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1.1. Përshkrimi/pasqyrimi i shkurtër i të dhënave të shkollës

Të plotësohet nga 
drejtori i shkollës

Veçoritë dhe profili i shkollës:

! SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

Drejtori i 
shkollës

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN
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Viti shkollor: 1

1   Kjo tabele azhurnohet cdo vit shkollor dhe vendoset në web faqe të shkollës
2   Ekipi i Parandalim dhe Reagimit ndaj  Braktisjes dhe Mos regjistrimit

!

Nr. Kategoria Përshkrimi Koment shtesë

1. Numri i nxënësve Gjithsej:

2. Numri i mësimdhënësve Gjithsej:

3. Numri i mësonjëtoreve

4. Numri i klasave

5. Anëtarë i Komunitetit të 
të Mësuarit së bashku:    

6. Internet dhe wireless

7. Dollapë për nxënës

8. Qasje për personat me 
aftësi të kufizuara 

9. Ngrohja 

10. Kushtet sanitare:

11. Furnizim i rregullt me ujë:

12. Tualetet
(të ndara për meshkuj dhe femra)

13. Çanta e ndihmës së parë

14. Pajisjet e zjarrit në shkollë

15. EPRBM2

16. Objektet përcjellëse

17. Paralelet e ndara

1.2. Përmbledhje e të dhënave bazë të shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës
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!

1.3. Të dhënat për orët e planifikuara dhe të mbajtura (në 
dy vitet e fundit)3

Drejtori i 
shkollës

Klasa

Viti shkollor 2015/2016 (çdo vit)
Viti paraprak shkollor

Viti shkollor i tanishëm 2016/2017
Fundi i vitit shkollorë

Të planif.
P1

Të mbajtura
M1

Ndryshimi
N1=(P1-M1)

Të planif.
P2

Të mbajtura
M2

Ndryshimi
N2=(P2-M2)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gjithsej

1. Mesatarja e orëve të mbajtura=Shuma(P1-M1):Shuma (P1)

2. Mesatarja e orëve të mbajtura=shuma(P2-M2):Shuma (P2)

Shkalla e përmbushjes:

3   Tabela azhurnohet ne fund te cdo viti shkollor

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

2020/2021 2021/2022

my
Cross-Out



6

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

1.4. Suksesi i nxënësve sipas lëndëve4

Kosova për herë të parë merr pjesë në testin 
PISA (Programi ndërkombëtarë për vlerësim të 
nxënësve) ku vlerësohen nxënësit e moshës 15 
vjeçare në matematikë, shkencë dhe lexim. Për ta 
përcjellë me vëmendje të shtuar performancën dhe 
rezultatet e nxënësve  në këto lëndë nga drejtorët 
e shkollave kërkohet të analizojnë suksesin e arrit-
ur të studentëve çdo vit shkollor duke e krahasuar 
me suksesin e vitit paraprak. 

Për të pasur një pasqyrë reale të rezultateve 
shkollat duhet të shtojnë rezultatet nga vlerësimi i 
jashtëm të shkollës së tyre, nëse nuk është e mun-
dur atëherë ata duhet të shfrytëzojnë rezultatet nga 
testi i kaluar nga niveli komunal.  

Shkollat, sipas nevojave dhe interesave, mund të 
raportojnë edhe për lëndët tjera mësimore duke 
shtuar rreshta të rinjë në këtë tabelë.

Suksesi në Nivelin I – KSNA I (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) Klasa V

Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Mesatarja 
kombëtare 
nga 
suksesi i 
fundit (testi 
i kl V) 5

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve 
të pa 
notuarI II

Gjuhë amtare
V

Matematikë

V

Shkencat 
e natyrës V

4   Suksesi i paraqitur në këto tabela azhurnohen cdo vit shkollor dhe vendoset në web faqe të shkollës.
5     Lidhja me Divizionin për vlerësim standarde dhe monitorim (DVSM)

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës



7

Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Suksesi 
mesatar nga 
vlerësimi 
i jashtëm 
(semimatura)

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve 
të pa 
notuarI II

Gjuhë amtare
IX

Matematikë

IX

Shkencat 
e natyrës IX

Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Suksesi 
mesatar 
nga 
vlerësimi 
i jashtëm 
(Matura)

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve të 
pa notuar

I II
Afati 
i 
parë

Afati 
i 
dytë

Gjuhë amtare
XII

Matematikë

XII

Shkencat 
e natyrës XII

Totali i 
përgjithshëm 
nga të gjitha 
lëndët XII

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

Suksesi në Nivelin II – KSNA II (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) klasa IX 

Suksesi në Nivelin III – KSNA III (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) klasa XII

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN
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Klasa Me arsye Pa arsye
Mesatarja e 
mungesave 
për nxënës

Numri më i madh 
i mungesave për 
një  nxënës 

1-5

6-9

10-12

Total

Nxënësit që kanë 
lëshuar shkollën 

Nxënësit kanë ndërruar 
shkollën,  kanë konfirmuar dhe 
dokumentuar regjistrimin e tyre

Numri neto i nxënësve që e 
kanë braktisur shkollën 

A B A-B

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

1.5. Mungesat e nxënësve dhe braktisja

Mungesat e nxënësve nga vitit shkollor paraprak

Braktisja e nxënësve

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

Vizioni:  (deklarata e vizionit – “ëndrra realiste”)

(Deklarata e vizionit duhet të bazohet në fushat e cilësisë – përkatësisht vizioni i shkollës për arritjen/
avancimin e fushave të cilësisë gjatë një periudhe 10 vjeçare)

Misioni:  (deklarata e misionit – Si ta arrijmë këtë ëndërr realiste)

(Deklarata e misionit duhet të bazohet në fushat e cilësisë – përkatësisht misioni i shkollës për arritjen/
avancimin e fushave të cilësisë gjatë një periudhe 10 vjecare)

Vizioni dhe misioni i shkollës: 

II. VIZIONI DHE MISIONI

! SHËNIM: Kandidatët të cilët kandidohen për herë të parë për pozitën e udhëheqësit të institucionit edukativo arsimor 
(iea) e plotësojnë pzhsh deri këtu. Pjesa tjeter e pzhsh plotësohet pasi kandidati të jetë zgjedhur drejtues i iea. 
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Në këtë pjesë (½ deri një faqe), bëhet një përshkrim i shkurtër i fazave  nëpër të cilat ka kaluar procesi i 
hartimit të planit zhvillimor të shkollës  dhe aktivitetet kryesore që jan realizuar.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

