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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

Arben
Stamp

Arben
Stamp
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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.

!

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
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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.
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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

Pë
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i

K
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to
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re2018 2019 2020
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r
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r
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r-d
hj
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s
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r

Ko
rri
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ta
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r-m
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Pr
ill-

qe
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ho
r

Ko
rri

k-
sh

ta
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r
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to

r-d
hj

et
or

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). 

Dell
Cross-Out
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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
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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
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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

SHTOJCA

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.

!
Drejtori i 
shkollës
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s/WqmiS2yxyb9nXvS5hnNlZDcDy7cLyMLirF0t88JDwhF74XFal3d241ZGUjaMZp+q6jBJbsqMCf
anr2EcxbW8z3YCNh/WrK6fK18sTP85PWm2dwsd4sjdBVg36jUBMOcHNW0xXRpT+HGhtjJJNuwM4F
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s4g6nGDjn8qcNUj6qhP413KeFNIXBU4OfUf4VKvhqxyQszKc+go50HKzhYtQOSRAx/A/4VXvNSvZ
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FrMzqVdMdX6/pQ0EgbOSxB7NjFc/HfX0Z3ecmxegXIJ9+tTf2neqCcjII/josBtJ57EORgg92FKJ
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HlHZcFR+WB+lKyRRCr6lKwSG3EI6/wB0/plv5Ug0aaeUrcysTySETt/vNk/yrY/4m8oWOCG3tE9G
+c/kP/rUkmjTzEG5v5pCeqkhVHsFFK9gsUoNL0ywUPLNEH6Hd+8I/E5x+GKlF5EzbbSwmnb++xO3
j3PFaaaVYW6LttI89i+ScexPenIiRfLDEFzzlR0/GhyuOxnG31W45eWO2Q/3eSBUkekW7ndPK9yc
ch3IX8hgGr3Vhl1B9Tyfwpd5GF25UdCQBSuMiSOK3OyGIJkZOxQc/WlbOecZqT7zH5eB6NtFI3l5
OWJ9AvP60hDI85BCkkZ5Pb8KXc2cMgx6mlDoPuhM+/WnFyIz8jA+uc0wGgqozlev8P8A9el3Bsja
B9BuNRNIHHXdz0K4pqs5bGCfZeP1oHcnIGRwv4jFNweR27/NSGcINrb1PoearNIS3y7CCeCeMUxE
6yDOcZHv0qQS5PysAPr/AI1T+YNk/Mfc9KnEuRwxY+hXikBIE2yE5b5vbNNOEbIbaf1pCTxyB7K1
MkjVlUsGAU9S2eKLgTBmPBBI98GkIGchf5gCok2MOBnH8Tf0qVGyMAnHcg5pgNPJ44HohpN6rgMc
f7IBz+lOZuzvgdgF5pqFYzlcKO7E80ICYo+cqM8dc/41E25vmCOf94YH1qSORnOF3sP77DI+lDrJ
jOQf9lTTAj80lsbi7dCABipCjbRzj6f/AFqi2EA7vlX0oByCECoP7x6mgBxiIBIABPfNJGuSSFxg
feNSKQ7D5ifTkEU/5cgS5OfukDA//VQBErZcrySO/ahlJwJM89Aq9aFk+YngKvQZzmppb57pwzLh
QAAVjCj9KAICrJyWCoPbmnZDDIB+uKQleuTJz3PT86aUI+Z249AeKAHFMYAGSe5JGKjI8twT+8k7
Advw/rU0cjkHO0KOmeKFJToPvcnGDQA8HKYnKnPYc0/aCNo+UD0AqAyAOTu+bsMU9WYj52wemBQA
4sEAWP8AEmlEvzBQS7d+BTfmYHqOeuKRd4OAgGe+aAJSNxyT06DsKBuzk9P7tRlVUZYFifWlBwuW
