Çair, edhe pse shkollë e cila funksionon në mjedis urban, e njohur me cilësinë e punës dhe arritjet e nxënësve nga sfera të ndryshme, 

si dhe realizimin e vizionit dhe misionin e shkollës.Shkolla angazhohet për rritjen e kujdesit për shëndetin dhe sigurinë e nxënësve, respektin e ndërsjellë dhe barazinë 

e gjinive dhe zhvillimin e kompetencave multikulturore.  

 Disiplina dhe rendi i nxënësve në klasë janë të domosdoshme nëse duan që tërë kjo që është planifikuar të realizohet.Për këtë qëllim, shkolla ka hartuar 

Kodeks për sjelljen e nxënësve, Kodeks për sjelljen e prindërve dhe Kodeks për sjelljen e mësimdhënësve në shkollë.Gjithashtu, pa përjashtime respektohet rendi  në 

shkollë.Të gjitha subjektet në shkollë punojnë dhe angazhohen për marrëdhënie të mira ndërnjerëzore, komunikim të padhunshëm dhe respektim të ndërsjellë. 

 Bashkëpunimi me prindërit zhvillohet në nivel të kënaqshëm dhe kjo është evidente gjatë secili evalvim të tyre, por edhe në praktikën e përditshme.Është 

vendosur komunikimi në bazë të respektit të ndërsjellë dhe synimit në qëllimin e njëjtë - mbështetja e të rinjve, nxënësve.Shkolla vazhdimisht ka mbështetje nga prindërit 

gjatë realizimit të projekteve të planifikuara dhe aktiviteteve tjera që sjellin ndonjë fitim për shkollën dhe nxënësit e saj.Organizohen takime individuale dhe grupore me 

prindërit të cilat janë konstruktive për nga përmbajtja e saj dhe janë me qëllim për përmirësimin e arritjeve të nxënësit dhe mbajtjen e avancimit të marrëdhënieve nxënës 

- mësimdhënës - prind.Takimet me prindërit realizohen sipas planit, por dhe sipas nevojës.Plani global për takimet me prindërit në vitin shkollor 2019/2020është dhënë 

në tabelën në vijim:  
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Aktiviteti i planifikuar i 
programit 

Qëllimi i aktivitetit Realizues  Koha e realizimit Rezultatet dhe efektet e pritura 

Takimi i përgjithshëm 
prindëror nga klasa I -V 

Njohja e prindërve me suksesin e 
arritur dhe sjelljen e nxënësve dhe 
çështje t tjera aktuale 

Udhëheqësit e klasës 
Muaji 09 dhe 11.2020; 
muaji 01, 04 dhe 06. 
2020.  

Marrja e masave për përmirësimin e suksesit dhe 
sjelljes.Realizimi i aktiviteteve të parapara në 
marrëveshje me prindërit 

Takimi i përgjithshëm 
prindëror nga klasa VI-IX 

Njohja e prindërve me suksesin e 
arritur dhe sjelljen e nxënësve dhe 
çështjet tjera aktuale  

Udhëheqësit e klasës nga 
klasa VI-IX 

Muaji 09 dhe 11 2019; 
muaji 01, 04 dhe 06. 
2020.  

Marrja e masave për përmirësimin e suksesit dhe 
sjelljes.Realizimi i aktiviteteve të parapara në 
marrëveshje me prindërit  

Takim prindëror në nivel të 
aktiviteteve nga klasa I -IX 

Njohja e prindërve me lëndët 
zgjedhore 

Udhëheqësit e klasës nga 
klasa IV-XI 

Me kërkesë nga 
MASH-i në muajin 
06/2020 

Zgjedhja e lëndës së dëshiruar që është në interes ta 
mësojnë nxënësit në vitin e ardhshëm shkollor dhe 
formimi i paraleleve 

Takime individuale të 
mësimdhënësve nga klasa I – 
IX  

Bashkëpunimi i vazhdueshëm 
ndërmjet prindërve dhe 
udhëheqësve nga klasa I –IX 

Udhëheqësit e klasës nga 
klasa I -IX 

Sipas orarit të ditëve 
për pranim 

Marrja e masave për përmirësimin e suksesit dhe sjelljes  

Takim prindëror në nivel të 
paraleles nga klasa I-IX 

Njoftimi i prindërve për 
problematikën aktuale 

Udhëheqësit e klasës nga 
klasa I-IX 

Sipas nevojës 
Miratimi dhe marrja e masave për zgjidhjen e 
problematikës aktuale 

Takime prindërore në nivel të 
paraleles nga klasa V, VI 
dheIX 

Njoftimi i prindërve për realizimin e 
ekskursionit shkencor-mësimor dy 
ditor dhe treditor 

Udhëheqësit e klasës  Muaji 09.2019 Njohja me programin për ekskursione dhe marrëveshja e 
prindërve për periudhën dhe kohën e realizimit të 
ekskursioneve 

Takime prindërore në nivel të 
paraleles nga klasa V 

Njoftimi i prindërve për realizimin e 
Mësimit në Natyrë 

Udhëheqësit e klasës nga 
klasa V  

Muaji 03.2020.  Njohja me programin për Mësimin në Natyrë dhe 
marrëveshja e prindërve për periudhën dhe vendin e 
realizimit të Mësimit në Natyrë 
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14.1.Marrëdhënietnëshkollëndërmjettëgjithastrukturave 

 

 Në punën e deritanishme të shkollës sonë ekziston një klimë pozitive dhe marrëdhënie të mira ndërmjet të gjithë të punësuarve në shkollë, pa dallim të hierarkisë 

dhe pozitës së tyre dhe përkatësisë etnike dhe fetare.Probleme dhe situata të konfliktit zgjidhen me diskutim konstruktiv dhe respekt të ndërsjellë.Shpesh organizohen 

debate në të cilat bëhet analizë e komunikimit tonë të përbashkët me qëllim të ngritjes së cilësisë së saj.Gjithashtu, nuk mbesin edhe shoqërimet e përbashkëta dhe 

shënimet e ngjarjeve dhe datave të rëndësishme, pastaj ekskursionet, vizitat e organizuara, organizimi dhe pjesëmarrja në lojërat sportive në të cilat përfshihen shumica 

e të gjitha strukturave në kolektiv.Përveç kësaj, shumë shpesh në aktivitetet përfshihen edhe nxënësit, prindërit dhe disa anëtarë të vetëqeverisjes lokale, që në mënyrë 

plotësuese jep kontribut për thellimin e bashkëpunimit dhe promovimit të vlerave të njeriut.Këto aktivitete çdoherë planifikohen jashtë orarit të punës dhe nuk pengojnë 

në zhvillimin e rregullt të procesit edukativo-arsimor.Aktivitetet e planifikuara për vitin shkollor 2019/2020 janë dhënë në tabelën në vijim: 
 