3.1.  Fazat e hartimit të planit zhvillimor të Shkollës:

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

Informon ekipin e shkollës mbi procesin e zhvillimit apo azhurnimit të PZHSH;

Informon Bordin Drejtues të shkollës për të fillu zhvillimin apo azhurnimin e PZHSH;

Mbledhja e të dhënave;

Përcaktimi i Vizionit dhe Misionit;

Analiza SWOT e bazuar në aspektet relevante të fushave të cilësisë;

Caktimi i Objektivave dhe prioriteteve, kontrollimi i koherencës mes PZHAK (Komunë) + PSAK (MASHT);

Përzgjedhja e prioriteteve; 

Dakordimi mbi Planin trevjeçar: Vendimi 

Nxjerrja e planit vjetor nga plani 3 vjeçar;

Marrja e vendimit:Aprovimi i PZHSH nga KDSH;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

! Drejtori i 
shkollësKDSHKN KP

3.2. Lista e kritereve të cilësisë  me interes të veçantë për shkollën 
për një  periudhë 3 vjeçare 

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III – Plani 
Zhvillimor i Shkollës.  Nëse keni bërë vetëvlerësim ju duhet ta shfrytëzoni atë për të identifikuar aspek-
tet relevante, shiko shtojcën 2 të bashkangjitu.

FUSHAT E CILËSISË SË SHKOLLËS Zgjedhë aspektet relevante të kritereve të 
cilësisë me interes të veçantë  për shkollën

A MENAXHIMI DHE QEVERISJA

B KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR

C MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA

D ZHVILLIMI PROFESIONAL 
I MËSIMDHËNËSVE

E PERFORMANCA E NXËNËSVE

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
Shto aspektet nga tabela 3.1

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III – Plani 
Zhvillimor i Shkollës. 

Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

A

MENAXHIMI DHE QEVERISJA

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

KPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.



13

Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

B

KULTURA DHE MJEDISI 
SHKOLLOR

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

C

MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

D

ZHVILLIMI PROFESIONAL 
I MËSIMDHËNËSVE

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

E

PERFORMANCA E NXËNËSVE

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

3.4. Objektivat  zhvillimore të shkollës  

Objektivat zhvillimore  të shkollës prezantohen dhe përshkruhen. Këto objektiva janë specifike për 
shkollën por gjithëashtu në mënyrë të qartë të lidhura dhe në korrelacion të drejtpërdrejtë me objektivat 
Zhvillimore Komunale të Arsimit të theksuara në PZHKA të komunës përkatëse.   

Interesi kombëtar – Objektiva e marrë nga MASHT

1

Interesi Komunal – Objektiva e marrë nga PZHKA

1

Interesi i shkollës – Objektiva e marrë nga Shkolla 

1

2

3

Bazuar në fushat e rrumbullakuara nën 3.2 por të transferuara në Objektiva Realiste 

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollësPSAKPZHKAShkollë
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IV. PLANI I MENAXHIMIT TË ZHVILLIMIT TË SHKOLLËS –  
 PLANI TRE VJEÇAR    

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

4.1.  Prioritet e përzgjedhura – arsyeshmëria   

(kriteret: rëndësia, mundësia për të përmirësuar cilësinë e punës në shkollë, urgjenca, kapacitetet për 
implementim dhe qëndrueshmëria) përfshirë planin e veprimit nga komunitetet e të mësuarit së bashku 
(PV i KMS)  

Nr.
Fushat e 
Cilësisë 

(A-E)
Renditja e të gjitha objektivave6 

Arsyeshmëria  për prioritetet e 
përzgjedhura bazuar në SWOT, 

PSAK, PZHKA dhe PV i KMS

1

2

3

4

5

6   Aprovuar nga Bordi Drejtues i Shkollës 

Drejtori i 
shkollës
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IV. PLANI I MENAXHIMIT TË ZHVILLIMIT TË SHKOLLËS –  
 PLANI TRE VJEÇAR    

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

4.2.  Pasqyra e planit tre vjeçar   

Fushat  e 
cilësisë
(A-E) 

Renditja e 
objektivave

Afatet kohore
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to
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ia

re2018 2019 2020
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r
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r
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1

2

3

4

5

Te aprovohet nga KDSH në takimin e fundit para përfundimit të vitit shkollor.

! SHËNIM: Pasqyra printohet në posterë të mëdhenj dhe vendoset në hapësirat e shkollës (salla e arsimtarëve, korridori 
i shkollës, këndi i lajmërimeve, apo të ngjashme). 

2020 2021 2022
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V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

Plani vjetor  i shkollës 20
Të paktën 3 prioritete për vit. 
 

5.1. Tabela e prioriteteve

Në tabelë përfshihen vetëm prioritetet e vitit të parë të PZHSH. Udhëzimet e detajuara për përdorim të 
tabelës ofrohen në Modulin III – PZHSH.    

Prioriteti 1 : Rezultatet e pritura:

1
Fusha e 
cilësisë 
(A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet në 
zhvillimin e veprimeve 
jo-monetare7

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

7   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
8     Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

DKA

!

Drejtori i 
shkollës
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V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

Prioriteti 2 : Rezultatet e pritura: 

1 Fusha e 
cilësisë (A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet 
në zhvillimin 
e veprimeve 
jo-monetare9

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

DKA

9   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
10   Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

!
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Prioriteti 3 : Rezultatet e pritura:

1 Fusha e 
cilësisë (A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet 
në zhvillimin 
e veprimeve 
jo-monetare11

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

11   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
12     Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHDKA

!

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

5.2.  Monitorimit dhe vlerësimi i zbatimit të Planit Zhvillimor të Shkollës 

Në tabelë ofrohet plani i monitorimit dhe vlerësimit ku paraqiten vetëm prioritetet e vitit të parë të PZHSH. 
Udhëzimet e detajuara për përdorim të tabelës ofrohen në Modulin III – PZHSH.   

