
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plani Zhvillimor i Shkollës 
 
 
 
 
 
 

Emri i shkollës:               _”Gjin Gazulli” Prishtinë  

I aprovuar nga:                 Këshilli i shkollës                             

Data e aprovimit:               13.09.2022 

Data e rishikimit të ardhshëm:     07.06.2022 

 



TË DHËNAT BAZË TË SMIA-s 

KOMUNA . . . . . . . . . . .  
 

Emri dhe  adresa e shkollës 
  
_“Gjin Gazulli“ Rr“Nazim 
Gafurri“Pn. 
Prishtinë________________
______ 
 

Personi kontaktues  tel. fax email 

lo
ka

ci
o

n
i 

Urban 
  

Gjuha 

mësimore 

në shkollë 

Shqipe 
  

 BUJAR GJOCAJ 038/608-088   
Bujar_gjocaj@h
otmail.com   
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D
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H

K
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O

R
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D
H

E 
K

U
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TE
T 

FI
ZI

K
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  Nr. i 
mësonjëtoreve 

20  
Sipërfaqja e dhomave 

të mësimit m2  
918.28  

Nr. i klasëve për edukim 
special 

  

Sipërfaqja e dhomave të 
mësimit  të edukimit special m²  

  

Laboratorët 

Po 
(7) 

  
Kabinetet 

Po(7) 
 Punëtoritë e Tik 

Po   Sallat e 
arsimtarëve 

Po 
  

Jo   
 

  
 

  
   

Toaletet e 
meshkujve 

Po   
Toaletet e femrave 

Po   Toaletet e nxenesve me 
nevoja te veqanta 

 
  Toaletet e 

mësimdhënësve 

Po   

          
 

  Jo   
   

Bibliotekat 
 

  
Kuzhinat 

 
  

Sallat per edukate fizike 
Po   

Depo 
Po   

Jo   Jo   
 

  
 

 

Klasa për 
parafillor 

 
  

Kyçja në ujësjellës 

Po   

Kyçja nërrjetin e 
kanalizimit 

Po   

Mënyrat e 
ngrohjes 

   

Jo   
 

  
 

  
Qendrore   

   

Rrethojat 
Po   

Fushat Sportive 
Po   Tjetër:  

____________ (specifiko) 

Po   Tjetër: 
____________ 

(specifiko) 

   

 
  

 
  Jo   Jo   

Ndrrimet  

1   

Objekti shkollor  
sa ndertesa i ka? 

1   

Paralelet (klasët 
e formuara me 

nxënës) sa 

Parashkollor   

Nr i paraleleve _____35_______  
2   

 
  

Klasët  1 - 9     

 
  

 
  

Klasët e 
kombinuara 

  

 
  

 
  

Klasët e 
bashkangjitura 

  



 Pergjegjet Po shenoni me ……..X, Pergjegjet Jo shenoni me ……0 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
N

X
ËN

ËS
IT

 

Klasë 20  
Distaca e udhëtimit  

Sa nxënës udhëtojnë 

 Deri  1km 1-2km 2-3km 3-4km 4-5km 5+ km 

Paralelel            35 74 178 226 156 196 210 

Numri I 
nxënësve 

8002 Mashkull   Femëra    

Kombësia 
Shqiptar Serb Turk Boshnjak Goran Ashkali Rom  Egjiptian Kroat Të tjerë 

802                   

Nxënës me 
nevoja të 

veçanta  
intelektuale   

Pengesa ne te 
degjuarit 

  
Dëmtime 

në të 
dëgjuar 

  
Demtime 

fizike 
  

Dëmtime të 
shumllojshme 

  

Sa nxënës të 
ardhur   

(etniciteti) 

Gjinia 
M F 

Sa nxënës të 
larguar  

(+ etniciteti) 

Gjinia 
M F 

Sa nxënës 
braktisës I 

kemi 
(+ etniciteti) 

Gjinia 
M F 

Shqiptarë 
  

Shqiptarë   Shqiptarë   

Serb 
  

Serb   Serb   

RAE 
  

RAE   RAE   

Tjere 
  

Tjere   Tjere   

Nxënës nga familjet me 
asistencë sociale  

Numri 
total   

Meshkuj gjithsejt   Femra gjithsejt   

 

/T
Ë 

M
ËS

U
A

R
IT

 

