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

Veçoritë dhe profili i shkollës: 

Shkolla fillore “Dardania’’ është themeluar sipas vendimit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës, nr.567 të 

datës 25.3.1985. Hapësira përfaqësuese e kësaj shkolle ka qenë dhe është lagjja Dardania. Kjo shkollë i ka 

përfshirë të gjithë nxënësit e lagjes Dardania (pjesës jugore deri te Kurrizi). 

Dardania më parë e kanë ndjekur mësimet në shkollën “Faik Konica” në Prishtinë. Puna filon në 

gjysmëvjetorin e dytë,  fillimisht kishim 927 nxënës të tërhequr nga shkollat “Faik Konica” e “Aca 

Maroviq”,  ku në gjuhën shqipe ishin 749 nxënës , ndërsa në serbo-kroate  178 nxënës të cilët ishin të shpërndarë 

në 24 mësonjëtore. Kabinetet e biologjisë, fizikës e kimisë ishin të pajisura me mjetet e duhura, edhe ajo e 

edukatës fizike. Kuvendi i Prishtinës, këtë shkollë më 1985 e emërtuan me emrin Sh.F.”Vladimir Iliq Lenini”. 

Në vitet e 90-ta, pas shumë trazirave që ndodhën kjo reflektoi edhe te ne, aso kohe në shkollën tonë vijonin 

mësimin afro 3200 nxënës në tri por edhe katër ndërrime. Shpejt shkolla u nda në dy pjesë: 60% të hapësirës 

ishte për serbët ndërsa vetëm 40% për shqiptarët, siç tregon ish-drejtori ishkollës Zeqir Islami. Kjo gjendje 

vazhdoi deri në fillim të luftës, kur edhe u ndërpre mësimi. Lufta përfundoi dhe në vitin 1999/00, pas 

përfundimit të luftës, objekti shkollor është trashëguar në një gjendje mjaft të amortizuar. Pas intervenimit të 

disa organizatave joqeveritare si: JDC, UNICEF, CHILDRENS AID, KOSOVA AID, gjendja ishte sanuar 

pjesërisht, por megjithëse kishte pak kushte elementare për të filluar punën, ashtu siç edhe tregonte edhe 

zëvëndës-drejtori i shkollës z. Ahmet Pllana, i cili kreu punën e drejtorit në atë kohë. 

Gjërat filluan gradualisht të zinin vendin e tyre, e në pozitën e drejtorit vie z. Agim Gashi, çdo vit janë shtuar 

investimet, por edhe sukseset nuk kanë munguar brenda atyre mundësive. Duke u rritur dita-ditës numri i 

nxënësve, u pa e arsyeshme nga shkolla jonë të bartet një numër i nxënësve në dy shkolla të sapondërtuara, ajo 

“Xhemajl Mustafa” dhe “7 Marsi” në Kalabri. 

Sot shkolla jonë ka një hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve mësimore dhe atyre të lira, e cila 

drejtoria e shkollës përkrah çdo punë brenda shkollës,  ku edhe sukseset nuk mungojnë. Objekti shkollor është 

inauguruar në vitin 1985 dhe ka hapësirën prej 5272 m2 + 1000 m2 i është bashkangjitur aneksi i shkollës. Ka 34 

mësonjëtore standarde dhe 2 te adaptuara në korridor, 11 zyre kabinetike (të vogla), korridore të mjaftueshme, 

bibliotekën, kuzhinën shkollore, sallën e edukatës fizike, fushën e basketbollit, fushën në oborrin e shkollës 

të rregulluar nga komuna me rrethore, punëtorinë e shtëpiakut, kabinetin e informatikës, kabinetin e 

matematikës dhe fizikës, kabinetin e biologjisë dhe kimisë dhe oborrin në sipërfaqe 1.50 ha. Ka edhe kënde 

dhe hapësira tjera përcjellëse, të nevojshme, p.sh këndin e leximit dhe një bibliotekë shumëfunksionale 