UD8aAHiQsThRjpzSh+CoxkfjimfMR0O0jqOaQssS4Qbm9xRYAf8AdjgEk+g6mnIR5eX4amqMZJJ3
H1/pTmXcMEnHpSAUInYMMetNYAAEudueoGaCpPyg49xSHCMFA5ouJh5m3hcGnlsDJ4PtTQVHpmmN
G7EFiDg/KMf4UDQ4HY7MQSx4z7VIHJGcHHvTA0hIHOB2FPO0H1Y9OKQCb1kJQhunNLsGDjHHTFMK
Sc8DHpnk0IGRuAAD1zQABDyMg+tCDksDj60/f823A9c04vt5+XHvxQAzAbmg56DOc96VVCjgHk5p
hc7j8ucUAOY4B44oGQO9J8rEZz9Kd14Gf60AMBIdiSQD0o3DODz9BSoCoI/mKBySDge4FAHnd7et
carPBKPJhjlZWMEYyRnqcdTUzXVj5Sx2dpI7Z+WSXPGPbtXRRaSJpJLi5sN0YkLB1k2lxmhtFspJ
dxuBbFuAsiEgfjVVJe8yYxfKjlYklmTzGk8sc/IRU6ICoV536EZAJrpYPDc11h/MjlXJURxYAAxj
JzWgPBRVEHnopKchk5U/XvWbdi0jnbK0i3KFUyFRnMvKj06nFbdpcOGAke2VTwFY449gKlj8JSqy
qVc46skoGauR+HY7aUN9jOf7zfPSuAquWO1QzjrkfKv50ESnvGpznCrnimXVgWbcJJcj7u4/IPwo
Xzo4wNolkHUg7RTQCTGQKAURiPU4/KhAWUFgxHXDnpQZHeFjOVizxw2TSAq65VS47E8CmAMw3Eo2
So+6p4ppTenzjbzngn+dOXDNhnClegC/1qRk6HdkAdKBEG0O4Dn931JJyR9BUezcMHd9FNTbRyTG
fqeM/QUwyBQQSzH+6gpgMBC/u1AUnuBmlXcpbPPuKcUfJ+6B7YzSGBN2fnVvrxQBOZoHtRE0O+TO
TIzHJ/DpVcuo/wB0cYHWntwpBl3DH3cVESVUcqi9yRzTAXAPQELngk80jK2TgKT/AHjxSqwUjYX5
PU09wzAbsP7DqaLAV26hSCW9qlA2omH2c84FOJKLgxmP+VJHLsceWit6l+jUWAfgEYLIaiMaq+BG
ztnBbPAqXLOQCIzjk7FApskY24aRkT29frRYCJiobDnJ/uinAnGSiAdsNg0mzcf3fOf4mHP/ANen
COFThgZXHQDk0wE2sMlS4z6jIFN+SQZyHYdsYqYArywZCe3WhRLgqGTGepFAEXzhcyNtXsFOP1qc
GTbnew9mGajMe1s8sx75zin42YZ5CuOw6UAIyvnorE9TnFNddhy2cZ4FSbRKnJGG78g0BFQYCOx+
ueKVwI8FhyqBe4I5/SnDHlsUXnHBVuKCmDvkbgfw9h9fWpU+cDaile+Tii4FXCYUyl3I6ZXp9KTc
Sxz8qe3X86tbAoJCEHHrUbAFdzuvHYjApgIjbzgK5A74yKXygpzgMfXpQgOeFGPUf0qTzFDBct+A
zikwI9hJ3DgD06U5CHOcKB9KkKq3QqSPwppUn7qHHcjmi4AAvbhv9lqTAHMrFv7uRwKblYwABkn2
5p/BHOMj0NADd25vlBAP4E1LHKrP5YBPHJznFJkjhs89yM1GVULtTBPp3NAFg28YVpPMjZm424II
H8qj2KwAJA9FzmnRQlBl3O4jkZ4FO8uNySCMeu3FFwGrkvgAYHf0qXbjuDn9aUoqrhR+RqNVKksS
fxHSi4DihyCTz24puGZsbjt9RQkhZucbfUipNo298+xpANO1fl5JNL5QHJAzQsfPzE7vp0ppYl9q
ngdSDQAjRkkHAwPfrQSwxtCk570922DOSSegpF3biflweh7igBwBBPGMU0ruOScAelOKnpz7mhm2
ryQBQBC4A43bQe54p5IAPLD9aeER1+dRyM460rJuwCcDvxQBEqHJOM59RQVy4yBxz9alO1c/N26U
AjaMk5oAiZiij07UYBwc808hTwSSOvPalwMHaATjigCFlyeQKMY9jUkZbbhwM+nWkZlDEYAH+7QA
mSe2PoaPnIGw49c805QmQS3NBCrjLkflQBYgtE+yBkhj3eWrZ9SRnNSR2sTbSYPn2jdIqjcR6HNW
LJilpDgceWuT68VYaKWR92ODwTkfgKJ/ExR+FGVPpiTNkw7WPLMV5Oeh4qSK0vYmUQXsqjGCrvuB
/AitUtujA5cgAYHeo8FpR0U7cnnp/jUlFBbq/j3s8UU7K3zFWKY/DkUkeovbl/tMVxEzEli37xef
p0xV4BFl25I+U/w8dc9fWgLujIKcLwA3NAEJure7CrC0Ejq3Ks33h9OtWHtLaWL50YEkfKpOQfY1
nT2dvOq+bCoUNxkDr25qL+z1QFo5Zo8DAycj6YbNADJtFdZ3+zXksbdg4DUf2dcZ/eSJJkdvlNS+
TfQkmMQSjHHmKYyPxGR+lLDqUsLKZrSUDgkjDgfTHNMCtcafdgKcuoA3fJjke9Rs8YiBOQRwSTxm
tVNUtLmQIlwiufl278N+RxTzawzQ7niEobkll3YP9OKAsYqlSmDIc9xniom3DhVVfTuTWrJZrsOw
Lg8jB6e1QHTcZZcE7sdTmnoIooYjuDxtuPR88j8KVyI42Pnbl9MHP5VZaGVcFiGyeO9REALnyseh
B4pgQhjsBKqqt91u5qIqrkgKX9SelSuYAVLAue3Gf/1UjgsNpIUUwAI3mbjKrEjpUjyb41XACA5B
A7/1qMKo+byiAecg4/nUiQ/IXVlUAdGOCfwoBkQMZyFLH68jPpTWUqMu+1fQVNGGdiAihR0zjmo5
PJSTaULyjsBkj/CgAiwUyIiE/vdM/hTyoxwxGOQCO9MTcxzLJ5QHQKf61LkORtdZD17c0CImEr5M
kiBcdjz+dRgopxEOv8X+etOkSMEmRWz2H+Apgikb/YXtjqaALEcgUhWmZnPZhx+VPKgnygpJxkle
OPrUUZ8r5IYg7d+P5mph0/eJtPfacj9aBiKEztjUqPXqM0LGkXzSNuc9MjP5CpDIVGEkAX/aFRuU
XLEbifTmgBA0jNkxAD0705mA5IKntzUZDPwflQdFBxn61MpXA2P9R1pWAgZgVyz5OeN3ABp2S/X5
R3x3onRVxJsJ5wSoHA9cUBRJygZVJ+96/QUWATcqnCbx9OadgEjcysR/eFOGIl2gnnovXJ9aQxzZ
/wBWpHqvNADCXckKgAz94H+QoG2IY+bJ7etK28BuNp7EihdkfJck+rDmhgByCCWyD6DpSsuVIUEE
9COaaSWLAqCo6c9aXcm5VVCPZeRSAb8q8MxHbLUfeILgFR0X1+tS+WcBsgn1NNZZH+UKMY+8KoBy
TZYRhGOOpB4FSgAMzLs3sMZYVEgES59KdEzyENIcD+6aTAcVmmTG0DH3iD1pzMYgF/AD1p4AOcAH
6UwIN3zZ47mkA5Q2Mkg8dqRl3DgkeuDUUhYHah+Xuc1LvG37pUD0oAYyR53bmBAx1NKiZbe65bt7
U9cOoY8HtkUrDPAAJz16UAMJBbau4+vPApwAUDsfpTfKdASCMnrxTYmd5CC+AvXigB20u+emKk3s