Prioriteti 1 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi13 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

13   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS
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14   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

Prioriteti 2 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi14 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollës
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15   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

Prioriteti 3 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi15 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS
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5.3.  Aktivitete tjera

Në këtë seksion, shkolla nxjerr në pah ndonjë aktivitet të paplanifikuar apo ad-hoc që ka ndodhur gjatë 
vitit aktual. Këto mund të jenë aktivitete të reja si rezultat i donacioneve të reja, ide të reja apo mundësi 
të reja të krijuara me iniciativë të rrjeteve të shkollave.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollës

20 këmbësa për kitarë, etj

28. Mysafir në shumë emisione televizive të ndryshme në Prishtinë, ku pjesë e programit ishin edhe nxënësat tanë me performancat e tyre

20. Prezantim i Lahutës - nga Lahutëpunuesit dhe artistët që performuan për nxënësat tanë
21. Prezantim i një koncerti të përbashkët të prof. të shkollës Prenk Jakova në Gjakova për prof. dhe nxënësat tanë
22. Prezantim i grupit të Fagotëve i udhëhequr nga Meriton Fehizi
23. Donacion 6 pianino akustike YAMAHA nga komuna e Prishtinës respektivisht Adrian Berisha
24. Donacion- DKA 2 TV 75 inq, një llaptop dhe një kompjuter
25. 2 koncerte të organizuara në bashkëpunim me DAM Festivalin (koncert- salla e Biblotekës Universitare)
26. Premiera e shfaqjes së baletit “Magjia e Baletit”. Performim i 80 balerinëve, nxënësa të shkollës sonë
27. Donacion- RAIFAISEN BANK KOSOVA- 25 karrigë për salle koncertale 

38. Fillimi i një bashkëpunimi me televizionin TËVË1- nxënëst tanë pjesë e programit të mëngjesit për këmbim u instaluam internet me shpejtësi të lartë për 

29. Donacion- DKA- pas përfundimit të praktikës profesionale nga nxënësat tanë u dhuruan 5 pianino elektrike, 30 karriga profesionale për piano, 20 pulta, 

18. Donacion- 1 violinë nga familja Koster-Gjermani

30. Nxënësat  e shkollës sonë mblodhën dhurata dhe organizuan një koncert për fëmijët e fshatit SOS këtu në ambientet e shkollës
31. Master Class i instrumenteve të Tunxhit për nxënësat e shkollës sonë, në kuadër të “Kosova Brass Festival” me profesorët Otto Sauter dhe Dariusz 
Mikulski
32. Akademia e Arteve dhe Shkencave të Kosovës ka dhuruar vëllime të literatures muzikore të kompozitorëve të mirënjohur Kosovarë
33. Performimi i nxënësave tanë në dy manifestime të organizuara nga DKA: për fëmijët me nevoja të veçanta (me karroca dhe fëmijët me Sindrom Down)
34. Koncert i organizuar për Kryetarin e Prishtinës dhe kabinetin e tij- Pasqyrimi i gjendjes së shkollës
35. Koncert dedikuar përvjetorit të pare të vdekjes së kompozitorit Fahri Beqiri

19. Ftesë nga Festivali Pianistik-Pianodrom në Tiranë  ku performuan nxënësat e shkollës sonë

16. Prof. Rauf Dhomi, dhuroi për shkollën e muzikës vëllimin e veprave të tij
17. Donacion- UNMIK-u: Printerë, 3 shtëpiza të kompjuterëve 

6. Donacion-Qazim Sadiku-Pianino

shkollën tonë. 

                  Aktivitetet e realizuara  paplanifikim  për gjatë viteve 2020-2022

1. Memorandum bashkëpunimi me Festivalin Dam
2. Memorandum bashkëpunimi me Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë
3. Memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Arteve-Drejtimi Muzikorë
4. Riparim i instrumenteve muzikore dhe vendosja e tyre në muret e shkollës
5. Donacione –Faton Hasani (çelës për akordimin e instrumenteve)

7. Donacion Kujtim Gega-Muralin e shkollës dhe llogoja në hyrje të shkollës

37. Donacion- DKA: 20 dollape për klasët

8. Shtrirja e internetit në tërë sipërfaqen  e shkollës
9. Donacion- Gabriel Llebet dhuroi një vinqello
10. Artpolis qendra kulturore, shfaqi një dramë interesante për nxënësat e shkollës sonë
11. Donacion- 6 kitara nga Ambasada Francese këtu në Kosovë (Koncert salla e kuqe)
12. Koncert kushtuar 70 vjetorit të lindjes së kompozitorit Aleksandër Peci (koncert kushtuar jetës dhe veprës së kompozitorit Aleksandër Pecit)
13. Tribuna muzikologjike ku prof. Peci shpalosi biografinë dhe krijimtarinë kolosale të tij
14. Koncert i nxënësve tanë në Sheshin e Prishtinës për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Evropës
15. Verë’ ndimër- nxënësat e shkollës sonë u prezantuan në një koncert

36. Koncerti i fundvitit dedikuar pensionistëve- profesorëve të shkollës sonë

31. Master Class i instrumenteve të Tunxhit për nxënësat e shkollës sonë, në kuadër të “Kosova Brass Festival” me 

26. Premiera e shfaqjes së baletit “Magjia e Baletit”. Performim i 80 balerinëve, nxënësa të shkollës sonë
27. Donacion- RAIFAISEN BANK KOSOVA- 25 karrigë për salle koncertale 
28. Mysafir në shumë emisione televizive të ndryshme në Prishtinë, ku pjesë e programit ishin edhe nxënësat tanë me 
performancat e tyre
29. Donacion- DKA- pas përfundimit të praktikës profesionale nga nxënësat tanë u dhuruan 5 pianino elektrike, 30 karriga 
profesionale për piano, 20 pulta, 20 këmbësa për kitarë, etj
30. Nxënësat  e shkollës sonë mblodhën dhurata dhe organizuan një koncert për fëmijët e fshatit SOS këtu në ambientet e 
shkollës

24. Donacion- DKA 2 TV 75 inq, një llaptop dhe një kompjuter

profesorët Otto Sauter dhe Dariusz Mikulski
32. Akademia e Arteve dhe Shkencave të Kosovës ka dhuruar vëllime të literatures muzikore të kompozitorëve të 

33. Performimi i nxënësave tanë në dy manifestime të organizuara nga DKA: për fëmijët me nevoja të veçanta (me karroca 
dhe fëmijët me Sindrom Down)
34. Koncert i organizuar për Kryetarin e Prishtinës dhe kabinetin e tij- Pasqyrimi i gjendjes së shkollës
35. Koncert dedikuar përvjetorit të pare të vdekjes së kompozitorit Fahri Beqiri
36. Koncerti i fundvitit dedikuar pensionistëve- profesorëve të shkollës sonë
37. Donacion- DKA: 20 dollape për klasët
38. Fillimi i një bashkëpunimi me televizionin TËVË1- nxënëst tanë pjesë e programit të mëngjesit për këmbim u instaluam 
internet me shpejtësi të lartë për shkollën tonë. 

mirënjohur Kosovarë

25. 2 koncerte të organizuara në bashkëpunim me DAM Festivalin (koncert- salla e Biblotekës Universitare)