në korridor të shkollës. Gjatë muajit gusht të vitit 2014 është bërë ngjyrosja e brendshme e objektit (kati 

përdhesë) si dhe është bërë ndërrimi i dyerve dhe dritareve të sallës së edukatës fizike, si dhe është bërë 

ndërrimi komplet i parketit të sallës në muajin mars (për momentin parketi është në gjendje shumë të 

deformuar). Në vitin 2015 kemi realizuar projektin në furnizimin e sallës së Edukatës fizike si donacion i 

bankës botërore, jemi përzgjedhur njëra nga 50 shkollat në Repuplikën e Kosovës si fitues i furnizimit të 35 

llaptopëve dhe zgjedhjes së një klase të shekullit XXI. Në muajin janar të vitit 2016 ka filluar instalimi i 

kamerave të sigurisë në shkolla, i kemi vendosur duke iu falënderuar komunës një zile automatike në shkollë 

dhe një sërë projektesh tjera me rëndësi pa harruar edhe një fushë të basketbollit dhe futbollit në ambientin e 

jashtëm 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. 
Drejtori i 
shkollës 

4 

 

 

 

 
 

1.2. Përmbledhje e të dhënave bazë të shkollës 
 

 

 

Viti shkollor: 2020/21 1 

 
 

 

Nr.   Kategoria Përshkrimi Koment shtesë 

 
1. Numri i nxënësve Gjithsej: 2080  

 

2. Numri i mësimdhënësve Gjithsej: 75  

 

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 

56  

 
34  

 

  PO   JO 

 
  PO   JO 

 
PO JO 

 

8. Qasje për personat me 
PO JO

 

aftësi të kufizuara 
 

9. Ngrohja 

 
10. Kushtet sanitare: 

 
11. Furnizim i rregullt me ujë: 

 

12. Tualetet 

Termokosi   

Relativisht te mira  

  PO   JO 

Brenda Jashtë 

 

  
 

 

 

16. Objektet përcjellëse Jo  

 

17. Paralelet e ndara J0

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN 

(të ndara për meshkuj dhe femra) 

 

13. Çanta e ndihmës së parë 

 
 

PO 

 
  JO 

14. Pajisjet e zjarrit në shkollë PO   JO 

15. EPRBM2
 PO JO 
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1.3. Të dhënat për orët e planifikuara dhe të mbajtura  

(në dy vitet e fundit) 3
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klasa 

Viti shkollor 2015/2016 (çdo vit) 

Viti paraprak shkollor 

Viti shkollor i tanishëm 2016/2017 

Fundi i vitit shkollor 

Të planifikuara 

P1 

Të mbajtura 

M1 

Ndryshimi 

N1=(P1-M1) 

Të planifikuara 

P2 

Të mbajtura 

M2 

Ndryshimi 

N2=(P2-M2) 

I 5439 4977 462 5439   

II 4662 4266 396 5439   

III 5957 5453 504 5106   

IV 5328 4878 450 6216 
  

V 5500 5082 4182 5328   

VI 6438 5838 600 6438   

VII 6660 6042 618 6660   

VIII 7770 7057 713 6660   

IX 6300 5672 628 7770   

X 
      

XI 
      

XII 

 

Gjithsej 

 

 
54054 

 

 
49265 

 

 
4789 

   

55056 
  

 

 

 

 

 
 

Shkalla e përmbushjes: 
 

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

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

1.91  

 
1.99  

 

 

 k 
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1.4. Suksesi i nxënësve sipas lëndëve 4
 

 

 

Kosova për herë të parë merr pjesë në testin PISA 

(Programi Ndërkombëtar 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 arritur 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 mundur 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 rinj 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 

panotuar 
 
I 

 
II 

Gjuhë amtare 
V 4.8 

4.92   209  

Matematikë  

V 

4.55 4.80   209  

Shkencat 

e natyrës 
V 

4.48 4.90   209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Suksesi i paraqitur në këto tabela azhurnohen çdo vit shkollor dhe vendoset në ueb faqe të shkollës. 
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5 Lidhja me Divizionin për vlerësim standarde dhe monitorim (DVSM) 
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Suksesi në Nivelin II – KSNA II (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) klasa IX 
 