Aktivitetet e planifikuara për zhvillimin e marrëdhënieve të mira ndërnjerëzore 

Muaji  Aktivitetet Target relacionet Vendi i realizimit 

VIII 
Përbërja e ekipit nga strukturat e shkollës për analizën e pikave kritike në komunikim 
Ekipin e përbëjnë: drejtori, mësimdhënësit –SianaNesimi, Venera Raka, SenxhaneMiftari,  

ndërmjet të 
punësuarve 

shkollë 

IX Hartimi i planit të aktiviteteve dhe miratimi i tij në mbledhjen e përbashkët të të gjithë të punësuarve  
ndërmjet të 
punësuarve 

shkollë 

X 
*Ekskursioni së bashku me nxënësit dhe të gjithë të punësuarit 
- tradicionalisht organizohen duele sportive nxënës - mësimdhënës në volejboll, top popullor dhe futboll 

nxënës - të punësuar Hipodrom  

XI Ndeshje sportive - volejboll dhe festa fetare - Bajram të punësuar shkollë 

XII Festimi me rastin e Festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve  të punësuar Objekti hotelierik 

III Festimi me rastin e Ditës së Gruas - 8 Marsi  të punësuar Objekti hotelierik 

IV 

1 prilli - Dita e shakasë, maskarada  
të punësuar - nxënës 

- prindër 
shkollë, mjedisi i 

drejtpërdrejtë  

Tregu i Pashkëve 
të punësuar - nxënës 

- prindër 
shkollë 

*Ndeshje sportive volejboll ndërmjet shkollës nga Komuna e „Çairit“ me përfaqësuesit e përfshirë nga 
Vetëqeverisja Lokale 

të punësuar - 
vetëqeverisja lokale 

shkollë 

VI Ekspozita shitse 
Nxënës prind dhe të 

punësuarit 
shkollë 

VI Ekskursioni i të punësuarve me vetëfinancim dhe ndihmë nga Sindikata të punësuar sipas marrëveshjes 
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14.2.  Protokollipërreagimnërasttëdhunësnëshkollë 

 

Akti i dhunës  
  
  

ARSIMTAR NXËNËS 

➢         Arsimtari,  kujdestari i klasës,  arsimtari i lëndës ose ndonjë tjetër më i rritur duhet të reagojë 
menjëherë për t'i dhënë fund dhunës 

➢         Ndan nxënësit nëse bëhet fjalë përleshje fizike 
➢         Nëse arsimtari vlerëson se ai nuk do të jetë në gjendje ta parandaloj situatën vetë,  duhet të kërkon 

ndihmë nga sigurimi shkollor,  policia ose të rrituri tjetri ose bashkëpunëtori profesional,  
➢         Telefonon ose siguron ndihmën e parë në rast të lëndimit 
➢         Nëse bëhet fjalë për maltretime,  kërkohet ndërprerje e ndërmjet palëve të përfshira 

  

Një nxënës i cili është viktimë ose dëshmitar i 
dhunës është i detyruar të kërkojë ndihmën e 
kujdestarit të klasës,  arsimtarit ose shërbimit 
profesional 

  

Sjellja pas aktit të dhunës  
 

Arsimtar Nxënës Prind SHËRBIMI PROFESIONAL shkolla 

Një arsimtar i cili 
ka informacione 
për një incident të 
dhunës është i 
detyruar ta 
informojë drejtorin 
dhe shërbimin 
profesional 

Një nxënës i 
përfshirë në një 
incident të dhunës 
është i detyruar ta 
raportojë atë tek 
kujdestari i klasës 
ose shërbimi 
profesional 

Prindi i nxënësit 
të përfshirë në 
incidentin e 
dhunës është i 
detyruar t'i japë 
një deklaratë 
kujdestarit të 
klasës shërbimit 
profesional ose  
drejtorit 

- Shërbimi profesional pas raportimit të incidentit të dhunës është i detyruar 
të hetojë rastin,  duke marrë një deklaratë nga të gjitha palët e përfshira 
dhe subjektet e tjera relevante (bashkësia e klasës,  arsimtari i lëndës,  
prindër,  policia,  qendrat për punë sociale etj.) 
- Shërbimi profesional ndërmerr bised këshillimore me nxënësit,  prindërit 
dhe nëse është e nevojshme bashkëpunon me institucione të tjera 
- Shërbimi profesional është i detyruar të informojë drejtorin,  këshillin 
arsimor dhe institucionet e tjera përkatëse për aktivitetet e kryera për të 
zgjidhur incidentin e dhunës. 
  

Shkolla shqipton një 
masë pedagogjike për 
nxënësit e përfshirë në 
një incident të dhunës në 
varësi të ashpërsisë së 
veprës së kryer dhe 
sipas Rregullores për 
shqiptimin e masave 
pedagogjike të MASH 

  

TELEFONAT E RËNDËSISHME POLICIA 192 NDIHMA E SHPEJT: 194 

  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 112 / 127 

14.3.Programi për Integrim ndëretnik në arsim: 

 

Një komponent i rëndësishëm në procesin edukativo - arsimor dhe në zhvillimin e përgjithshëm të individit është bashkëjetesa e të gjitha grupeve etnike në 

komunitet.Përveç shumë titujve për këtë temë në tekstet shkollore për nxënësit, do të realizohen edhe aktivitete të ndryshme në shkollë.Me qëllim për të ruajtur 

multikulturalizmin, planifikohet të organizohen shumë evinemente në shkollë dhe jashtë saj, në bashkëpunim me komunitetin lokal dhe shkollat e tjera të cilët gjithashtu 

e kanë këtë komponent.Në shkollën tonë do të realizohen lloje të ndryshme të ngjarjeve tematike, ekskursione, shfaqje, maskenballa dhe ahengje.Qëllim i të njëjtëve 

është që përmes argëtimit dhe krijimtarisë të njohin zakonet dhe kulturat e shokëve të tyre nga grupet e ndryshme etnike.Në shtojcë jepet plani aksionar në kuadër të 

këtij komponenti të multikulturalizmit.  