o2jr7ig4YZyCPTOKZvCOoMUuWHDBcgfjQBPj5eg+tR7Vcg9cU13G3huT2powqj29KAJGAC8dfQim
qobDMmSOh9KYZs84agSEklgBzwc9aAJflzjDZFC7iTvAA7dajXliaXe3ALEEnrSAcFyST396gKMk
oYAgMeeev4VZOCPvK34YphQ7/u8Y7GgAznnjP0prLuOQ3ensVUZIYY68VGmVQYwckmgAdeM/0qQ+
6g0m4cAj8jTxtPRv0oAt2QQ2qbl5KLklj6Vb2IIm+ZiFGNo6H/69YtnqKqqx3SMFRcIyDqPcf1HW
tQSRJtaKVZg3OEPPvkdqc9JMI/Ciw0g+zbYlkMnB25wPTk4qOYyHGQI5O4Vdw/D61DH9oaX91GeR
kAjt60vnykYZASvTtz7GpGTO0SHJjYhh0zyDUIdwSfnCbeVY5zTwHlTcM5BC7Pf61LnMJ2/MuDgl
RuH+FAEJ86UAsrHH3VH8X07VIkm1lQwnDAhiTnFQkyBQikopAIIPP61PF8+FUnLEkknkH+tMBu+J
2XYsqLs+Z2GSTnGMVF5LrdS5kTYQAqjAKj1J7/SnneJ14YJgnHckf0prMrTSB02gLlmHU454GPeg
RLLaRTAJLEkncAoG496ovpqxSkW/mwoR8pikKjP06VoQIWMfzkBRkk/xD/OKQhnjLiRenGBkdaBm
UYdSgXInjuFY9JIjnHsy06W7uhhGsTgcyNE+/A69ODn2rT3hYgWUhsn7hxyP6dKeIFuAzlP3vJEn
Qr6cDrQMyU1HT5Zdv2hIpOMiQbD9Bn/GrQtFmwomU5GSRyOvGKHsVmYxukUsa8ucYJJ9feq0+j20
cW+3RkdT1icrtPagRafTsFcqjbuCw7en0qhNYW/zAMytj7rDIJ9c0NHqsSjZdiSHrtuVzj8RUsMt
4vzPp6TDHymCUHj02nBp3CxUbT7vhRIUOPug9RTTFNGp3RswXuRVqfVbCKTMv2yNz8vlyJjBz69K
uwNFLIfJuo5BjrnOR9O1GoWMJ2if5Zdyj0BxUbSl2AgjYg4+Zxj/AOvXQvbl3JdCz4wM4IH51nGw
ljLM8ruGPBOOKdyWig0aAgyICfc0iRREE7T7ZFW3tGT5hkn6U3yZiWbbxii4EZby1Lo289Aq8k/g
aULJLH+9TbznAGD+NPVR/EBj/YINGF+b5goPtRcZHgKcIPqQOKkEbAn9/u9s4/SozOnMcOJGHXb9
0UqRblDzkFlPUdB+dMCQxsc5B5HXH+FRlIEXOWUk9Qck0i3ahiEWRkU4LqOM1OAWzJs3ZHXbmlcC
MDcfmyB6dM09mCjasYdvRR+tIFaVflQqM9c9aijkiDOqyElfvDv+HrTAmAG3kbT3AOaG8zAEbDOO
rdB+dCNMx3OuE7Bhk/ie1Sbg2AQ3Tsc0tgI9hA3t1P8AERTRukYqcqg7gcmlRAScucA9xgUrHaQF
G49ueBRcB3yoB8/0BP8AjTZIQ7KxGQvQDoabuWPmRWz3fNKGR/uEgDuRigVxjnd8q5z9elC/Ip+b
BPXI61KAQpwQw/OmFw/34yg+mM0ALFIZchVDAexFO46EEGmkoATnGenrTVMvLCUHPbP+NILjljIJ
JbI7Ke1I5ZcKBknuKaysJBK+4cYwOBSxFVyW5J70DJAADkAj+tOLc4D9famswIwhHNA4GOPrjFAC
BTj5iG9TgCkwzEYG0D1zk0gJdmwPl7U8Arj96eeBmgBTJs6knPv1p6FtnOCfao0R2BdxyenHIHvQ
524GOfSgCQ5KkDKn1pQm0Y3Z479aaiHYDuJJ5pu9MlS20+4oAOpIIBUe9O4QswL89RnIoRk6DaSP
Q5NBO5sKDjuaABXZyCVIx0zzTmAI6Ln2pWwOcdKYsgcZAyD3FIBu0qOR+lBYNjaAG78mnltuD8w/
DNMUszHcAF7EnrQAgjbHT8qd5QYEMDjHSnMfkJHPpUYY+XhPlPqeRQA4BEGM4HvSJjnIIPsaUkOp
DMv40oGW4xQAE5+XLD8M0oLZ7Y6DApjuVG4A8elMSZZBlQfcEYoAQlxOoKZGCSfSpwwH8QpQNw6G
mAZ6E/TFAEEcbtHndyAMBRk9OtRMAg4KrJjO48H6/pUkaoyDhs4GB3Y/4Uu+Py2YqXfOTtPT0GDV
y+Jij8KHxTSo7PHM4fPrzzUou7kEJG4dOd3mjP4VVbdlXKgEjke9LGywBQWDMASQ7UmUXTfoPnZZ
AEAIYNkKfYVMlz58bzQsTEeWJwCM+orKY7yzAfNjnpx+FNtz9mRlQjH3XB6MM9PzpNAbKybjt3Ak
DIYmns7PyoQdiQc1Al1akokqyQA5JdRnsOo7UsEttNIwjlYkZwXTGf15NIC20oMLxqzI5wq7iMY7
0/zWg2yKiyErtbyjnJHp6VUyJGCxlHkIyyngj1pphYDowye3AFAGom26h3K+dw2kFsYpsOVQoAYy
VJPPX6VWgeZgI4UZ5TgKen15rbk8M6zBa/aWijbaPuxSBmH04oEZau0iMrR88Dd0D9+tOjnIcSMe
AMscVXjmVlZpEmVCN2GOMdsVJE9o8OY3DH3/AM9aBkrNHHlTGV2cgHjOf5mo1Bd1++PRXBHNPUpc
SqrMwI4ABzz6/wA6glMsLDeV2chVyeOKALYUAFdoLZ5DZ/xwary2pd2ZZCFY5wOCvrTI5SwVA2JF
57dKtsX8k4OV6MD6eooAqf2evl5MpY54UjOQaoT6FAXLRxICBuJXKN+la8bqpQO+Syligwc/UinO
EkSQFXUAZK4IB7dfekM577PPGB9mvHUf3ZcOPw70Lf38chha0SdsZzE+3P8A31x+tbP9nwHEh3BA
Puk7QD6c9ageBV3BdwPPylqaYFRNStWUCaGWBx/z2QgZ+o4qyvkS8wFHHpG4NSLFDkKVAHHA4qtN
pGnPwIdsufvIcH86ACe1t7kBJYVYjqcYx+IqC40vfDsWV1BOMNhuPqacdOu4WItb6QBeSkuHAH49
aWWa/QIWjgnQDkofLJ/PIoFYjgsPLi2qRkdAOOKja2dGBk5HpjirA1WJFxPDPB6tJGSB/wACFSwT
wXh/dTxOO6q2T+VO4WKSvGR8o6cfKc08KCAwbqe4IrQS1SGMqiKo67ABj6037PEYvm3K/wBOPei4
ikzSZxjd68ZxSBULFmUA+/ap5reRFZo4y6g/Lk4zVFLqVTm7QxLk4G0sB9WouMnYMxGw4z3JxTiH
VTuXcPf/ABqq99bYIWVXc/wrySfWpYxuiKSOH3ddwxkelMQ5iNuNnvkH/GmgRqwy20HsR/hTxEuQ
VK5UY4PT8KVkydzDn60WEQsCzE8YHQ+opGcADKL9VOKlbYQcFsjtimrHtYkE+3HWgBAFIxgj170k
jrEoLPweOOaklkVF6oD6gUyJiyHfswRwRmkA1EB+cqD6H2pJMgYUfMemKkYyLjymX3A7U9UOBuOW