 

 

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 

panotuar 
 
I 

 
II 

Gjuhë amtare 
IX 3.98 

4.21   
181 

 

Matematikë  

IX 

 

3.88 

4.12    

181 

 

Shkencat 

e natyrës 
IX 3.75 

4.25   
181 

 

 

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

 

 

 

 

 
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 

panotuar 

 
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 
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1.5. Mungesat e nxënësve dhe braktisja 

 

Mungesat e nxënësve nga viti shkollor paraprak 
 

 

 
Klasa 

 

 
Me arsye 

 

 
Pa arsye 

 
Mesatarja e 

mungesave 

për nxënës 

 
Numri më i madh i 

mungesave për një 

nxënës 

 

1-5 

 

5953 
 

355 
 

6.13 
20 

6-9 9486 9486 16.4 
25 

 

10-12 
    

 

Total 
    

 

 
Braktisja e nxënësve 

 

 
 

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 
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Vizioni dhe misioni i shkollës: 10 Vjecar 
 

 

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 vjeçare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

II. VIZIONI DHE MISIONI 

 

Shkollë gjithëpërfshirëse, me standard të avancuar të mësimdhënies dhe nxënies bashkëkohore, ambient 

të përshtatshëm për punë si dhe klimë të mirë bashkëpunimi me tërë komunitetin. 

Do të përkushtohemi për të rezultuar suksesshëm ofrimin e klimës dhe mjedisit optimal për mësimdhënie dhe 

mësimnxënie,  do të kontribuojmë në zhvillimin maksimal të secilit pjesëtar të shkollës në përputhje me Ligjin e Arsimit 

Parauniversitar. 



! 
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 

10 

 

 

 

 
 

3.1. Fazat e hartimit të planit zhvillimor të Shkollës: 
 

 

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. 

 

 
 

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

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

3 Mbledhja e të dhënave; 
 

4 Përcaktimi i Vizionit dhe Misionit; 
 

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

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

7 Përzgjedhja e prioriteteve; 
 

8 Dakordimi mbi Planin trevjeçar: Vendimi 
 

9 Nxjerrja e planit vjetor nga plani 3 vjeçar; 
 

10 Marrja e vendimit:Aprovimi i PZHSH nga KDSH; 

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS 
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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 aspektet relevante, shiko 

shtojcën 2 të bashkangjitu. 

 
  

FUSHAT E CILËSISË SË SHKOLLËS 
Zgjedh aspektet relevante të kritereve të cilësisë me 

interes të veçantë për shkollën 

 

 

 
A 

 

 

 
MENAXHIMI DHE QEVERISJA 

 Fuqizimi i bashkëpunimit ndërkolegial 

 Bashkëpunimi  i  kënaqshëm  me  donatorët nga 

komuniteti  

 Ngritja e cilësisë në shkollë 

 

 

 
B 

 

 

 
KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR 

 Rregullimi i strehës te hyrja e shkollës  

 Renovimi  i  ambientit të  brendshëm i shkollës 

 Rregullimi i parkingut  të automjeteve për personel dhe 

prindër  

 Sistemi i ujitjes së oborrit të shkollës 

 Mbulimi i hapësirës  Natriumit  

 Uniformat  e  nxënësve  dhe ID 

 

 

 
C 

 

 

 
MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA 

 

 Mësimdhënësit pjesëmarrës aktiv në vendimmarrje. 

 Vlerësimi i brendshëm i mësimdhënësve nga ana e nxënësve  

 Mësimi me bazë në projekte 

 Pajisja me kabinete didaktike 

 

 

 
D 

 

 

ZHVILLIMI PROFESIONAL 

I MËSIMDHËNËSVE 

 Trajnimi i mësimdhënësve për ngritjen profesionale  

 Zhvillimi profesional i mësimdhënësve me bazë në shkollë 

 Monitorimi kolegial 

 Binjakëzimi me shkollat e rajonit 

 

 

 
E 

 

 

 
PERFORMANCA E NXËNËSVE 

 Rezultatet dhe sukseset e shkollës  

 Funksionalizimi i trekëndëshit didaktik  

 Vlerësimi i brendshëm i nxënësve 3-9  

 Mbajtja  e  kuizeve  të brendshme në shkollë 

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR 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. 