Qëllimet Aktivitetet Realizues 
Koha e 
realizimit 

Resurset Efektet e pritura 

Vazhdim I realizimit te 
aktiviteteve nga projekti PINA 

Planifikimi I INA aktiviteteve ne 
programin vjetor 

Ekipapër integrim shkollor 
Gusht 
2019 

Programi vjetor përpunën 
e shkollës 

Përgatitje e planeve aksionare per 
aktivitete ndëretnikeper INA ne 
Programin vjetore perpunën e 
shkollës 

Përputhshmëria e SITOT për 
planifikimin e aktiviteteve ne nivel 
shkollor 

Takim I përbashkët, aktivitete 
dhe përpunimi I raportit 

Ekipa shkollore per realizimin 
e projektit 

Gusht 
2019 

Planet aksionare dhe 
raportet 

Marrëveshje e përbashkët, 
bashkëpunim, plan I 
përputhshëmper detyrat e caktuara 

Mbledhje me ekipin e 
shkollëspartnereper planifikim e 
aktiviteteve te përbashkëta 

Konkretizimi I aktiviteteve te 
përbashkëtandërmjetdy 
shkollave  

Ekipet për integrim shkollor 
nga te dy shkollat 

Gusht 
2019 

Plani aksionar 
përaktivitetet e 
përbashkëta 

Trajnimi I kapaciteteve shkollore per 
realizimin e integriminndëretnik ne 
arsim 

Përforcimi I kapaciteteve 
shkollore per realizimin e 
integrimit ndëretnik ne arsim 

Realizimi I 
aktivitetevevetanakepunëtori 
nga arsimi 
përshkathtësijetësore, 
aktivitete perpjesëmarrje 
demokratike te nxënësve 

-Ekip për integrim shkollor  
- Arsimtare 
-Nxënës 
-Bashkësia e nxënësve 
- Ekipaperpërkrahje te 
bashkësisësëshkollës 

Shtator 
2019– 
Qershor 
2020 

- Doracak për 
- Programiperpunën e 
ekipes shkollore 
- Programiperpunen e 
bashkësisë se shkollës 

Zbatimi I suksesshëm I aktiviteteve 
te planifikuara ne shkolle 

Koordinimi I aktiviteteve ndërmjet 
shkollave partnere, pjesëmarrje 
ne mbledhje pershkëmbim te 
përvojave me shkolla tjera 

 

-Ekip per integrim shkollor  
- Arsimtare 
-prinde 
-Nxënës 

Janar– 
Qershor 
2020 

-- Planet aksionare  
- Programiper pune 
-Përgatitje ditore , 
tematike  
- rregulloret 

Gadishmeriaperbashkepunim dhe 
interakcion 
Realizimi I suksesshem I 
aktivteteveper integrim nderetnik me 
shkollat partnere 
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Persona përgjegjës: Ekipi për integrimin shkollor, shërbimi pedagogjiko-psikologjik, drejtori 
Кoordinator: Vjollca Shehu 

 

14.4.   Programa për edukim kundër korrupsionit për vitin 2019/2020 

Muaji Përmbajtja Qëllimet  Lloiiaktivitetit Aktiviteti Evaluimi 

11/2019 Përcaktimi i njohurive paraprake 
rreth korrupsionit dhe anti-
korrupsionit 

Për të kuptuar njihuritë paraprake të nxënësve,  të njihen 
me nocionet korruspioni, antikorrupsioni,  integriteti,  
presioni social,  të dijnë për format si mund të ndodhl 
korrupsioni dhe metodat e parandalimit dhe mbrojtjes nga 
e njejta.  

Pyetësor pë nnxënësit Plotësimipyetësoritngaana 
e nxënësve 

 

12/2019 Arsyet dhe pasojat nga 
korrupsioni 

Të kuptojmë ndikimin e dëmshëm të korrupsionit në shoqëri Punëtori Dsikutim, ligjeratë e 
shkurtër 

 

2/2020 Fitimi i njohurive bazë për 
korrupsionin dhe anti-korrupsionin 

Të njihen me korruspioni, antikorrupsioni,  integriteti,  presioni 
social,  të dijnë për format si mund të ndodhë korrupsioni dhe 
metodat e parandalimit dhe mbrojtjes nga e njejta; të njohinë 
mekanizmat për ndalimin e korrupsionit. 

Ligjëratë dhe ushtrime Lëgjeratë: Prezentimnë 
Power Point, diskutim, 
fjalëkryq 

 

3/2020 Luftë aktive kundër korrupsionit –
Postera 

Të analizijonë ku dhe si mund të shfaqet korrupsioni dhe si mund 
ta parandalojnë të njejtën,  të  vendosen në situata në të cilën 
do të kenë rol aktiv,  nëpërmjet të cilës do kuptojnl për 
korrupsionin dhe nevojln për edukim. 

Punëtori Konkurs vizatimor  
“Korrupsioni shkurton 
degën që ju jeni ulur” 

 

4/2020 Përcaktimi i njohurive rreth 
korrupsionit dhe antikorrupsionit 

Të përcaktohet njohuria e nxënësve; për të parë nëse nxënësit 
mësuan nga projekti "Programi për edukimin kundër korrupsionit 
për nxënësit e  shkollave fillore" 

Pyetësor për nxënësit dhe 
aktivitete për përsërijte 

Plotësimi pyetësorit nga 
ana e nxënësve 

 

5/2020 Raport mbi aktivitetet e realizuara 
të programit për antikorrupsion 

Të përpilohet raport për të gjitha aktivitetet dhe arritjet. Raporti i të dhënave të 
përmbledhura dhe propozimi 
për përmirësimin e 
aktiviteteve të ardhshme 

Raport  

Personi përgjegjës, Mësimdhënësi i lëndës Arsim Qytetar: FerdiBaftija  

Inicim I aktiviteteve per 
inkuadrimin e prindërve dhe 
Komunësper integrim ndëretnik 
ne arsim dhe koordinimin e 
realizimit te saj 

Bashkëpunim me prindërit dhe 
Komunën 

-Ekip per integrim shkollor  
- Arsimtare 
-Prinde 
-Nxenes 
- Keshill i prinderve 
- këshill i shkolles 

Shtator20
19- 
Qeshor 
2020 

- Planet aksionare  
- Programaper pune 
- rregulloret 

Inkuadrim aktiv dhe perkrahje ne 
implementimin dhe promovimin e 
aktivitetevvetanake( te panvarura ) 
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15.ZHVILLIMI PROFESIONAL I KUADRIT ARSIMOR 

 
Nga Vetevaluimi i shkollës deri te vizioni për zhvillim profesional në nivel të shkollës 
 Rezultatet e procesit të vetevaluimit të shkollës në periudhë ne shtator / qershor 2020 na përfaqësojnë bazë themelore për vlerësim real të nevojave për zhvillim 

profesional në nivel të shkollës. Gjatë tij ishin të vërtetuara edhe aktivitetet prioritare të ardhshme që i takojnë kësaj problematike: 

➢ Edukimi i arsimtarëve për punë me fëmijë me nevoja të posaçme; 

➢ Edukimi për aplikim të teknikave efektive dhe resurseve për mësim; 

➢ Edukimi i të gjithë arsimtarëveqë të përdorin mjetet e disponueshme teknike dhe pajisje në shkollë; 

➢ Edukimi i arsimtarëve për punimin e planifikimit integral për të arritur qëllime ndërlëndore lëndëve; 

➢ Aplikimi i metodave dhe formave aktive në punë me theks të posaçëm në mësimin lëndor.  