Pf1oAjjtiMlZSeMkZwD+FP8AL4KnB+lJI7Iu0ZyTzTJJx5hO1h2+UcUDAouWGzOenPSkXcw2kAY6
4pxE7qjow2d9wzkVMCFXaEx7DigCP5gOD8o/ShCzHLKMfkaHw3yoT70nzqRj7o680ASjaW79PrSB
S2dxHXgZpgd2JOz5R3IpwcYGR+tAD3JVeAQKYmAMnOTSMoY7iSMevQ0oRpOEw5PZTzSAXbFuBGA3
qRinKpB4OaghUmRi2eOAOmKk2gAncQB1zQA5yWGNtIqiNdq8e1C9Mg9ulKzNjOOn40AJkk4LYxSn
oCeecUwFsliAKaxwD6UAOZeR1/Ol4JxvGfQjFNjAB3cB+5qT5RgsVz0B4oAiVQXbIBxxT9g68/nT
inlfKMHvnPWmOwEZxwQM0ANy5fIkwPRl/WnKrNncIyPbihSsaKjso4/ixSOFGCoyfQUAPHHIXihn
IH3sUwegJBoYN/EwIoArx8RgbjnHFPhHIC8A+3OaKKufxMUfhQYQSSKFOxMYGfX/AOvS+WSWVcZJ
zk0UUkMfJF5M4G4MJCByOag2JtfapzGcHnrRRTAYBJJulUgBeMZqVwWZADtLKTwOg/yKKKAHQxu0
owyg5+U45H41Obi6cENcMScc460UUmDGRalc2zMWYSInBRlGG712un+NXttNtLf7EJUZCSxkKsAR
kdjmiilsI41NNgW7vL+LcrXc+7yixKxDsoz261cTd5JRn4B4woHNFFBQqmQksHOe/wAx5qs0oL8g
sc4yT0oopATxhe4zjpRjzA6gbR/KiigDRsZ4518p0IeLC5B6j61JK/lSKikjHBwODRRSAbGskw4l
PlScKGAJHrmohC3lhlYDnAGKKKAK81uwCPI24MMAA4wavebE+UZW3FQwY4OO2KKKTGU7edJZ2tWU
q/LeYv61I9uIoSwYsGGTkYNFFIaGNGzoFEhC+vcj0NV7jSLUoHmhRxkjOOfzoopoCFtIljBktL2W
LAGFb5gPbntUNzdX1hEHuEtbiLGPlBRvr3FFFWSNtdbgnYAQOvP3c8VqSfIQRxnPSiikBXnsLaYs
7RIHQ4LKuCajlt1jQ7TwBx60UVdlyJkt+9YgMewAgnn3pwdlQ4I+hGaKKBjY5VKjKc5602e7iiuE
gKuS44PHWiigQgjG/cRyf0pFG0srMzueR0AFFFJiJUB6Pjf7dKJUAGSBgcj2ooo6DGYJyzHLZqOZ
lRh8vzbgM0UUgJolD528YqQFgSCSaKKBjVwpxtB4+lMYjB6giiigTIy2xcgfkcUjzP5iKD948554
oooBFlcFcso+oODUckSycBjzwc0UUhjlUqxB5xSOCRgntn60UUABD/wbfxFOj+bB79DRRQBIV2kg
kn8ahkwdvHvRRQAvQCoJ1RsCRQy8kgj2oooAdE6yRhkyADjBFLKnmgLnGCG470UUAEkUNwP3sYba
eM84pSAka7OAOg9KKKAJEYkfNzj1odkj+8CR7UUUgP/Z
	Përshkruani veçoritë dhe profilin e shkollës.: SHMLEJ “HOXHË KADRI PRISHTINA “ në Prishtinë është institucion i cili për 61 vite pune, me përkushtim dhe me sakrifica të mëdha, ka bërë dhe bën arsimimin dhe edukimin e brezave të ri nga mbarë Kosova, në lëmin e ekonomisë dhe administratës.Kjo shkollë u bë një bazë e vërtetë e inteligjencës dhe profesionalizmit ekonomik dhe administrativë.  Gjatë këtyre viteve nëpër bankat e kësaj shkolle kaluan shumë nxënës, një armatë e tërë kontabilistë, bankierë, asistent shpediter, asistent administrativë, asistent juridikë etj. Me një kontribut të madh për ekonominë dhe drejtësinë e  shoqërisë sonë. Shkolla e parë e rregullt ekonomike në Prishtinë filloi punën me 1962, në ndërtesën e shkollës së ekonomisë.Krahas rritjes së numrit të paraleleve dhe të nxënësve, një kujdes i veçantë i është kushtuar edhe shtimit të numrit të pofileve arsimore të ndryshme ekonomike dhe administrative, varësisht prej kohës dhe nevojës, si p.sh.:Kontabilitet dhe tatime; Banka, financa dhe sigurime; Shpediter dhe logjistikë; Marketing dhe shitje; Juridik, administratë dhe shërbime të zyrës; Asistent i shërbimeve publike. Të gjitha këto profesione, varësisht prej nevojave dhe kohës, janë hapur dhe mbyllur në periudha të ndryshme kohore.Në vitin shkollor 2018/2019, me numër të nxënësve, me dy drejtime profesionale, ekonomi dhe administrate si 6 lemi te punes ne kuader te dy drejtimeve.Mësimi zhvillohet  në gjuhën shqipe . Profesionet aktuale në shkollën tonë janë:Juridik, administratë dhe shërbime të zyrës; Asistent i shërbimeve publike; Banka, financa dhe sigurime; Kontabilitet dhe tatim; Marketing dhe shitje; Shpedicion dhe logjistikë.
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	Text_Field_101025: SHMLEJ "HOXHË KADRI PRISHTINA"