23. Donacion 6 pianino akustike YAMAHA nga komuna e Prishtinës respektivisht Adrian Berisha

11. Donacion- 6 kitara nga Ambasada Francese këtu në Kosovë (Koncert salla e kuqe)

1. Memorandum bashkëpunimi me Festivalin Dam

                  Aktivitetet e realizuara  paplanifikim  për gjatë viteve 2020-2022

3. Memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Arteve-Drejtimi Muzikorë
4. Riparim i instrumenteve muzikore dhe vendosja e tyre në muret e shkollës
5. Donacione –Faton Hasani (çelës për akordimin e instrumenteve)
6. Donacion-Qazim Sadiku-Pianino
7. Donacion Kujtim Gega-Muralin e shkollës dhe llogoja në hyrje të shkollës
8. Shtrirja e internetit në tërë sipërfaqen  e shkollës
9. Donacion- Gabriel Llebet dhuroi një vinqello

22. Prezantim i grupit të Fagotëve i udhëhequr nga Meriton Fehizi

10. Artpolis qendra kulturore, shfaqi një dramë interesante për nxënësat e shkollës sonë

12. Koncert kushtuar 70 vjetorit të lindjes së kompozitorit Aleksandër Peci (koncert kushtuar jetës dhe veprës së 
kompozitorit Aleksandër Pecit)
13. Tribuna muzikologjike ku prof. Peci shpalosi biografinë dhe krijimtarinë kolosale të tij
14. Koncert i nxënësve tanë në Sheshin e Prishtinës për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Evropës
15. Verë’ ndimër- nxënësat e shkollës sonë u prezantuan në një koncert
16. Prof. Rauf Dhomi, dhuroi për shkollën e muzikës vëllimin e veprave të tij
17. Donacion- UNMIK-u: Printerë, 3 shtëpiza të kompjuterëve 
18. Donacion- 1 violinë nga familja Koster-Gjermani
19. Ftesë nga Festivali Pianistik-Pianodrom në Tiranë  ku performuan nxënësat e shkollës sonë
20. Prezantim i Lahutës - nga Lahutëpunuesit dhe artistët që performuan për nxënësat tanë
21. Prezantim i një koncerti të përbashkët të prof. të shkollës Prenk Jakova në Gjakova për prof. dhe nxënësat tanë

2. Memorandum bashkëpunimi me Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë

7. Donacion Kujtim Gega-Muralin e shkollës dhe llogoja në hyrje të shkollës

36. Koncerti i fundvitit dedikuar pensionistëve- profesorëve të shkollës sonë

30. Nxënësat  e shkollës sonë mblodhën dhurata dhe organizuan një koncert për fëmijët e fshatit SOS këtu në ambientet e shkollës
31. Master Class i instrumenteve të Tunxhit për nxënësat e shkollës sonë, në kuadër të “Kosova Brass Festival” 
      me profesorët Otto Sauter dhe Dariusz Mikulski
32. Akademia e Arteve dhe Shkencave të Kosovës ka dhuruar vëllime të literatures muzikore të kompozitorëve të 
      mirënjohur Kosovarë
33. Performimi i nxënësave tanë në dy manifestime të organizuara nga DKA: për fëmijët me nevoja të veçanta 
     (me karroca dhe fëmijët me Sindrom Down)
34. Koncert i organizuar për Kryetarin e Prishtinës dhe kabinetin e tij- Pasqyrimi i gjendjes së shkollës
35. Koncert dedikuar përvjetorit të pare të vdekjes së kompozitorit Fahri Beqiri

37. Donacion- DKA: 20 dollape për klasët

29. Donacion- DKA- pas përfundimit të praktikës profesionale nga nxënësat tanë u dhuruan 5 pianino elektrike, 

38. Fillimi i një bashkëpunimi me televizionin TËVË1- nxënëst tanë pjesë e programit të mëngjesit për këmbim u instaluam 
      internet me shpejtësi të lartë për shkollën tonë 

5. Donacione –Faton Hasani (çelës për akordimin e instrumenteve)
4. Riparim i instrumenteve muzikore dhe vendosja e tyre në muret e shkollës
3. Memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Arteve-Drejtimi Muzikorë
2. Memorandum bashkëpunimi me Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë
1. Memorandum bashkëpunimi me Festivalin Dam

                  Aktivitetet e realizuara  paplanifikim  për gjatë viteve 2020-2022

     30 karriga profesionale për piano, 20 pulta, 20 këmbësa për kitarë, etj

     tanë me performancat e tyre

8. Shtrirja e internetit në tërë sipërfaqen  e shkollës

17. Donacion- UNMIK-u: Printerë, 3 shtëpiza të kompjuterëve 

9. Donacion- Gabriel Llebet dhuroi një vinqello
10. Artpolis qendra kulturore, shfaqi një dramë interesante për nxënësat e shkollës sonë
11. Donacion- 6 kitara nga Ambasada Francese këtu në Kosovë (Koncert salla e kuqe)
12. Koncert kushtuar 70 vjetorit të lindjes së kompozitorit Aleksandër Peci (koncert kushtuar jetës dhe veprës së 
     kompozitorit  Aleksandër Pecit)
13. Tribuna muzikologjike ku prof. Peci shpalosi biografinë dhe krijimtarinë kolosale të tij
14. Koncert i nxënësve tanë në Sheshin e Prishtinës për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Evropës

6. Donacion-Qazim Sadiku-Pianino

16. Prof. Rauf Dhomi, dhuroi për shkollën e muzikës vëllimin e veprave të tij

18. Donacion- 1 violinë nga familja Koster-Gjermani

28. Mysafir në shumë emisione televizive të ndryshme në Prishtinë, ku pjesë e programit ishin edhe nxënësat 

19. Ftesë nga Festivali Pianistik-Pianodrom në Tiranë  ku performuan nxënësat e shkollës sonë
20. Prezantim i Lahutës - nga Lahutëpunuesit dhe artistët që performuan për nxënësat tanë
21. Prezantim i një koncerti të përbashkët të prof. të shkollës Prenk Jakova në Gjakova për prof. dhe nxënësat tanë
22. Prezantim i grupit të Fagotëve i udhëhequr nga Meriton Fehizi
23. Donacion 6 pianino akustike YAMAHA nga komuna e Prishtinës respektivisht Adrian Berisha
24. Donacion- DKA 2 TV 75 inq, një llaptop dhe një kompjuter
25. 2 koncerte të organizuara në bashkëpunim me DAM Festivalin (koncert- salla e Biblotekës Universitare)
26. Premiera e shfaqjes së baletit “Magjia e Baletit”. Performim i 80 balerinëve, nxënësa të shkollës sonë
27. Donacion- RAIFAISEN BANK KOSOVA- 25 karrigë për salle koncertale 

15. Verë’ ndimër- nxënësat e shkollës sonë u prezantuan në një koncert
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1.   Të dhënat bazë të SMIA-s
(përdoret formati në përdorim nga shkollat – për nevojat e shkollës dhe DKA )

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

SHTOJCA
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

2.   Përmbledhje e raportit të vetëvlerësimit të performancës së shkollës 

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III –  
Plani Zhvillimor i Shkollës.