➢ Çertifikata për arsimtarët për përsosje profesionale.  

➢ Planifikim i notimit (formativ dhe sumativ) në planifikimet tematike dhe ditore për realizim, duke theksuar vlerësimin sipas kriteriumeve; 

➢ Mbajtja efektive e mësimit shtues dhe plotësues në mësimin klasor dhe lëndor; 

➢ Përmirësimi i kualitetit të punës së aktiveve me theks në lidhjen e ndërsjellë dhe arritjetë qëllimeve ndërlëndoredhe bashkëpunim mes aktiveve në shkollë, 

por edhe jashta saj, me aktive të shkollave tjera; 

➢ integrimi ndëretnik në arsim; 

➢ integrimi i temave ekologjike në mësimin e rregullt; 

➢ përparimi e aktiviteteve jashtëmësimore dhe bashkëpunimi i shkollës me rrethin 

➢ Promovimi i aktiviteteve jashtëshkollore dhe bashkëpunimi me mjedisin shkollor; 

Në përputhje me prioritetet e mësipërme, kemi definuar vizionin, qëllimin dhe strategjinë për sigurimin e një zhvillimi solid profesional në nivel të shkollës: 
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15.1 Vizionipërzhvilliminprofesionaltëkuadritarsimor: 

Shkolla jonë do të përpiqet që puna në shkollë të bazohet në të drejtat e fëmijëve dhe multikulturalizmin, të përfshirjes (inkluzionin) në të cilën çdo fëmijë do të 
përparojë në bazë të aftësive të tyre individuale dhe të vetëdijesimit për të drejtat, obligimet dhe respektit të ndërsjellë, do të sigurojë mësimdhënie cilësore e ndihmuar 
me TIK dhe EKO standardet me të cilat nxënësit do të fitojnë njohuri, shkathtësi dhe aftësi të nevojshme për funksionimin e përditshëm.  

 

QËLLIMI: "Duam që shkolla jonë të krijojë bazë të ideve të mira për punë me nxënësit dhe bashkëpunimin me prindërit, të sigurojë resurse (burime) të veta për 

punë dhe të arrijë rezultate maksimale, të zhvillojë komunikim të mirë dhe bashkëpunim me mjedisin, me shkolla të tjera të qytetit, shtetit dhe më gjerë" 

 

STRATEGJIA: "Mësimdhënësit, shërbimi profesional dhe drejtori të zhvillojnë dhe të nxisin një kulturë dhe praktikëtë punës ekipore, përmes mësimit horizontal, 

respektit të ndërsjellë dhe tolerancës.Kjo do të përmirësojë cilësinë e njohurive, shkathtësive dhe aftësive të nxënësve dhe në fund të fundit do të rritet niveli i kënaqësisë 

nga puna e mësimdhënësve dhe do të zhvillohet motivim për zhvillimin profesional të vazhduar të shkollës si organizatë e cila mëson " 

Në bazë të kësaj rrjedhin disa qëllime afatgjata: 

➢ Zhvillimi i kulturëssë punës ekipore dhe të mësuarit horizontal  

➢ Përmirësimi i cilësisë së procesit dhe rezultateve të mësimit dhe mësimdhënies;  

➢ Përmirësimi i cilësisë së komunikimit ndërmjet gjithë subjekteve në shkollë;  

➢ Zhvillimi i bashkëpunimit me bashkësinë lokale dhe shkollat e tjera;  

➢ Promovimi i punës së shkollës; 

Në përputhje me qëllimet afatgjate, është bërë Plani i zhvillimor i shkollës SHFK "Hasan Prishtina" në Shkup, në periudhën kohore nga shtatori - 2019 deri më 

gusht - 2022, i cili për vitin shkollor 2019/2020i parashikon qëllimet dhe aktivitetet e mëposhtme: 
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Ekipipër zhvillimin profesional të kuadrit arsimor 

 
 

➢ Lulieta Qerimi - drejtoreshë 

➢ Idaver Ademi-trajnues për vlerësim formative dhe sumativ 

➢ Fluturie Xh Shej-trajnues për vlerësim formative dhe sumativ 

➢ Siana Nesimi-trajnues për vlerësim formative dhe sumativ 

➢ Nezir Bekteshi-trajnues për vlerësim formative dhe sumativ 
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16.KYÇJA E FAMILJES NË SHKOLLË 

 
 Kyçja e familjes dhe e bashkësisë në punën e shkollës është një nga elementet kryesore për arritjen e rezultateve më të mira të nxënësve, si dhe shkolla më të 

hapura dhe demokratike.Duke u nisur nga interesat e përbashkëta të shkollës dhe prindërve, shkolla u mundëson prindërve që të organizohen.Këshilli i prindërve 

formohet për realizimin e organizuar të interesave të nxënësve në shkollën fillore.Prindërit në shkollë organizohen në Këshillin e prindërve në nivel të secilës paralele - 

dhe Këshill të prindërve në nivel të të gjithë shkollës.Prej Këshillit të prindërve të paraleleve zgjidhet nga një përfaqësues nga secila paralele dhe atë e zgjedhin prindërit 

në mbledhjen prindërore të paraleles, përfaqësues që anëtarësohen në KP në nivel të shkollës.Ngarradhët e KP zgjidhen përfaqësues për në Këshillin e shkollës.  

 Në këshillin e prindërve thirrjen e parë të Këshillit të prindërve e bën drejtori i shkollës, e pastaj mbledhjet i cakton Kryetari i këshillit. 