	Text_Field_101026: Brenda 3-5 viteve shkolla jonë do të reformohet në shumë fusha, duke plotësuar standardet e shkollave bashkëkohore e sidomos të atyre profesionale që do të edukoj, arsimoj, breza të nxënësve, duke i përgatitur për punë, shkencë dhe kulturë në të ardhmen, sidomos për profesionet ekonomike-juridike, që është qëllimi parësor i shkollës sonë.Ndryshimet në shoqëri bëjnë që edhe në shkollat tona të kemi ndryshime dhe përballje me detyra të reja. Në SHMLEJ "HOXHË KADRI PRISHTINA" në Prishtinë do të kemi ndryshime pozitive të mësimdhënies dhe detyra të cilat duhet t’u përshtatën nxënësve dhe mënyrës se si mësojnë ata, edhe pse nuk jemi të sigurt se cilat ndryshime tjera na presin në të ardhmen. Ndryshimet politike, sociale , mjedisore , e po ashtu edhe zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë kanë bërë që çdo aspekt i lidhur me shkollën të shqyrtohet dhe të rishikohet, duke përfshirë edhe planin zhvillimor të shkollës.- Kërkimi i mënyrave më të mira për strukturimin e mësimit;- Sigurimi dhe shpërndarja e burimeve;- Motivimi i mësimdhënësve për ta ngritur cilësinë në punën e tyre të përditshme ;- Bashkëpunimi me prindër dhe me palët tjera të interesit në të gjitha nivelet;- Përdorimi i masave të shumëllojshme për të krijuar një sistem vlerësimi që lidhë në mënyrë të vazhdueshme mësimdhënien dhe të nxënit;- Mbështetja e mësimdhënësit për ngritje profesionale dhe për freskim të njohurive në mënyrë sistematike ;- Inkurajimi i prindërve për t’u ndihmuar fëmijëve të tyre për arritje sa më të larta dhe për përfshirjen e tyre në procesin e të nxënit;- Bashkëpunimi me të gjitha palët e interesit për ta ngritur cilësinë e të nxënit të nxënësve në shkollën ekonomike juridike;- Vizioni ynë do jetë në përputhje me Kornizën e Kurrikulës, parimet dhe standardet e përcaktuara nga MASHT dhe Autoritetet Komunale të Arsimit për mësimdhënie dhe mësimnxënie në nivel të shkollës.- Politika e shkollës për mësimdhënie do të përfshijë :a) Përzgjedhjen e metodave mësimore;b) Zhvillimin e instrumenteve, hospitim dhe praktikë në firmat ushtrimore etj.;c) Realizimi i planifikimit të mësimit dhe i vlerësimit dhe dhënia e informacioneve që del nga gjetjet e procesit gjatë mësimdhënies dhe gjatë vlerësimeve;d) Plani i veprimit gjatë ngecjeve në mësimdhënie, mësimnxënie dhe gjatë vlerësimit - Monitorimi i rregullt për kapacitetet dhe praktikat e mësimdhënies për ta forcuar atë në përputhje me standardet e përcaktuara nga MASHT.- Mësimdhënësit do të veprojnë bashkërisht si aktiv (këshill) profesional për të planifikuar përzgjedhjen e metodave dhe zhvillimin e instrumenteve të mësimdhënies, vlerësimit, realizimin e planeve mësimore, vleresimin, përgatitjen dhe shpërndarjen e informacionit rreth mësimdhënies, rreth rezultateve në përputhje me politikën e vlerësimit në shkollë.- Aktivet (këshillat) profesionale do të planifikojnë:a) Si të sigurohet cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollë;b) Si të sigurohet përkrahja profesionale për grupet e mësimdhënësve sipas lëndëve, dhe mësimdhënësve individual për çështje që kanë të bëjnë me mësimdhënien dhe mësimnxënien.
	Text_Field_1010110: Misioni i Shkollës SHMLEJ "HOXHË KADRI PRISHTINA" në Prishtinë është:Përgatitja e nxënësve për profesionet e fushave ekonomike-juridike, për punë pas kryerjes së shkollës dhe për të vazhduar më tej suksesshëm në arsimimin e lartë e superior.Zhvillimi i potencialeve, aftësive dhe dijeve teorike e praktike me standardet bashkëkohore evropiane e globale për tregun e punës në vend dhe më gjerë.Arsimimi dhe edukimi edhe i përgjithshëm, krahas profesional të gjithëanshëm, për të ardhme të sigurt dhe prosperuese në punë dhe jetë, në të mirën personale dhe të përbashkët në familje, shoqëri dhe shtet.