Planifikimi I orëve mësimore 

Numri total I orëve të planifikuara 
mësimore per vitin e kaluar 

Numri total I orëve të planifikuara 
mësimore per vitin vijues 

Orët e mbajtura 
 

Per vitin e kaluar  Per vitin vijues 

 
   

Suksesi 

Lënda 
Numri I nxënësve me sukses pozitiv Numri I nxënësve përsëritës Numri I nxënësve të panotuar 

Meshkuj     642 Femra        218 Meshkuj        17 Femra           14 Meshkuj        6 Femra 

Gjuha shqipe 
 

 

 

  
  

Matematika 
 

         

Biologjia 
 

 
  

 
 

Fizika 
 

 
  

 
 

Kimija 
 

 
  

 
 

Gjuhe Angleze 
 

 
  

 
 



  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

    
 

  
 

 
M

ËS
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D
H
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ËS

IT
 

Numri i 
mësimdhënësve 

Gjinia Etniciteti Sa janë të kualifikuar Sa janë orët e punës 

Emrat e 
mësimdhënësve-

 Bashkangjit listen  
sipas kesaj faqe me 

nr ne listen e 
pagave 

Sa meshkuj Sa femra 

 
M F 

Sa Femra Sa meshkuj 
Sa orë I 

mësimore I 
kryejnë femrat 

Sa orë I 
mësimore I 

kryejnë 
meshkujt 

Sa Shqiptar  11 45 

Sa Serb   

Gjithsejt 56  11 45 

Sa Boshnjak   

45 11 900  

 

220 

 

Sa RAE    

Sa Tjerë   

      
  

 
 

  

      
  

 
 

  

 

ST
A

FI
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

   

Numri i staffit Gjinia Etniciteti Detyra e punës 

 Emrat - Bashkangjit 
listen  sipas kesaj faqe 

me nr ne listen e 
pagave 

Meshkuj Femra 
 

M F 

Drejtor Zv Drejtor 
Zyrtar 

Administrativ 
Bibliotekist 

Kordinat
or Sa Shqiptar  2 2 

Sa Serb   

Gjithsejt 4  2 2 

Sa Boshnjak   

 1  1 1    
1 

Sa RAE    

Sa Tjerë   

      
  

 
    

      
  

 
    



 

 
ST

A
FI

 M
B

ËS
H

TE
TË

S 

Numri i stafit Gjinia Etniciteti Detyra e punës 

 Emrat - Bashkangjit 
listen  sipas kesaj faqe 

me nr ne listen e 
pagave 

Meshkuj Femra  

 

M F 

Sigurimi Mirëmbajtja Pastrimi Tjetër 
Sa Shqiptar  11 1 

Sa Serb   

Gjithsejt 12   11 
1 

Sa Boshnjak   

2   1  9 

 

Sa RAE    

Sa Tjerë   

      
  

   
 

      
  

   
 

 

 

 

 

 

 



 

VIZIONI 

Brenda kater viteve shkolla jonë do të shndërrohet në një shkollë të mirëfillt profesionale .Shpresoj se Brenda kesësaj 
kohe do të punojmë punën kabinetore në shkollë dhe vetëm atëherë do të vërehen rezultatet e pritura  
I. Rezultatet dhe sukseset e shkollës  
1. …Si shkollë profesionale kemi arrit që gjatë këtyre viteve të vëmë kontakte me sektorin privat dhe publik për 
organizimin e praktikës profesionale 
 
2.Pjesëmarrja në trajnime e nxënësve përmes projekteve të ndryshme është një e arritur  e madhe e këtyre viteve 
. 
II. Kultura e mësimit- cilësia e mësimdhënjes dhe procesit të mësimit  
1. Shumica e mësimdhënësve është trajnuar për zhvillimin e cilësisë në arsim. Por duke u nis nga fakti se kolektivi ynë 
ripërtrihet vazhdimisht  gjithnjë ka vend për trajnime të vazhdueshme. 
 
2. Jemi shkollë elektroteknike dhe nëse nuk organizohen trajnime të ngushta profesionale është e pamundur të përcillet 
trendi i zhvillimit teknologjik 
III. Kultura e shkollës  
1. …duke i përcjell të arriturat e gjertanishme vizion i shkollës sonë është që të arrin rezultate më të mëdhe në ngritjen e 
cilësisë. 
2. …Ngritja profesionale e nxënësve lidhet me aftësimin edukativ ,aftësimi i tyre për tregun e punës. 
IV. Udhëheqësia e shkollës dhe menaxhimi i shkollës  
1. Padyshim se menaxhimi i shkollës organizohet nga stafi udhëheqës i shkollës dhe Këshilli i Shkollës që është mjaft 
funksional. 
2. Punë e udhëheqësisë së shkollës është që të hartoj projekte të ndryshme që duhet të realizohen për të kontribuar në 
mbarvajtjen e mësimit dhe ngritjen e cilësisë. 