➢ Konform Ligjit, Këshilli i prindërve i ka këto ingerenca: 

➢ Jep mendim për propozim programin për zhvillimin e shkollës fillore dhe për programin vjetore për punë ;  

➢ Diskuton për raportin për punën në shkollë;  

➢ Propozon programe për përmirësimin e standardeve të mësimit;  

➢ Jep pëlqim të propozimeve të drejtorit për arritjen estandardeve më të larta;  

➢ Shqyrton ankesa të prindërve në lidhje me punën edukativo arsimore;  

➢ Zgjedh përfaqësues për në Këshillin e shkollës fillore, dhe 

➢ Kryen punë tjera të verifikuara me statutin e shkollës.  

 Detyra e përfaqësuesit të paraleles është edhe që t`i ndihmojë udhëheqësit të paraleles për realizimin e detyrave programore dhe detyrave tjera në lidhje me 

zhvillimin psiko-fizik të nxënësve. 

 Aktivitetet e Këshillit të prindërve zbatohen në përputhshmëri me Programin për punë të këtij trupi, e cila është e dhënë si shtojcë në Programin për punën e 

shkollës. 

  

16.1. Çka mund të bëjë Këshilli I prindërve në shkollë? 

➢ T`iparasheh nevojat e duhura, gjendjet dhe problemet në shkollë 

➢ Përmes angazhimit vullnetar të kyçen në realizimin e aktiviteteve të ndryshme shkollore në këto fusha të punës në shkollë: mësim, aktivitete 

jashtëmësimore, kujdesi për shëndetin e nxënësve, bashkëpunim me bashkësinë lokale dhe të japin kontributin e vetsipas mundësive të veta, aftësi 

dhe interesa 

➢ T`u ndihmojmësimdhënësvenë punën me nxënësit në klasë dhe shkollë 

➢ Të organizojnë dhe të japin përkrahje në aksione të ndryshme shkollore, manifestime, prezantime shkollore, kampanje etj.  



SHKOLLA FILLORE KOMUNALE "HASAN PRISHTINA" 

PROGRAMI VJETOR PËR PUNËN  EDUKATIVO-ARSIMORE PËR VITIN SHKOLLOR 2019 / 2020 

 

Faqe 118 / 127 

➢ Të merret pjesë aktive në zgjidhjen e problemeve të ndryshme në shkollë 

➢ Të marrin pjesë në vendimet e rëndësishme në shkollë 

➢ Kështu do të kontribuojnë për përparimin e punës në shkollë, përmirësimin e rezultateve tek nxënësit dhe afirmimin e shkollës në rrethin lokal.  

 Këshilli i prindërve duhet të ndërmerr aktivitete për verifikimin e detyrave prioritare dhe aktivitete të cilat do ti realizojë gjatë vitit shkollor. Veprimi për verifikimin 

e detyrave prioritare, aktiviteteve dhe problemeve nënkupton mbledhjen e propozimeve prej Këshillit të prindërve të paraleleve në të cilën mund të kyçen dhe arsimtarët 

ose stafi profesional i shkollës.Nga propozimet e fituara nga këshillat e paraleles, përpilohet listë me propozime nga e cila zgjidhen detyra prioritare dhe aktivitete.  

 Ndërtimi i partneritetit të Këshillit të prindërve fillon në shkollë përmes zhvillimit të bashkëpunimit me arsimtarët, me stafin shkollor profesional dhe me drejtorin.Për 

realizimin më të suksesshëm të qëllimeve të veta, Këshilli i prindërve mund të krijojë partneritete në nivel të bashkësisë lokale por dhe më gjërë në shtet dhe jashtë 

tij.Partneriteti mundëson realizimin e aktiviteteve të planifikuara në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase. 

Këshilli i prindërve mund të bashkëpunojë me sukses dhe të lidh partneritete me Këshille të prindërve të shkollave tjera të bashkësisë lokalepërrealizimine 

aktiviteteve të përbashkëta, projekte ose zgjidhjen e problemeve të caktuara 

Bashkëpunim me institucione të pushtetit lokal 

Bashkëpunim me OJQ që përkrahin dhe realizojnë aktivitete nga fusha e arsimit (shembull: aktivitete për përparimin e shëndetit të nxënësve dhe preventiva për 

varshmëri – tribuna dhe ligjërata) 

Partneritete me ndërmarrje private dhe publike me qëllim të kërkimit të përkrahjes gjatë realizimit të aktiviteteve të caktuara (shembull: të kërkojë fidane nga 

Ndërmarrja komunale publike si donacion për rregullimin e oborrit shkollor ) 

Në programin për punë të arsimtarëve, drejtorit dhe psikologut, sidhe gjatë aprovimit të aktiviteteve kulturore dhe arsimore, vëmendje të posaçme do t`i kushtohet 

bashkëpunimit me prindërit.Ai bashkëpunim më së shpeshti do të realizohet përmes takimeve të përditshme dhe biseda, takime me prindërit, e posaçërisht përmes 

programeve për punë të kujdestarëve të klasës. Në takimet dhe bisedat e këtillado të trajtohen pyetje të lidhura drejtpërsëdrejti me jetën dhe punën e nx-ve në shkollë 

(suksesi, disciplina), pastaj, përmirësimi i kushtevepër punë në shkollë dhe standardit shkollor, ushqimit etj. Janë të planifikuara edhe punëtori edukative për prindër, 

ligjërata të tipizuara dhe trajtimi i temave përmes lajmërimeve, fletushkave (fllaerave), pllakateve, broshurave, revistave shkollore si dhe punës këshillëdhënëse dhe 

konsultative– individuale dhe grupore.  

  Shkolla pas miratimit të programës nga ana e Themeluesit përgatit broshurë me të cilën shkurtimisht i informon prindërit për përmbajtjen e programit vjetor për 

punë në shkollë. 

 Duhet të ceket bashkëpunimi me Këshillin e prindërve dhe kontributi i shkollës që ai të thellohet meqenëse kemi qëllim të përbashkët, ngritja e personaliteteve 

të cilët do ta bartin barrën për ngritjen e shtetit tonë.   
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17.KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN DHE PROMOVIMI I SHKOLLËS 

 

17.1. Komunikimi me bashkësinë lokale 

 
 Këtë fushë programore e planifikojmë me qëllim që të gjitha resurset e mjedisit lokal të jenë në funksion të shkollës, të cilat jаnë në interes për punën edukativo-

arsimore. Përmes kësaj fushe i realizojmë këto detyra : 

➢ shfrytëzimi i mundësive materiale të mjedisit lokal për përparimin e veprimtarisë së shkollës; 

➢ pasurimi i punës edukativo - arsimore si rezultat i shfrytëzimit të mundësive të institucioneve nga fusha e kulturës, sportit etj; 

➢ organizimi i manifestimeve të përbashkëta kulturoro-artistike, arsimore, sportive dhe manifestime tjera me shkollat tjera të komunës; 

➢ pasurimi i punës edukativo - arsimore si rezultat i shkëmbimit të njohurive, mendimeve dhe përvojave me kuadrin arsimor dhe me shkollat tjera të 

komunës; 

Për shkak të realizimit të qëllimeve të parashikuara shkolla në nivel të lartë e mban komunikimin me vetëqeverisjen lokale dhe bashkësinë lokale. 