	Text_Field_101028: Janë informuar ekipa e shkollës për formatin e ri  të Pzhsh, kohën ditën dhe datën kemi caktuar takimit të radhes ,janë marre mendimet e të gjithë anetareve te Kdsh. 
	Text_Field_101027: Menaxhimi:Vlerësimin e brendshëm,Procesi i vetëvlerësimit dhe monitorimi Masat korrigjuese dhe parandaluese,Procesi i përmirësimit të vazhdueshëm (Mbështetje dhe komunikim i vazhdueshëm)Sistemi i raportimit,Shqyrtimi i efektivitetit të sistemit të menaxhimit,Qeverisja:Në shkollë do të funksionojnë organet vetëqeverisëse dhe profesionale si: Këshilli Drejtues i Shkollës, Këshilli i Arsimtarëve, Aktivet Profesionale, Këshilli i Nxënësve, Këshilli i Prindërve, të cilët edhe tani janë funksional si dhe seksionet mësimore sipas lëndëve dhe drejtimeve.Të gjitha këto organe do të bëjnë punë ekipore dhe do të mentorohen, monitorohen dhe vlerësohen nga drejtori i shkollës dhe KC.
	Text_Field_1010111: Shkolla jonë do ta avancoj mjedisin e sigurt, të pastër, joshës, atraktiv dhe miqësor për të gjithë.Komunikimi dhe bashkëpunimi me të gjithë akterët në shkollë do të jetë në nivel në çdo moment e kohë. Nxënësit të kenë hapësirë të mjaftueshme dhe përkrahje në zhvillimin e mësimit ekstrakurikular, si dhe në zhvillimin e shkathtësive dhe talentin e tyre në fushat të ndryshme.Po ashtu nxënësit do të marrin dije nga lëndët profesionale sipas drejtimeve, në mënyrë që me atë dije të kontribuojnë në zhvillimin e shtetit të tyre në shumë fusha –plane.
	Text_Field_1010112: Metodologjia e mësimdhënies në shkollën tonë mbështetet në Kurikulin e Kosovës ne zbatim te moduleve teorike dhe praktikes profesionale,  puna me nxënës në qendër, të mësuarit sipas mendimit kritik, të vlerësuarit sipas standardeve bashkëkohore-efektive.Mësimdhënësit vazhdimisht do të përgatiten, që të zhvillojnë mësimdhënie efektive. Puna e mësimdhënësve përcillet vazhdimisht nga udhëheqja e shkollës, nëpërmes mentorimit- monitorimit. Mësimnxënia në shkollë do të zhvillohet si mësimnxënie ekipore, duke shfrytezuar metodologji te avancuar te mesimdhenies dhe demonstrime dhe ushtrime per modulet praktike.Edhe vleresimi eshte pjese perberse e  procesit mesimor i cili nuk sherben vetem si vertetim por edhe si hulumtim per gjetjen e menyres per permiresimin e suksesit. Vlerësimi do të jetë proces i vazhdueshëm në SHMLEJ "HOXHË KADRI PRISHTINA" në Prishtinë. Vleresimi eshte transparent, me qasje te nxenesve dhe te komunitetit.
	Text_Field_1010113: Mësimdhënësit e shkollës vazhdimisht do të avancohen profesionalisht, sipas nevojave dhe prioriteteve, përmes formave të avancimit si: trajnime të ndryshme, punëtorive praktike, shkëmbim përvojash, këshillime profesionale, literaturë profesionale etj.Të gjithë mësimdhënësit do të bëjnë planifikimin vjetor, mujor e ditor në përputhje me dokumentet kurrikulare, kalendarin e punës hartuar nga MASHT-i dhe realizimin e tij, duke pasur parasysh fleksibilitetin, specifiken e shkollës dhe strukturën e nxënësve. Pas çdo planifikimi mësimdhënësi do të kontrolloj:- A është i përshtatshëm plani mësimor për nxënësit me aftësi të ndryshme?- A e nxitë plani i mësimit përfshirjen e vazhdueshme të nxënësve në aktivitetet e të nxënit dhe në vlerësimin e të nxënit të tyre?- A parashikon plani mësimor trajtim të mjaftueshëm të përmbajtjes që duhet ta ketë një shkollë e mjekësisë dhe që do të mësohet nga të gjithë nxënësit?