KN KP KDSH 
Drejtori i 

 



! 
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. KN KP KDSH 
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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 

 MENAXHIMI DHE QEVERISJA 

Fuqizimi i bashkëpunimit 

ndërkolegial 

 

 

 

 

 

 
Bashkëpunimi i kënaqshëm 

me donatorët nga komuniteti 

 

 

 

 

 
 

  Ngritja e cilësisë në shkollë 

Përgatitja 

profesionale e 

mësimdhënësve. 

Mungesa e 

pamjaftueshme 

për punë 

ekipore. 

Ambientet e punës 

të mjaftueshme si 

dhe numri i madh i 

mësimdhënësve në 

nivel fushe. 

Mos përkushtimi i 

pjesëtareve të 

aktivit. 

 

Mungesa e 

stimulimit. 

  

 

Komuniteti i  

madh i prindërve 

dhe ngritja 

profesionale e  

tyre. 

 

 

Mungesa e 

xhirollogarisë së 

shkollës. 

 

 

Shfrytëzimi i 

profileve te 

ndryshme nga 

komuniteti 

 

 

Mungesa e 

transparencës. 

 

A 

    

 Ambienti i 
përshtatshëm për 

punë, hapësira të 

mjaftueshme, 

kabinete të 

pajisura didaktike 

dhe mësimdhënës 

të gatshëm për 

TIK. 

Numri i madh i 
nxënësve në 

shkollë 

Shfrytëzimi jo 

i mjaftueshëm 

i pajisjeve 

teknologjike. 

Ngritja e 
rezultateve të 

nxënësve 

Ngarkesa e 

mësimdhënësve 

Numri i madhe i 

nxënësve te ardhur 

nga zonat përreth. 

Diversiteti kulturor. 

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

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR 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. KN KP KDSH 
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3.3. Analiza e gjendjes në fusha të cilësisë së shkollës – Analiza SWOT 
 

 
 

  

Fushat e cilësisë së shkollës 
Përparësitë/ 

Sukseset 

Mangësitë/ 

Dobësitë 

 

Mundësitë 

 

Rreziqet 

 KULTURA DHE MJEDISI 

SHKOLLOR 

 

Uniformat e nxënësve. 

 

 

 

 

 

Renovimi i ambientit të 

brendshëm  dhe  te  jashtëm të 

shkollës ( 2 streha te 

shkollës, parkingu i 

automjeteve për 

mësimdhënës). 

 

 

 

 
Sistemi i ujitjes së oborrit të 

shkollës. 

 

 

Gjendja e mirë 

 

 

Mungesat e 

 

 

Identifikimi i  

 

 

------ 
 ekonomike e  uniformave Nxënësve të  
 Komunitetit.  shkollës.  

  

 

 

Posedimi i 

 

 

 

Vjetërsia e 

objektit 

 

 

 

Përfitimi i  

 

 

 

Afati kohor i 

 hapësirave të  projekteve nga papërcaktuar 
 mjaftueshme te  donatorë të  
 brendshme dhe  Ndryshëm.  
 të jashtme.    

 
B 

    

 
Posedimi i Mungesa e sistemit Shfrytëzim i të Dëmtimi nga 

 hapësirave të të ujitjes. hyrave të shkollës. persona të 

 gjelbëruara.   papërgjegjshëm. 

 

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. KN KP KDSH 
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3.3. Analiza e gjendjes në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT 
 

 
 

  

Fushat e cilësisë së shkollës 
Përparësitë/ 

Sukseset 

Mangësitë/ 

Dobësitë 

 

Mundësitë 

 

Rreziqet 

 MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA 

 
Pajisja me kabinete didaktike 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i brendshëm i 

mësimdhënësve nga ana e 

nxënësve 

 

 

 

 

 
Mësimi me bazë në projekte 

 

 

Ekzistimi i 

kabineteve për 

çdo fushë 

përkatëse. 