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MENAXHIMI DHE QEVERISJA [A]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [B]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA [C]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

E kryer nga koordinatori i cilësisë në diskutim me Aktivat profesionale dhe Këshillin e nxënësve

SHTOJCA

Drejtori i 
shkollës



29

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
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Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MENAXHIMI DHE QEVERISJA [D]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [E]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

NIVELI I PËRGJITHSHËM I PERFORMANCËS SË SHKOLLËS

Niveli: 

Përshkrimi i performancës 
së përgjithshme Përparësitë dhe dobësitë e identifikuara Rekomandime 

E kryer nga koordinatori i cilësisë në diskutim me Aktivat profesionale dhe Këshillin e nxënësve 
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

SHTOJCA

3.   Përmbledhje e raportit për sigurimin e cilësisë   

(Forma e raportit, modeli, ofrohet në Udhëzuesin për sigurim të cilësisë)

Koordinatori i cilësisë në shkollë, në bashkëpunim me drejtorin e shkollës, përgatisin një raport përm-
bledhës, për një periudhë tre vjeçare, për të prezantuar dhe analizuar aktivitetet e ndërmarra dhe rezul-
tatet e arritura drejt ngritjes së cilësisë në shkollë.

!
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	Text_Field_101025[0]: 
	Text_Field_101026[0]: Shkrirja e shkollës sonë nga një shkollë profesionale në Lice Artistik me të gjitha fushat e artit skenik, pamor dhe dramatik. Për ta realizuar këtë vizion,shkollës i duhet objekt i ri shkollorë që për fat të keq asnjëherë nuk ka poseduar (objekt modern me kërkesa që i përgjigjen specifikave të mësimit muzikor por edhe arteve tjera), si dhe shqyrtimin e hartimin e  kurrikulave të përshtatshme për shkollën tonë.  Si shkollë profesionale synojmë të kemi librezat,dëftesat,librat amë dhe ditarët (lëndët profesionale të  jenë të evidentuara në ditarë).
	Text_Field_1010110[0]: Edukimi i  të rinjve si profesionistë kompetentë, me etikë përgjegjëse dhe krijuese në vlerat e kulturës dhe hapjes ndaj partnereve të jashtëm. Inkurajimi i diversitetit dhe individualitetit për realizimin e krijimtarisë së tyre të mundshme duke i edukuar përmes muzikës, arteve aplikative  dhe shprehjeve audio - vizuale.
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	Text_Field_101028[0]: 
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	Text_Field_101027[0]: 1. Organet e qeverisjes së shkollës i kanë definuar përgjegjësitë e tyre në zbatimin e PZhSh-së.2. Prindërit dhe personeli mësimor ndihet i përfaqësuar dhe i vlerësuar në proceset vendimmarrëse të shkollës.3. Organet profesionale (shefat e seksioneve) funksionojnë si menaxhment i mesëm në shkollë dhe kanë procedura të qarta të veprimit.4.  Shkolla ka formuar ekipe pune për realizimin e prioriteteve zhvillimore të shkollës dhe jetësimit të politikave arsimore.
	Text_Field_1010111[0]: 1. Objekti i shkollës, përfshirë oborrin dhe hapësirat rreth shkollës, të gjithë nxënësve u mundëson qasje dhe lëvizje të lirë.2. Shkolla mundëson realizimin e potencialit të secilit nxënës përmes aktiviteteve të ndryshme jashtë kurrikulare që kanë për qëllim avancimin e prirjeve individuale të nxënësve në lëndët profesionale të muzikës.3. Nxënësit shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme burimet të cilat i disponon shkolla4. Gjithë personeli i shkollës është në dijeni për të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me standardet e sjelljes, kujdesit dhe mirëqenies.
	Text_Field_1010112[0]: 1. Metodat e mësimdhënies dhe vlerësimit mundësojnë pjesëmarrjen aktive të nxënësve në procesin mësimorë.2. Mësimdhënësit ofrojnë për secilin nxënës përkrahje të individualizuar drejt progresit në përvetësimin e kompetencave kryesore dhe realizimit të potencialit të tyre.3. Planet dhe programet mësimore përgatiten në mënyrë sistematike, me kohë dhe janë në funksion të mësimit të integruar.4. Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve bëhet rregullisht
	Text_Field_1010113[0]: Te kete perfshierje ne ngritje profesionale adekuate per mesimedhenesit e shkolles.Te kemi paisje teknoligjike per nevoja shkollore si dhe te inicohen bashkepunime,masterclass ,koncerte  me shkollat e muzikes ne rajon e me gjere.
	Text_Field_1010114[0]: 1. Nxënësit i kuptojnë dhe i ushtrojnë të drejtat e veta si dhe i respektojnë të drejtat e të tjerëve.2. Iniciativat e nxënësve janë të evidentuara dhe të vlerësuara.3. Nxënësit janë të motivuar për pjesëmarrje në aktivitetet ekstrakurrikulare.4. Nxënësit i njohin dhe i vlerësojnë përparësitë dhe dobësitë e veta. Ata i kanë të qarta planet për të përparuar.
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	Text_Field_1010132[0]: Nuk janë evidentuar nga organet e qeverisjes së shkollësNuk janë evidentuarNuk janë evidentuarNuk janë evidentuar
	Text_Field_1010133[0]: Nuk janë evidentuar nga organet e qeverisjes së shkollësKëshilli i shkollës dhe ai i prindërve janë organe të shkollës ku ata kanë mundësi t'i shprehin qëndrimet e tyrePlanifikimi, organizimi dhe monitorimi i proceseve të seksioneve përkatëse.Shqyrtimi, vlerësimi dhe realizimi i prioriteteve zhvillimore të shkollës dhe jetësimit të politikave arsimore.
	Text_Field_1010134[0]:  Nuk ka rreziqeNuk ka rreziqeNuk ka rreziqeNuk ka rreziqe
