
 

KOPSHTI PARASHKOLLOR NË LAGJEN SOFALIA 

 SHPALL 

KONKURS 

për pozitën Udhëheqës/e  

Çerdhja “Zogjtë” në lagjen Sofalia është çerdhja e pestë me bazë në komunitet e krijuar 

nga këshilli i prindërve me përkrahjen e Komunës së Prishtinës.  

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:  

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të Ligjeve që e rregullojnë fushën e 

arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068, Ligji Nr. 04/L-32 dhe Ligji 

Nr. 04/L-138) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2014.  

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:  

- Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 

-Të kenë të kryer arsimin universitar me programe të edukimit dhe zhvillimit të 

fëmijëve parashkollor; 

 - Të kenë së paku 3 vjet përvojë pune dhe aftësi menaxhuese;  

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente: 

- CV 

- Letër Motivimi  

- Dokumentet personale (certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi ose pasaporta);  

- Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat);  

- Certifikatat e trajnimeve të përfunduara;  

- Dëshmi të përvojës së punës në arsim; 

- Portfolio profesionale;  

- Planin zhvillimor të institucionit  

- Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën 

dëshmohet gjendja shëndetësore e kandidatit;  



- Dëshminë se kandidati nuk është nën hetime; 

 Sqarime shtesë: 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit. 

Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë 

të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi). Personat 

që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.  

Afati dhe mënyra e aplikimit:  

Konkursi është i hapur deri me datën 06 shkurt 2017. Aplikacionet mund të dorëzohen 

çdo ditë pune nga ora 09:00 - 15:00. Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet 

e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes protokollit, përkatësisht përmes 

Qendrës për Shërbime me Qytetarë (sporteli nr.5), në objektin e vjetër të Komunës së 

Prishtinës. 

Aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk 

do të merren në shqyrtim.  

 