 
 
V. Profesionalizmi i mësimdhënësve  
 
1.Mësimdhënësit janë të diplomuar  ( 5 dhe 4 vjeçar me përjashtim  
VI. Fokusi dhe strategija e zhvillimit të cilësisë 
1. Ka tre vite e punojmë Raportin e vlerësimit dhe duke i nxjerr të metat që i kemi besoj se jemi në rrugë të drejtë për  
zhvillim të cilësisë 
VII. Gjithëpërfshirja 
1. …Gjithpërfshirja është një prej elementeve kyqe për zhvillimin e arsimt në përgjithësi. 
VIII. Menaxhimi I objekteve shkollore  
1. Objekti shkollor menaxhohet nga të gjithë të punësuarit. Mësimdhënësit janë përgjegjës brenda klasës ,kabinetit dhe 
punëtorët teknik i mbikqyrin koridoret e shkollës dhe hyrjet. 
2. Drejtoria e mbikqyr në përgjithësi objektin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I  

Rezultatet dhe 
sukseset  

II 
Kultura e 

mësimit, cilësia e 
mësimdhënies 
dhe procesi I 

mësimit  

III  
Kultura e shkollës  

IV  
Udhëheqësia dhe 

menaxhmenti I 
shkollës  

V  
Profesionalizmi i 
mësimdhënësve  

VI  
Fokusi dhe 
strategija e 
zhvillimit të 

cilësisë  

VII  
Gjithëpërfshirja  

VIII  
Menaxhimi I 

objekteve 
shkollore  

Marveshje 

memorandum 

me kompani 

publike dhe 

private 

Trajnimi I 

nxënësve 

përmes 

projekteve të 

ndryshme të 

realizuarai  

Shumë 

mësimdhënës 

janë trajnuar 

për ngritjen e 

cilësisë . 

Mendojmë se 

duhet të 

zhvillohen 

trajnime 

profesionale në 

fushën e 

teknologjisë. 

Krahas ngritjes 

profesionale 

punojmë në që 

nxënësit tanë të 

ngriten në 

aspect eduktiv 

dhe të 

përgatiten për  

tregun e punës 

dhe të arrimë 

rezultate në 

ngritjen  e 

cilësisë  

Në 

bashkëpunim të 

plotë me 

Këshillin e 

shkollës 

menaxhmenti 

harton projekte 

funksionale që 

do të ndikojnë 

në mbarvajtjen 

e procesit 

mësimor  dhe 

ngritjen e 

cilësisë. 

Kemi staf të 

përgatitur 

profesionlisht 

por vlerësoj se 

për të ecë në 

hap me të 

arriturat e 

teknologjisë 

duhet  trajnim I 

vazhdueshëm I 

stafit. 

Padyshim se 

puna që pio 

bëjmë këto tre 

vite në Raportin 

e vetëvlerësimit  

po na ndihmon 

që ti 

evidentojmë 

mangësitë dhe 

në këtë mënyrë 

po punojmë në 

ngrutje të 

cilësisë 

Gjithpërfshirja e 

nxënësve në 

procesin 

mësimor është 

objektiv I ynë 

Objekti shkollor 

menaxhohet 

nga të gjithë të 

punësuarit   ( 

mësimdhënësit 

Brenda 

kabineteve dhe 

klasëve ) e 

punëtorët 

teknik hapsirat 

e koridoreve. 