	Text_Field_1010131[0]: Egzistojnë organet e shkollës (këshilli drejtues i shkollës, drejtori, kordinatori dhe grupi vlerësues) të cilët monitorojnë dhe vlerësojnë zbatimin e PZhSh-sëTë qenit aktivisht i përfshirë në proceset vendimmarrëse të shkollësSeksionet profesionale kanë përshkrim të qartë të detyrave, ndarje të përgjegjësive, takime të rregullta javoreËshtë formuar grupi punues (EVV) i cili e rishqyrton dhe vlerëson PZhSh si dhe paraqet prioritetet zhvillimore dhepolitikat arsimore të shkollës
	Text_Field_1010182[0]: Organet e qeverisjes së shkollës i kanë definuar përgjegjësitë e tyre në zbatimin e PZhSh-së
	Text_Field_1010183[0]: Prindërit dhe personeli mësimor ndihet i përfaqësuar dhe i vlerësuar në proceset vendimmarrëse të shkollës
	Text_Field_1010184[0]: Organet profesionale (shefat e seksioneve) funksionojnë si menaxhment i mesëm në shkollë dhe kanë procedura të qarta të veprimit
	Text_Field_1010185[0]: Shkolla ka formuar ekipe pune për realizimin e prioriteteve zhvillimore të shkollës dhe jetësimit të politikave arsimore.
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	Text_Field_1010135[0]: Nuk ekzistojnë barriera që pengojnë qasjen dhe lëvizjen fizike në objektin e shkollës dhe hapësirat përrethPraktikat profesionale dhe koncertet muzikore jane disa nga aktivitetet jashtë kurrikulare që kanë për qëllim avancimin e prirjeve individuale të nxënësveNxënësit kanë qasje të pavarur në burimet e të nxënit me të cilat posedon shkollaEkziston një ndarje e qartë e përgjegjësive për organizimin e procesit mësimor si dhe sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve
	Text_Field_1010136[0]: Hapësirat në klasat mësimore janë jo të mjaftueshmeMungesa e mjaftueshme e klasave (sallave) për aktivitetet profesionaleMungesa e mjaftueshme e instrumenteve muzikoreNuk është evidentuar mungesa e informimit për kodin etik të personelit të shkollës
	Text_Field_1010137[0]: Vëzhgimi dhe evidentimi i gjendjes fizike të shkollës.Ekzistojnë mundësitë për avancimin eprirjeve të nxënësve në fusha të ndryshme me qëllimtë realizimit të plotë të potencialit të tyreShfrytëzimi i instrumenteve muzikore edhe jashtë objektit shkollorëI gjithë personeli i shkollës ka qasje në kodin e etik
	Text_Field_1010138[0]: Nuk ka rreziqeNuk ka rreziqeNuk ka rreziqeMos rrespektimi i të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuara me standardet e sjelljes, kujdesit dhe mirëqenies
	Text_Field_1010178[0]: Objekti i shkollës, përfshirë oborrin dhe hapësirat rreth shkollës, të gjithë nxënësve u mundëson qasje dhe lëvizje të lirë
	Text_Field_1010179[0]: Shkolla mundëson realizimin e potencialit të secilit nxënës përmes aktiviteteve të ndryshme jashtë kurrikulare që kanë për qëllim avancimin e prirjeve individuale të nxënësve në lëndët profesionale të muzikës.
	Text_Field_1010180[0]: Nxënësit shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme burimet të cilat i disponon shkolla
	Text_Field_1010181[0]: Gjithë personeli i shkollës është në dijeni për të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me standardet e sjelljes, kujdesit dhe mirëqenies
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	Text_Field_1010139[0]: Përveç metodave standarde të mësimdhënies, në shkollën e muzikës aplikohen edhe metoda tjera, siç është mësimi individual për lëndët profesionaleAplikimi i qasjes individuale, e sidomos  në lëndët profesionale, rezulton në zotërimin e kompetencave kryesore dhe realizimin e potencialit të tyrePërgaditja e planeve dhe programeve bëhet në bashkëpunim me seksionet profesionale të shkollësShkolla posedon evidencat e vlerësimit të rregullt të mësimdhënësve
	Text_Field_1010140[0]: Mungesa e mjaftueshme e infrastrukturës për mësimin individual për lëndët profesionaleNuk janë evidentuarMungesa e teksteve mësimore që i korrespondojnë planeve dhe programeve të lëndëve  mësimore
	Text_Field_1010141[0]: Pjesëmarrja aktive e nxënësve në procesin mësimor, e sidomos në atë individual të lëndëve profesionaleRaportet e analizave të rezultateve të vlerësimit sumativ të nxënësve (përmes testeve, kolekfiumeve, koncerteve, etj).Raportimi i realizimit të planit ditor, javor, mujor dhe atij vjetor të procesit mësimorHospitimi në orë mësimore nga drejtoria e shkollës, vetëvlerësimi i mësimdhënësve dhe vlerësimi nga nxënësit (pyetësorë).
	Text_Field_1010142[0]: Nuk ka rreziqeNuk ka rreziqeNuk ka rreziqeNuk ka rreziqe
	Text_Field_1010174[0]: Metodat e mësimdhënies dhe vlerësimit mundësojnë pjesëmarrjen aktive të nxënësve në procesin mësimor
	Text_Field_1010175[0]: Mësimdhënësit ofrojnë për secilin nxënës përkrahje të individualizuar drejt progresit në përvetësimin e kompetencave kryesore dhe realizimit të potencialit të tyre
	Text_Field_1010176[0]: Planet dhe programet mësimore përgatiten në mënyrë sistematike, me kohë dhe janë në funksion të mësimit të integruar
	Text_Field_1010177[0]: Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve bëhet rregullisht
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	Text_Field_1010143[0]: Ngritje individuale ,trajnime profesionaleKordinatori i sigurimit të cilësisë  mentoron dhe monitoron  stafin në mënyrë që të bëhet rritja e performancës.Kompetenca  të mësimdhënësit  janë  në vështrimin e bashkëpunimit, punës kolektive dhe ndërkolegiale 
	Text_Field_1010144[0]: Mungojnë trajnimet profesionale në nivel shkolle.Mungesë e shpërblimeve nga MASHT dhe DKA për aritjet-sukseset e mësimdhënësve.Kriteret dhe refereencat nga shkolla për pranimin e mësimdhënësve te rinj 
	Text_Field_1010145[0]: Aftësimi profesional i mësimdhënësve për mësimdhënie praktike në hap me kohën;Bashkëpunime me shkollat tjera muzikore në vend dhe jashtë vendit .Sigurimi i mjeteve buxhetore për aftësim të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve;