- A sigurohet ndihmë e përshtatshme për nxënësit që nuk kanë sukses me procedurat fillestare?- A siguron plani mësimor se përgjegjësitë janë të barabarta në mes djemve dhe vajzave?- A sigurohet zbatim i praktikës, integrim i të nxënit dhe motivim i nxënësve?Të gjithë mësimdhënësit e shkollës, krahas sukseseve të arritura me nxënës do të vlerësojnë edhe rezultatet tjera në harmoni me politikat arsimore, për vlerësimin e shkallës së arritshmërisë së nxënësve në të gjitha fushat.Mësimdhënësit do të bëjnë vlerësimin e njohurive të nxënësve me shumë forma e instrumente, në mënyrë që të kemi vlerësim sa më real, objektiv dhe mos të ketë vlerësim subjektiv.Do të jemi ndërveprues së bashku me mësimdhënësin që do mundësojmë:a) përafrimin e mësimdhënies me rezultatet e synuarab) identifikimin e nevojave të veçanta të nxënësve apo të grupeve të caktuara.c) zgjedhjen dhe përshtatjen e metodave , materialeve, praktikës dhe burimeved) krijimin e strategjive të ndryshme të mësimdhënies dhe mundësive për t’i ndihmuar nxënësit të ecin përpara në të nxënit e tyre. Sigurimin e informatave kthyese dhe orientimin e nxënësve .
	Text_Field_1010114: Nxënësit marrin dije nga lëndët e pergjithshme dhe profesionale sipas drejtimeve, në mënyrë që me atë dije të kontribuojnë në zhvillimin e shoqerise  në shumë fusha. Nxenesit publikojne punimet e tyre ne revista te ndryshme si dhe punet praktike i publikojne ne panaire te ndryshme. Suksesi i larte i nxenesve ne maturen shteterore dhe ne testet e brendshme te organizuara sipas planprogramit mesimor.
	Text_Field_101057: 
	Text_Field_1010132: 1.Kabinetet ekzistuese nuk jane te pajisuara mjaftueshem me mjete teknologjike per zbatimin e plote te moduleve praktike.2.Mungesa e trajnimeve te mjaftueshme ne avansimin e mesimdhenesve.3.Interesimi i ulët ikomunitetit përpjesëmarrje nëbashkëpunim.Interesimi i ulet i KP-es per takime me te shpeshta me KDP-en dhe AP-en4. Mbajtja e mesimitne dy nderrime. 
	Text_Field_1010133: 1.Infastruktura egziston, mirepo nevojitet furnizimi me mjete adekuate nga institucuionet perkatese ose donatoret e ndryshme.2.Trajnimi i mesimdhenesve per trajner ne fusha profesionale te cilet pastaj bartin pervojat e tyre te mesimdhenesit e tjere.3.Pjesëmarrja ekomunitetit nëçdo moment dhekohë në realizimine takimeve me te shpeshta. 
	Text_Field_1010134: 1. Ne mungese te paisjeve te nevojshme dhe materialeve, disa module praktike jane te pa realizueshme.2. Numri i madh i nxenesve ne klase, grupe me numer te madh te nxenesve per realizimin e moduleve praktike ne firmat ushtrimore te shkolles dhe jasht saj. Pengese per konkretizimin e moduleve praktike e teorike. 3.Mungesa e bashkpunimit me KN-en dhe KP-en nuk evidentohen problemet ekzistuese. 4.Pamundesia e takimeve te shpeshta mes aktiveve e cila ndikon negativisht ne mesimdhenie dhe mesimnxenie. 
	Text_Field_1010131: 1.Hapesire e nevojshme per zbatimin e moduleve teorike, kabinetet, salla e edukates fizike etj.2.Krahas sukseseve te arritura me nxenesit, mesimdhenesit vazhdimisht trajnohen dhe avansohen ne fushat profesionale.3.Takimet e rregullta te KDSH-es, me AP-en, KP-en dhe me KN-en ndihmojne ne zbatimin me te mire te programit mesimor, ne evidentimin e problemeve dhe zgjidhjen e tyre.4.Bashkpunimi i mesimdhenesve brenda aktivit per lendet perkatese si dhe bashkepunimi ne mes te aktiveve ne kuptim te shkembimit te pervojave.
	Text_Field_1010182: 1.Infrastruktura e nevojshme per zbatimin teorik dhe praktik te moduleve mesimore