        



        

        

 

 

 I  
Rezultatet dhe 

sukseset  

II 
Kultura e mësimit, 

cilësia e 
mësimdhënies dhe 
procesi I mësimit  

III  
Kultura e 
shkollës  

IV  
Udhëheqësia 

dhe 
menaxhmenti I 

shkollës  

V  
Profesionalizmi i 
mësimdhënësve  

VI  
Fokusi dhe 
strategija e 
zhvillimit të 

cilësisë  

VII  
Gjithëpërfshirja  

VIII  
Menaxhimi I 

objekteve 
shkollore  

P
ër

p
ar

ës
it

ë 

P
ik

at
 e

 f
o

rt
a 

Shkolla jonë 

funksionon në 

qytet 

Stafi I 

kompletuar  

Vizion I shkollës 

– ngritja e 

cilësisë 

Menaxhmenti 

ka vision të 

qartë 

Staf I 

diplomuar në 

lëmi të 

ndryshme 

Ngritja e 

cilësisë  

gjithnjë do të 

jetë pikë kyqe 

në punën që 

organizohet 

në shkollë 

Jemi shkollë që 

funksionojmë 

në kryeqytet 

dhe 

gjithëpërfshirja 

është më plotë 

se në vendet 

tjera 

Shkolla I 

përmbush 

kriteret  



        

Marvesheje 

memorandum 

me 

Kompanitë e 

mëdha si PTK 

dhe KEK 

Kemi grupet e 

përgatitura për 

fillimin e punës 

në : Shpërndarje 

dhe administrim 

të 

rrjetave,Instalime 

elektrike dhe 

Mirëmbajtjen e 

pajisjeve  

(kopjutorëve 

,fotokopjusve 

,printerit etj.) 

Kemi profile 

atraktive për 

nxënës dhe në 

këtë mënyrë 

edhe bëhet 

punë e 

sukseshme 

 

Përgatitja 

profesionale e 

mësimdhënësve 

Puna ekipore 

me të gjitha 

strukturat e 

shkollës  dhe 

sidomos me 

Këshillin e 

shkollës 

paraqesin 

pikat e forta të 

punës së 

menaxhmentit 

Shumica janë 

të trajnuar në 

dy e më tepër 

trajnime 

profesionale  

Puna në 

Raport të 

vetvlerësimit  

na ka 

ndihmur  në 

ngritje të 

cilësisë 

Kemi profile 

joshëse edhe 

për vajza edhe 

për djem 

Objekti I 

shkollës 

është 

renovuar në 

tërsi  

(project I 

Komisionit 

Evropjan ) 

P
ro

b
le

m
et

 

Fu
sh

at
 p

er
 p

er
m

ir
es

im
 

Pajisja jo e 

mjaftueshme 

e kabineteve 

Imlikime ligjore 

që na 

pamundësojnë 

punën në këto tri 

fusha 

Kushte më të 

mira kabinetore 

 

Implikimet 

buxhetore –

pengesë për 

realizimin e 

shumë 

projekteve. 

Kemi staf të ri 

që ka nevojë të 

trajnohet 

Pamundësia 

që për të 

gjithë 

nxënësit të 

sigurojmë 

vend në 

Kompani për 

praktikë 

pofesionale 

Problem I 

vetëm për 

gjithëpërfshirje 

është se jemi 

në periferi të 

qytetit 

Instlimi 

shumë I 

vjetër I 

rrymës 

elektrike 

        



Ngritja e 

cilësisë 

Trajnimi I 

vazhdueshëm I 

mësimdhënësve 

Gjithpërfshirja e 

nxënësve në 

realizimin e 

praktikës 

profesionale 

Presion I 

vazhdueshëm 

në DKA që të 

barten 

përgjegjësitë 

në shkolla 

Do të 

organizojmë 

trajnime 

Brenda 

shkollës  ( Siq 

kemi bërë me 

trajnimin e 

Multisimit ,që 

është 

organizuar  

vetëm për 

mësimdhënësit 

e shkollës  

Puna e 

vazhdueshme 

për përgatitje 

të nxënësve 

për tregun e 

punës 

Edhe më tej do 

të bëjmë punë 

reklmuese në 

shkolla fillore 

për 

sensibilizimin e 

nxënësve për 

profilet tona 

Projekti për 

rregullimin 

e instalimit 

të rrymës 

do të 

përcillet për 

realizim 

këtë vit 

        

 

 

 I  
Rezultatet dhe 

sukseset  

II 
Kultura e 

mësimit, cilësia 
e mësimdhënies 

dhe procesi I 
mësimit  

III  
Kultura e 
shkollës  

IV  
Udhëheqësia 

dhe 
menaxhmenti I 

shkollës  

V  
Profesionalizmi i 
mësimdhënësve  

VI  
Fokusi dhe 
strategija e 
zhvillimit të 

cilësisë  

VII  
Gjithëpërfshirja  

VIII  
Menaxhimi I 

objekteve 
shkollore  



M
u

n
d

ës
it

ë 
Kontakte të 

reja me 

Kompani të 

ndryshme 

Trajnimet e 

stafit të 

shkollës  

Organizimi I 

punës  

shtesë dhe 

plotësuese 

me nxënës   

qels I 

suksesit për 

ngritje të 

cilësisë. 