 Komunikimi më së shpeshti është ndërmjetësim dhe gojor, por kontaktet zyrtare të pajisura me dokumente realizohen me anë të shkrimit dhe komunikimit elektronik. 

Parashikohet që të realizohen mbledhje, takime, debate, tribuna, konform programit adekuat që është pjesë e Programit vjetor për punën në shkollë. 

 Një pjesë nga aktivitetet kulturore –arsimore në shkollë do të realizohen në bashkëpunim me qytetarët e atij vendbanimi dhe përmes Organizatës të fëmijëve të 

shkollës cila është bazë për mëkëmbjen e të gjitha aktiviteteve, nëpërmjet Organizatës së Kryqit të kuq, realizimit të Programiteknologjik dhe do të ndërrmeren aksione 

të shumëllojshme për bashkëpunim, dhe që janë edhe në interes të shkollës dhe të mjedisit lokal.  

Meqenëse shkolla jonë gjendet në mjedis urban ku ka të koncetruara subjekte afariste, komunikimi me ta zhvillohet mirë dhe e vlerësojmë si të suksesshëm, vizita të 

institucioneve dhe kompanive afariste në rrethin lokal, tubime dhe shoqërim në raste të ndryshme në shkollë ku promovohen rezultatet e arritura të çdo lloji, promovimi i 

aktiviteteve projektuese, komunikim me mediumet e të tjera që janë të parapara me program të posaçëm.  
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Plani për aktivitete për bashkëpunim me mjedisin 

Aktiviteti i planifikuar programor Koha e realizimit  Realizues Resurse  Rezultatet e pritura 

Takime me shoqata të artit dhe letërsisë  
Caktohet sipas nevojës 

Anëtarët e sekcioneve-
grupit dhe arsimtari  

Krijime personale sipas 
dëshirës dhe sipas 
kërkesave  

Bashkëpunim,  
shoqërim 

Bashkëpunim i bashkësive të nxënësve  
Caktohet sipas nevojës 

Anëtarët e bashkësisë së 
nx-ve dha arsimtarët 
përgjegjës 

Programe të hartuara Përmirësim i punës në shkollë 

Bashkëpunim dhe takime të 
organizatave për fëmijë të grupit klasor  Caktohet sipas nevojës 

Anëtarët e organizatave 
për fëmijë dhe arsimtarët 

Programe të hartuara Përmirësim i punës në shkollë 

Bashkëpunim në plan profesional mes 
shkollave Nëntor - mars 

Arsimtarë, drejtori Literaturë profesionale Përmirësim i punës në shkollë 

Pjesëmarrje në manifestime të ndryshme 
sportive të përbashkëta Caktohet sipas nevojës 

Anëtarët e seksioneve 
dhe arsimtari 

sipas dëshirës Bashkëpunim,  
shoqërim 

Takime muzikore dhe hepeningje 
Caktohet sipas nevojës 

Anëtarët e seksioneve 
dhe arsimtari 

sipas dëshirës Bashkëpunim,  
shoqërim 

Bashkëpunim me shkollat e mesme dhe 
promocioni I tyre Maj  

Nxënës, arsimtarë,  
drejtor 

Material sipas 
dëshirëssënx-ve 

Informim mëi mirë i nx-ve do t’ju ndihmojë në 
vendimin për vazhdimin e arsimimit të tyre 

Shkolla dhe rrethi-mjedisi lokal 
Sipasnevojës 

Shkolla dhe rrethi-mjedisi 
lokal 

Programet vjetore të 
arsimtarëve 

Përforcim I bashkëpunimit 

Sipas nevojës manifestime të 
organizuara nga komuna Në kontinuitet 

Komuna Programe të komunës Përkujdesje dhe ngritje të nivelit kulturor 

Grumbullim i informacioneve për 
aktivitetet të bashkësisë lokale dhe 
organizatat… 

tetor 
Drejtori dhe komisionet Dokumente dhe 

programe 
Rritje e interesit për bashkëpunim 
 

Pjesëmarrje në festimin Ditës së 
komunës”Çair”  

Arsimtarë dhe nxënës Shfaqje të përgatitura me 
nx-it 

Afirmim I komunës 

Informim i kryetarit të 
komunëspërpatronatin e shkollës Мај 

Drejtori dhe Kryetari i 
Këshillit të shkollës 

Programe të hartuara Përmirësimi i punës në shkollë 
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Aktiviteti i planifikuar programor Koha e realizimit Realizues Resurset Efektet e pritura 

Bashkëpunimi permanent me godina e 
ndërmarrje 

Në kontinuitet 
Drejtori dhe kryetari I 
Këshillit të shkollës 

Programe dhe projekte Përmirësimi i kushteve në shkollë 

Edukimi i nxënësve për funksionimin e 
komunës  

Gjatë tërë vitit 
Nxënës dhe persona nga 
komuna  

Programe, projekte dhe 
portfofliot 

Zgjerimi i njohurive 

Pjesëmarrje dhe vizita në manifestime me 
interes publik 

Në kontinuitet 
Të punësuarit dhe 
nxënësit 

Programe Përmirësimi I nivelit kulturor.  