	Text_Field_1010146[0]: Mos realizimii ngritjes profesionale  dhe planifikimi jo i mire mund të na reflektojnë në cilësinë e shkollës.Punësimet e mësimdhënësve të rinj ë duhet tu jepet përparësi kandidateve që kanë  kryer praktikë -zavendësime në shkollë.Pa mjete konkretizuese të nevojshme për mësimdhënie nuk do të ketë cilësi.Pa hapësira shkollore-sallë për koncerte  për nevojat e institucionit tonë nuk do te kemi rezultatet e dëshiruara.
	Text_Field_1010186[0]: Ngritja profesionale e mësimdhënësve 
	Text_Field_1010187[0]: Trajnime-masterclass si dhebashkëpunime ,koncerte me shkollat e muzikës në vend  në rajon dhe më gjerë.
	Text_Field_1010188[0]: Trajnime profesionale
	Text_Field_1010189[0]: Të punohet në ngritjen e cilësisë dhe të aplikohen kritere dhe kërkesa të qarta për vlerësim dhe avancim të nxënësve
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	Text_Field_1010147[0]: Nxënësit janë të përgjegjshëm në respektimin  dhe ushtrimin e drejtave të tyre Egziston evidenca në shkollë mbi iniciativat e nxënësve Niveli i vijueshmërisë së nxënësve në aktivitetet ekstrakurrikulareAngazhimi i tyre në përcaktimin e qëllimeve të tyre për të nxënë 
	Text_Field_1010148[0]: Nuk është evidentuar mungesa e informimit për kodin etik të nxënësveMungesa e mjaftueshme financiareMungesa e mjaftueshme e donacioneve për pjesëmarrje në aktivitetet ekstrakurrikulareNuk është evidentuar 
	Text_Field_1010149[0]: Përmes Këshillit të Nxënësve i ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyreVlerësimet (mirënjohjet) për iniciativat erealizuara me suksesPjesëmarrja e vazhdueshme e nxënësve në aktivitetet ekstrakurrikulare, siç është  master klasat për   instrumenteMundësia e intervenimeve të nevojshme për të përmirësuar përparimin e vet.
	Text_Field_1010150[0]: Mos rrespektimi i të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuara me standardet e sjelljes, kujdesit dhe mirëqeniesDështimi i iniciativave të nxënësve përshkak të mungesës financiareDështimi i aktiviteteve ekstrakurrikulare të nxënësve përshkak të donacioneveNuk ka rreziqe
	Text_Field_1010190[0]: Nxënësit i kuptojnë dhe i ushtrojnë të drejtat e veta si dhe i respektojnë të drejtat e të tjerëve
	Text_Field_1010191[0]: Iniciativat e nxënësve janë të evidentuara dhe të vlerësuara
	Text_Field_1010192[0]: Nxënësit janë të motivuar për pjesëmarrje në aktivitetet ekstrakurrikulare
	Text_Field_1010193[0]: Nxënësit i njohin dhe i vlerësojnë përparësitë dhe dobësitë e veta. Ata i kanë të qarta planet për të përparuar
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	Text_Field_101074[0]: Sigurim i cilësisë në arsim
	Text_Field_101076[0]: Trajnim i vazhdueshëm profesional i mësimdhënësve
	Text_Field_101078[0]: Menaxhimi dhe qeverisja cilësore dhe efikase e institucioneve arsimore
	Text_Field_101079[0]: Ndërtimi i mekanizmave për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësimdhënesve
	Text_Field_101082[0]: Menaxhimi dhe qeverisja efikase në shërbim të promovimit të vlerave
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	Text_Field_101088[0]: Menaxhimi dhe qeverisja
	Text_Field_1010151[0]: Bashkëpunimi me të gjitha organet qevrisëse dhe profesionale të shkollës.Mbikqyrje,kontroll dhe vlersim të të gjitha shërbimeve në shkollë.Shfrytëzimi i tërë hapsirës shkollore për realizimin e mësimit teorik dhe individual me qëllim të përmisimit të cilësisë të së arsimimit.
	Text_Field_1010152[0]:  Funksionalizimi i të gjitha organeve qeverisëse në shkollë ndikon pozitivisht në planifikimin dhe organizimin e të gjitha aktiviteteve te cilat do të ndikojë direkt në cilësin e mësimdhënjes dhe të nxënit.Përzgjedhja e koordinatorit të cilësisë në shkollë si dhe mbikëqyrja e vazhdueshme nga menaxhmenti i të gjitha shërbimeve në shkollë.
	Text_Field_1010153[0]: Kultura dhe mjedisi
	Text_Field_1010154[0]: Bshkëpunimi cilësor dhe efikas në mes intitucioneve dhe organizatave relevante në funksion të arsimimit të pjestarëve të komuniteteve tjera.Ndërtimi i sistemit arsimor cilësorë dhe gjithëpërfshirës.Ngritja e imazhit të shkollës
	Text_Field_1010155[0]: Arsimimi dhe aftësimi profesional për të qenë i suksesshëm dhe në hap me trendet e kohës kërkon një bashkëpunim më efikas në mes institucineve të ndryshme arsimore,organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare dhe komunitetit.
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	Text_Field_1010157[0]: Aplikimi i teknologjisë bashkëkohore gjatë mësimdhënies-mësimnxënies.Ngritja e cilësisë së mësimdhënies-mësimnxënies përmes zbatimit të metodave më bashkëkohore.Bashkëpunimi me sektorin privat
	Text_Field_1010158[0]: Teknologjia bashkohore kohëve të fundit ka gjetur aplikim në të gjitha fushat dhe sektorët zhvillimor e social.investimi në teknologji dhe aplikimi i saj është i domosdoshëm edhe në sistemin arsimor.Zbatimi i teknikave dhe metodave bashkohore të mësimdhënies të ndërthurura me aplikimin e teknologjisë
	Text_Field_1010159[0]: Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
	Text_Field_1010160[0]: Trajnime të vazhdueshme për avansimin e stafit,bashkëpunimi dhe vizitat e ndërsjellta me shkollat partnere si dhe bizneset private në vend dhe rajon.Bshkëpunimi i mësimdhënësve ne organizimin e mësimit teorik dhe individual.
	Text_Field_1010161[0]: Zhvillimi profesional i mësimdhënësve përmes trajnimeve të akredituara nga MASHT duhet të bëhen në vazhdimsi,kurrikula e re duhet të përcilletme trajnime të reja.Shkollat profesionale në vazhdimësi duhet të pasurohen me profile te reja arsimore në lidhëshmëri me nevojat e tregut të punës.
	Text_Field_1010162[0]: Performanca e nxënësve