Bashkëpunimi 

I plotë me të 

gjitha 

strukturat e 

shkollës – qels 

I suksesit 

Ritrajnimi I 

mësimdhënësve 

në vazhdimsi 

Të ngritemi 

duke I 

plotësuar 

mangësitë që 

I kemi paraqit 

tek Raporti I 

Vetvlerësimit. 

Kemi profile 

atraktive për të 

gjithë 

Objekti I 

plotëson 

kushtet për 

punë 

        

        

R
re

zi
q

et
 

Akoma nuk 

janë krijuar 

kusht për 

gjithpërfshirje 

në praktikë 

profesionale 

Mos realizimi I 

trajnimeve – 

ngecje në 

përcjelljen e 

zhvillimeve 

botërore 

Hapsirat  e 

pakta të lira 

në shkollë 

Ngecja e 

shumë 

projekteve për 

shkaqe 

buxhetore 

Mos organizimi 

I trajnimeve – 

ngecje 

profesionale 

Mungesa e 

teksteve 

mësimore  

dobëson 

cilësinë 

Numri I vogël I 

vajzave  në 

shkolla 

profesionale 

pengesën për 

gjithpërfshirje 

Nuk kemi 

mundësi që 

ta zgjerojmë 

objektin me 

ndonjë aneks 

të ri 

        

        

        

 

 

 

 



Prioritetet për vitet e ardhshme: 

1. Perfundimi i renovimit te shkolles  

 

2. Pajisja e kabineteve egzistuese 

 

3. Krijimi i një biblioteke  të pajisur me  pajisje teknologjike  

 

4. Furnizimi me kopjuter dhe pasije te teknologjis . 

 

5. Krijimi i një kabineti të gjuhës angleze 

 

 

 

 

 



 

 
P

ri
o

ri
te

te
t 

Fushat e cilësisë 

Aspektet e veqanta të fushave të 

cilësisë  

Për periudhë tri vjeçare 

Afatet 

2022 2023 2024 

      

1. 

Ngritje profesionale 1. MySQL ose MSSQL 

2. Javascript 

3. PHP 

4. ASP dhe ASP.NET 

5. Microsoft Windows Server 2022 

ose 2019 

6. System Administrator 

7. Network Administrator. 

 

 XX X X X X X  X X X  

2. 
Ngritje profesionale Trajnimi i mësimdhënësve të praktikës 

me programin e MULTI simit  

  X X X X   X X X  

 



 

Prioritetet 

 

Pika referuese Aktivitetet -detyrat Përgjegjësia Kostoja Resurset Afati kohor 

 

Renovimi i shkolles 

 

 

Projekti i prezentuar 

në DKA 
DKA 400 Komuna e Prishtine 2022-2023 

Pajisja e  kabineteve 

egzistuese 

 

Projekt i dorëzuar në 

DKA 
DKA   Tetor-Nëntor 2022 



Krijimi i nje biblotekete 

 

Projekt i dorëzuar në 

DKA 
Donator   Nentor 2022 

Furnizimi me Kompjuter  
Projekt që do të 

dorëzohet në DKA 
                Lux Dev        Nentor 2012 

Krijimi i një kabineti për 

gjuhë angleze 
Donator Donator   Nentor 2022 

 



 

Deri më 15 shtator viti 2015 

 Pikat referuese 
Progresi 

Vështirësitë Arritjet 
Perspektiva /  

Reagimi 
A B C 

 Renovimi i Shkolle    Buxheti 2022  

 

 

Krijimi i një biblioteke    Gjetja e donatorit 2023  

 Pajisja e kabineteve 

egzistuese 

   Buxheti i limituar i DKA Tetor – Nëntor 2022  

 

 

Furnizimi me paisje 

kompjuter 

   Lux dev Nëntor 2022  



 Krijimi i në kabineti për 

gjuhë angleze 

   Gjetja e donatorit Nentor 2022  

         Legjenda:     A  = Perfunduar ne kohen  √         

 B  = Ka  vonesa  gjate implementimit √ 

 C  = Anuluar ose ne rrezik për tu anuluar  √  