Takim me kryetarin e Këshillit të komunës  Maj 
Drejtori dhe kryetari i 
këshillit  

Rregullat ligjore Përparimi i ndërgjegjes demokratike 

Prezantim i të arriturave të shkollës qershor 
Drejtori dhe 
bashkëpunëtorët 
profesional 

Dokumente dhe deklarata Afirmimi i shkollës 

17.2.Bashkëpunim me institucione nga fusha e kulturës dhe e arsimit 

 Për realizimin më adekuat të planit dhe programit mësimor, për njohjen më të lehtë të planeve dhe përmbajtjeve mësimore, janë të planifikuara vizita të objekteve 

të caktuara dhe manifestime nga fusha e kulturës të cilat do t`i pasurojnë njohuritë e nxënësve: 

➢  Teatri për fëmijë dhe të rinj 

➢ Teatri Kombëtar 

➢ Stadiumi i Çairit 

➢ Salla univerzale 

➢ Salla “Shaban Tërstena“ 

➢ Muzeu i qytetit të Shkupit 

➢ Muzeu i viktimave të hollokaustit 

➢ Muzeu i VMRO-së  

➢ Biblioteka“Drugarçe” 
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➢ Panairi i librit 

➢ Muzeu etnologjik dhe shkencoro-natyror 

➢ Kinematë e qytetit  

➢ Ekspozita 

➢ Qyteti i borës-Mavrova 

➢ Kisha Shën Spas dhe Amami i Daut Pashës 

➢ Muzeu Arkeologjik i RM-së 

➢ Xhamija e Јаhја Pashës 

➢ Palestra Kale 

Bashkëpunimi me institucione tjera arsimore – shkencore do të thotë bashkëpunim me shkollat fillore nga komuna”Çair”, të qytetit dhe më gjërëdhe do të 

zhvillohet në drejtim të aktiviteteve që i trajtojnë mësimin dhe aktivitetet jashtëmësimore siç janë garat në dituri nëpër fusha të ndryshme, hepeningje të artit dhe lexime 

letrare dhe gara të ndryshme sportive.  

Është e paraparë edhe vizitë e institucioneve me interes për mësimin 

➢ posta, kopshti ZOO, aeroporti, stacioni hekurudhor  

➢ vizitë stacionit meteorologjik  

➢ vizite institutit sizmologjik dhe meteorologjik 

➢ vizitë hidrocentralet - Matkë 

➢ vizite institucioneve fetare 

➢ vizitë Komunës Çair 

➢ vizitë Planetariumit Kl-II, III, IV, V, VI 

➢ vizite ne Kushumli Han kl IV, V, VI 

➢ vizite Muzeut te LiriseKl-VI-IX 

➢ vizite UE ( Unionit Evropian ) KL-VIII  
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➢ vizite Aquaduktitkl-VIII 

➢ vizitë kopshtit Botanik  

➢ Vizitë Muzeut Etnologjik 

➢ Vizitë Muzeut natyroro-shkencor 

➢ Vizitë Parlamentit të RM 

➢ Vizitëfabrikëssë bukës 

➢ Vizitë objekteve historike(Skupi ) 

➢ VizitëKalasë së Shkupit 

➢ Vizitënë Çarshinë e vjetër 

➢ Vizitë qendrës për gjuhë të huaja 

➢ Vizitë sallës së Operës dhe Baletit 

 Vizitat mësimore jashtë shkollës për nxënësit prej kl. I-IX i planifikojnë arsimtarët në programet e veta mësimore. Këto vizita planifikohen dhe realizohen me 

qëllim që të shfrytëzohen si resurse efektive për mësim dhe arritje të njohurive të gjëra.Ndër qëllimet e tjera janë dhe : 

➢ Zgjerimi i njohurive për rrethin e afërm 

➢ Aftësimi për vëzhgim, përshkrim dhe krahasim  

➢ Aftësimi për të përdor burime të ndryshme të dijenisë 

➢ Zgjerimi i njohurive për pasurinë kulturore të atdheut të vet  

➢ Orientimi në hapësirë dhe kohë 

➢ Zgjerimi i njohurive 
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17.3.Bashkëpunimi me institucionet tjera 

 Bashkëpunimi i shkollës me organizatat shëndetësore bëhet më së shpeshti me bashkëpunimin e shtëpisë shëndetësorePoliklinika”Bit Pazar”, në kuadër të 

mbrojtjes shëndetësore të paraparë të nxënësve.  

 Në kuadër të realizimit të projekteve të parapara do të realizohet edhe bashkëpunimi me sektorin e OJQ dhe Lidhja e qytetarëve të cilët i përkrahin të njëjtat.  

Shkolla është përkrahës aktiv i sportit dhe nxënësit tanë arrijnë rezultate të mira në këtë fushë. Kjo edhe kontribuoi që të kontaktohet me shoqëri dhe klube 
sportive që funksionojnë në komunën”Çair”. Bashkëpunimi më i frytshëm realizohet dhe planifikohet me KF”Liria” që nxënësve tanë ju mundëson vizitën e garave falas, 
takime me sportistë dhe anëtarësim në klubin e të rinjve .Në varshmëri të afiniteteve të nxënësve është e paraparë dhe bashkëpunim me KF”Liria” ku deri më tani janë 
anëtarësuar numër i madh i nxënësve tanë të gjeneratave të kaluara. Bashkëpunimi me klubin karate”Liria” zgjat qëkatërvjet, për kënaqësi të vet nxënësve.Karate klubi 
i ofron shërbimet e veta në vendin ku jetojnë nxënësit që do të thotë shumë nëse merret parasysh vendpozita e vendeve të banuara në krahasim me qytetin dhe nëse 
ka interes për bashkëpunim nga ana e prindërve dhe nxënësve, do të vazhdohet edhe në vitin 2019/2020.  
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Programi për vizitat e nxënësve jashtë shkollës  

 

  