	Text_Field_1010163[0]: Suksesi i nxënësve në vlerësimin  e brendshëm dhe j të jashtëm.Pjesmarrja e nxënësve nëpër koncerte dhe gara të ndryshme.Regjistrimi i nxënësve në studime të mëtutjeshme
	Text_Field_1010164[0]: Rezultatet e të nxënit të dala nga vlerësimi i brendshëm dhe vlerësimi i jashtëm ndihmon në orientimin e nxënësve për vazhdimësinë e studimeve të mëtejme apo pozicionimin e tyre në tregun e punës.Vizitat apo pjesmarrja si palë interesi e shkollës(përfaqësur nga  nxënësit)në panaire e ngrit nivelin e përgjegjësisë së nxënësve.
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	Text_Field_10110[0]: NDËRTRESA SHKOLLORE DHE KUSHTET FIZIKE Emri dhe adresa e shkollës “ Prenk Jakova” Rr.”Fehmi lladrovci”nr.4 Personi kontaktues- Jeta Dida Bujari /prenk.jakova@rks-gov.net Gjuha mësimore në shkollë -Shqipe Nr. i mësonjëtoreve 33 .Sipërfaqja e dhomave të mësimit 60308.9m2 Nr. i klasëve për edukim special 0 . Punëtoritë e Tik -Jo Salla e arsimtarëve- PoToaletet e meshkujve- Po Toaletet e femrave -Po Toaletet e nxënësve me nevoja te veqanta -Jo Toaletet e mësimdhënësve Po Bibliotekat-Jo Kuzhinat -Jo Sallat per edukatë fizike-Jo Depo- Po Kyçja në ujësjellës- Po Kyçja në rrjetin e kanalizimit- Po Mënyrat e ngrohjes -Qendrore  Rrethojat- Po  Fushat Sportive-JoNdërrimet - II  Objekti shkollor sa ndërtesa i ka?- 1 Paralelet (klasët e formuara me nxënës) Nr i paraleleve në shkollën e mesme    6 Klasët 1 - 8     33  Distanca e udhëtimit Sa nxënës udhëtojne:Deri  1km  (5nx), 1-2k(16nx), 2-3km (11 nx), 3-4km (35 nx) 4-5km (10nx. ) 5+                         km (53 nx) Numri i nxënësëve : Mashkull  44,    Femër 86 Kombësia Shqiptar 130 , të tjerë nuk ka.  Nxënës me nevoja të veçanta intelektuale: Pengesa në të degjuarit 0 , dëmtime në të dëgjuar 0,    dëmtime fizike2  ,dëmtime të shumllojshme 0 . Sa nxënës të ardhur: 2 . Gjinia : M-2, F-0 Sa nxënës të larguar :1.  Gjinia : M-0, F-1  Sa nxënës braktisës:1.  Gjinia : M-0, F-1 Nxënës nga familjet me asistencë sociale 0 .            Planifikimi i orëve mësimorePër shkollën e mesme numri total i orëve të planifikuara mësimore për vitin e kaluar 19.021Numri total i orëve të planifikuara mësimore për vitin vijues 19.805, Orët e mbajtura për vitin e kaluar 17.038,     Për vitin vijues :_____Suksesi: Lënda           Numri i nx. me sukses pozitiv      Numri inx.me nota negative        Numri i nx. të panotuar                                             Meshkuj   Femra            Meshkuj    Femra                           Meshkuj Femra Gjuha shqipe                           43          73                  0              0                                              0          0 Matematika                              38          51                  0              0                                             0           0 TIK                                               43          73                  0               0                                             0          0 Ed. fizike                                    43          73                  0               0                                             0          0 Gjuhe Angleze                        43          73                  0                0                                            0          0  Numri i mësimdhënësve: 73Meshkuj-24Femra-49Numri i stafit: 3Gjinia: FemraEtniciteti: ShqiptareDetyrat e punës: drejtoreshë,sekretare dhe koordinatore e cilësisë.   
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	Text_Field_10129[0]: Objektivat e planifikuaraNgritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Promovimi i një mësimdhënie modern përmes metodologjisë modern të mësimdhënies Ndërtimi i karrierës gjatë gjithë jetës i mësimdhënësve (trajnimet profesionale)Promovimi i shkathtësive dhe komptetencave të nxënësveNgritja e kapaciteteve të shkollës (kapacitetet profesionale)Promovimin e vlerave dhe gjithëpërfshirjenPunët dhe detyrat e realizuara gjatë kësaj periudhe kohore (tre vjeçare)Hartimi i formatit për monitorimin e mësimdhënësveTakimet e rregullta mujore për mentorimin e mësimdhënësveMonitorimi i mësimdhënësveStandartizimi i testeve për vlerësimin teorikFormimi i grupeve punuese për vlerësimin dhe plotësimin e raportit të vetëvlerësimitTakime të rregullta mujore me nxënës (vlerësimi dhe ofrimi i zgjidhjeve të kërkesave dhe ankesave)Krijimi i portofolit për mësimdhënësRezultatet e arritura drejt ngritjes të cilësisëHartimi i planit zhvillimor me bashkëpunim me drejtuesin e shkollës, sekretarin dhe këshillin e shkollësNë bashkëpunim me drejtuesin e shkollës dhe aktivet profesionale janë përcaktuar objektivat dhe aktivitetet e planit zhvillimorKontribut për secilën fushë të planit zhvillimor të shkollës që nga detyrat dhe përgjegjësitë e menaxhmentit deri te përgjegjësitë e koordinatorit të cilësisëKrijimi i grupeve punuese për raportin e vetëvlerësimit (shtyllë kyçe për planin zhvillimor të shkollës)Grumbullimi i informative nga grupet punuese për përparësitë dhe mangësitë e insitucionit tonëPlotësimi i raportit të vetëvlerësimit Bazuar në raportin vjetor të vetëvlerësimit, janë nxjerrë objektivat e planit vjetor të punësRishikimi dhe plotësimi i vazhdueshëm i planit zhvillimor të shkollës bazuar në këkrkesat e shkollës për ngritjen e cilësisëMësimdhënësit në fillim të vitit shkollor 2021/2022 janë konsultuar lidhur me plotësimin elektronik të të gjitha planeve të punësËshtë ofruar forma elektronike e planeve vjetore dhe mujore të punësMësimdhënësit janë udhëzuar për shfrytëzimin e teknologjisë informative për plotësimin e planeve vjetore dhe mujoreÇdo raport pune i mësimdhënësve ruhet në dosje (portofolio e mësuesit)