	Text_Field_1010183: 2.Krijimi i kushteve per avansim te vazhdueshem profesional te mesimdhenesve(trajnime te ndryshme, shkembim pervojash, keshillime profesionale literatur etj.
	Text_Field_1010184: 3.Komunikimi dhe bashkpunimi me gjithe akteret e shkolles per nje cilesi me te mire ne mesimdhenie dhe mesimnxenie
	Text_Field_1010185: 
	Text_Field_1010135: 1.Infrastruktura e nevojshme, pjesërisht të pajisura, kabinetet, salla e edukates fizike etj.2. Ekzistimi i kuadrit profesional adekuat për zbatimin e ketyre aktiviteteve.3.Njoftimi i nx. me trashegimin historike kulturore, vizita  institucioneve profesionale.
	Text_Field_1010136: 1.Mungesa e pajisjeve të teknologjise informative(pc, projektor), mungesa e literatures profesionale. Bashkpunim i manget mes institucioneve shtereror, sektorit privat dhe shkollës. Siguria e pamjaftueshme e nxënesve.2.Mungesa e mjeteve për ndihmë dhe  stimulim të nxenesve ne aktivitet brenda dhe jashte shkollës.3.Mungesa e buxhetit në shkollë, gjendja sociale ekonomike e nxënësve.Bashkepunimi i pamjaftueshem me institucionetadekuate.
	Text_Field_1010137: 1.Bashkepunim me i mirë me institucionet perkatese në zbatim të kurrikules së re.2.Bashkepunim me i ngushteënë mes shkollës dhe institucioneve perkatese ne perkrahje te aktiviteteve brenda dhe jashte shkolles.3.Shkembim pervojash me shkolla të tjera  profesionale, zbatimi i eksperiencave të marra.
	Text_Field_1010138: 1.Rreziqet ekzistojne për arsye të pozites së shkollës,  frekuencen e madhe të qarkullimit të njerëzve dhe komunikacionit.2.Rreziku ekziston nëse këto aktivitete pengojne procesin e rregullt mësimor.3.Koordinimi jo korrekt i aktiviteteve (humbja e mesimit te nxenesve, shpenzimet shtese, humbja e koncentrimit te nxënësve në mesim për shkak të perkushtimit në këto aktivitete. 
	Text_Field_1010178: Shkolla jonë  siguron hapesire të mjaftueshme, mjedisin e sigurt, të pastër, joshës, atraktiv dhe miqësor për të gjithë.
	Text_Field_1010179: Krijimi i kushteve për mësimin jasht kurrikular
	Text_Field_1010180: Organizimi i aktiviteteve jashte mësimore në bazë të planprogramit mësimor (ekskurzione , mbrëmje të matures etj).
	Text_Field_1010181: 
	Text_Field_1010139: 1.Zbatimi i metodave bashkekohore per ngritje te performances ne mesimdhenie dhe mesimnxenie.2.Puna me nxënës në qendër, të mësuarit sipas mendimit kritik, të vlerësuarit sipas standardeve bashkëkohore-efektive.Mësimnxënia në shkollë do të zhvillohet si mësimnxënie ekipore, duke shfrytezuar metodologji te avancuar te mesimdhenjes dhe demonstrime per modulet praktike.3.Vleresimi eshte i vazhdueshem gjate gjithe procesit mesimor, me aktivitete praktike, pyetje pergjigje me goje, vleresimi me shkrim (teste) dhe me lista kontrolli . 
	Text_Field_1010140: 1.Mungesa e pajisjeve te teknologjise informative (pc, projektor), mungesa e literatures profesionale.2.Mungesa dhe gjithperfshirja e mesimdhenesve ne trajnime per aplikimin e medotave bashkekohore ne mesimdhenie dhe mesimnxenie.3. Mungesa e mjeteve per konkretizim dhe  demonstrim praktik.
	Text_Field_1010141: 1.Krijimi i kushteve me te mira  per mesimdhenesit ne zbatim te plote te moduleve teorike dhe praktike.2.Mbikqyrja e procesit te mesimdhenies nga organet kompetente DKA dhe MASHT si dhe nga kordinatori i cilesise se shkolles. 3.Vleresim i vazhdueshem duke u bazuar ne udhezimet administrative te MASHT-it (doracaku vleresim dhe standard) po ashtu dhe trajnimi i mesimdhenesve Vleresim dhe Vetvleresim). 
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