Vizitat e planifikuara Qëllimet Aktivitetet Realizues 
Nxënësit 

pjesëmarrës 
Korniza kohore Efektet e pritura 

Vizita e kopshtit 
zoologjik 

Lidhja e teorisë me praktikën 
kafshët shtëpiake, të egra 

dhe zogjtë 
Ars. klasor 

Nxënësit e 
kl.I – V 

Gjysmëvj. i i parë 
Muaji tetor 

Njohuri të thella për kafshët dhe zogjtë 
në kopshtin zoologjik 

Vizitë teatrit Njoftimi me artet teatrore 
Teatri për fëmijë dhe të rinj 

Shfaqje teatrale ose e 
kukullave 

Ars. klasor 
Nxënësit e 

kl.I – V 
Gjysmëvj.i parë 

Muaji nëntor 
Dashuri ndaj artit teatror 

Krijimi i shprehisë për vizitë teatrit 

Vizitë përmendoreve 
kulturore historike, 

ndërtime të 
rëndësishme dikur dhe 

sot 

Ta respektojë traditën dhe 
trashëgiminë kulturoretë 

komunitetit të vet dhe 
komuniteteve tjera në 

vendlindje 

përmendoret kulturoro- 
historike 

ndërtime të rëndësishme 
dikur dhe sot: Kale, Tumba 

Maxhari 

Ars. klasor 
Nxënësit e kl 

I – IX 
Gjysmëvj. i dytë 

Muaji prill 

Njohja me njerëz të ndryshëm 
dherespekti i ndërsjellë 

Klasifikimi indërtimeve të vjetra dhe të 
reja 

Vizitë e stacionit të 
autobusëve, 

stacionithekurudhordhe
aeroportit 

T`i njeh dhe t`i emërtojë 
objektet më kryesore në 

rrethin e afërm 

komunikacioni dhe llojet e 
komunikacionit 

Ars. klasor 
Nxënësit e kl 

I – V 
Gjysmëvj. i dytë 

Muaji maj 

E di rëndësinë e objekteve më të 
rëndësishme në qytet 

Pjesëmarrës të sigurtë në 
komunikacion 

Vizitë muzeut 
etnologjik dhe 

shkencore natyror 

T`i njeh dhe t`i emërtojë 
objektet më kryesore në 

rrethin e afërm 

Veshje kombëtare 
Instrumente popullore 
natyra e gjallë dhe jo e 

gjallë 

Ars. lëndor 
Nxënësit 

prejkl.VI - IX 
Gjysmëvj. i dytë 

Muaji prill 

Njohuri të zgjëruara dhe të thellapër 
traditat kulturore, zakone, veshje dhe 

instrumente popullore.  

Vizitë planetariumit 
T`i njeh dhe t`i emërtojë të 

yjeve në qiell 
Yjet dhe gjithësia Ars. lëndor 

Nxënësit 
prejkl.VI - IX 

Gjysmëvj. i dytë 
Muaji maj 

Njohuri të thelluara dhe të 
qëndrueshme për sistemin planetar 
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17.4.Bashkëpunimi me mediume 

 

 Për shkak të informimit më të mirë të subjekteve të interesuara, por edhe për shkak të promocionit dhe ndërtimit të imixhit të shkollës SHFK 

„HasanPrishtina“bashkëpunon me mediume të shkruara dhe elektronike të rrethit.Televizionet nacionale TVM, ERA, ALSAT-M, TV 21 janë partnerë tanë të kamotshëm 

në këtë sferë, dhe bashkëpunimi është i parashikuar të vazhdojë edhe në vitin e ardhshëm shkollor.Gjithashtu shtypi ditor”, Koha”, Shenja”“, Zaman”, janë pjesë e 

mediumeve të shkruara me të cilat vazhdon bashkëpunimi.Krijimet dhe të arriturat e fëmijëve promovohen në revista për fëmijë.Zakonisht si medium për promocion të 

punës dhe të arriturave në shkollë, përdoret interneti.Shkolla ka grupën e vet të rrjetit social ku postohen me kohë informatat.Në fillimin e secilit vit shkollor përpunohet 

fllaer informativ për Programin vjetor për punën e shkollës dhe ai është i dedikuar prindërve, nxënësve vendbanimit, përfaqësues të pushtetit lokal dhe palët tjera të 

interesuara.  

 Aktivitetet në këtë sferë të bashkëpunimit janë të planifikuara në tabelën që vijon: 

 

 Aktiviteti programor i 
planifikuar 

Koha e realizimit Realizues Përmbajtjet për shpallje Efektet e pritura 

M
E

D
IU

M
E

T
 

E
 S

H
T

Y
P

IT
 Shpallje e materialit (tekst dhe 

fotografi) në revistat 
Gjatë vitit shkollor Arsimtarët dhe 

nxënësit përgjegjës 
Galeritë e artit, hepeningjet, aksionet 
ekologjike të të rinjve dhe qytetarëve, 

dita e patronatit, sajami i librit, 
manifestime të rëndësishme dhe 

arritjet e nx-ve 

Afirmim i shkollës 

M
E

D
IU

M
E

T
 

E
L

E
K

T
R

O
N

IK
E

 Televisioni i i Maqedonisë, ERA, 
Tv Shenja, TV21, ALSAT-M 

Gjatë kohës së ditës së 
shkollës, me rastin e 

manifestimeve ngjarjeve 
të caktuara 

Arsimtarët dhe 
nxënësit përgjegjës 

Përmbajtjet argëtuese të kushtuara 
Ditës së shkollës, përmbajtje të 

lidhura me aktivitetet nga ndodhitë 
aktuale 

Promovim i të arriturave 

INTERNET 
–faqja e shkollës 

Gjatë vitit shkollor SaliAlili dhe 
EniserNuredini 

Ekipi i nxënësve 

Flaer i shkollës, Programi vjetor, 
Programi dhe raporti i gjysmëvjetorit 

Informimi transparent për 
punën në shkollë 

 
ars. përgjegjës: Siana Nesimi 
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18.PROJEKTI NË TË CILIN ËSHTË E PËRFSHIRË SHKOLLA NË VITIN SHKOLLOR 2019/2020 

 

➢ Projekt për implementimin e Edukimit Ekologjik në Sistemin Arsimor të Maqedonisë – përkrahur nga Lidhja e qytetarëve ОHО, MASH,  

➢ Projekt për Integrimin Ndëretnik – projekti i USAID, përkrahur nga MASH dhe BZHA 

➢ Projekt– Edukim për riciklimin e mbeturinave, realizues "Pako Mak",  

 

19.PËRCJELLJA DHE EVALUIMII PROGRAMIT VJETOR PËR PUNËN NË SHKOLLË 

 
  Gjatë përcjelljes dhe evaluimit në realizimin e Programit vjetor për punën në shkollëfillonprej planit për zhvillim të shkollës, gjithashtu edhe drejtimet për 

vetevaluimin e punës së shkollës dhe aktet ligjore dhe joligjore në bazë të të cilave themelohet e njëjta. 

  Drejtori i shkollës dhe shërbimi profesional dërgojnë raport për gjysmëvjetor dhe vjetor për realizimin e programit vjetor, në bazë të raportit të arsimtarëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesional të cilët janë përgjegjës për fusha të caktuara, dhe në bazë të pikëpamjeve personale dhe realizimit. Këto raporte shqyrtohen dhe 

përvetësohen nga ana e Këshillit të arsimtarëve, Këshillit të prindërve dhe Këshilli i shkollës.Kopje e raporteve dërgohet edhe te shërbimi nga sektori për arsim të 

themeluesit.  

 

Ekipi i cili mori pjesë në përgatitjen e Programit vjetor: 

- Drejtor LulietaQerimi 

- Shërbimi profesional  

- Kryetarët e aktiveve 

Drejtor i SHFK "Hasan Prishtina" 

___________________________ 

LulietaQerimi 