Pajisjet solide 

me mjete 

didaktike. 

 

 

Hapësirat e vogla 

të kabineteve në 

raport me 

numrin e 

nxënësve. 

 

 

Shfrytëzimi i të 

hyrave të shkollës 

dhe kërkesa në 

DKA. 

 

 

Përcjellja e trendit 

të teknologjisë 

bashkëkohore. 

  

Instrumente 

shtesë në 

vlerësimin e 

performancës së 

mësimdhënësve 

 

Mungesa e 

instrumentit të 

standardizuar për 

vlerësim. 

 

Përmirësimi i 

performancës së 

mësimdhënësve. 

 

Vlerësim subjektiv i 

nxënësve. 

 

C 

    

 Interesimi dhe 
iniciativa e 

mësimdhënësve. 

Mungesa e 
përvojës 

paraprake. 

Mbahen trajnime 
të ndryshme në 

lidhje me 

projekte 

Vështirësi në 
harmonizimin e 

planit të punës në 

raport me orarin 

mësimor. 

 

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. KN KP KDSH 
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3.3. Analiza e gjendjes në fusha të cilësisë së shkollës – Analiza SWOT 
 

 
 
 

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

  

Fushat e cilësisë së shkollës 
Përparësitë/ 

Sukseset 

Mangësitë/ 

Dobësitë 

 

Mundësitë 

 

Rreziqet 

 ZHVILLIMI 

PROFESIONAL I 

MËSIMDHËNËSVE 

Trajnimi i mësimdhënësve për 

ngritjen profesionale 

 

 

 

 

 

 
Zhvillimi profesional i 

mësimdhënësve me bazë në 

shkollë. 

 

 

 

 

 

 
Mentorimi kolegial. 

 

 

 

 

 

 

 

Binjakëzimi me shkollat e 

rajonit. 

 

 

Interesimi i 

 

 

Moszbatimi i 

 

 

Bashkëpunimi 

 

 

-------- 
 mësimdhënësve njohurive të kolegial në lidhje  
 për trajnime. fituara në trajnim. me trajnimin e  
   kryer.  

  

 

 

Posedimi i 

 

 

---------- 

 

 

 

Shfrytëzimi i 

 

 

 

Jo serioziteti 
 trajnerëve në 

nivel shkolle. 
 potencialeve  

brenda shkollës. 
kolegial. 

     

 

 
D 

    

 Numri i madh i Mungesa e Shkëmbimi i Hezitimi i dhënies 
 kolegëve lëndor përvojës 

paraprake. 
përvojave. reale të informatës 

kthyese.  
     

  

 

 

Shkollë me interes 

 

 

 

Mos ruajtja e 

 

 

 

Shkëmbimi i 

 

 

 

Mungesa e 
 bashkëpunimi. traditave  përvojave mes përkrahjes 
  bashkëpunuese. kolegëve. institucionale për 

    çështjen e 
udhëtimit. 



! 
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. KN KP KDSH 
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3.3. Analiza e gjendjes në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT 
 

 
 

  

Fushat e cilësisë së shkollës 
Përparësitë/ 

Sukseset 

Mangësitë/ 

Dobësitë 

 

Mundësitë 

 

Rreziqet 

 PERFORMANCA E NXËNËSVE 

 
Rezultatet dhe sukseset e 

shkollës 

 

 

 

 

 

 
Fuqizimi i trekëndëshit 

didaktik 

 

 

 

 

 

 
Vlerësimi i brendshëm  i 

nxënësve 3-9 

 

 

 

 

 

 
Mbajtja e kuizeve dhe garave të 

brendshme në shkollë dhe 

jashtë shkollës 

 

 

Konkurrenca e 

madhe mes 

nxënësve për dije. 

 

 

Nota mesatare më 

e ulët në lëndët 

shoqërore. 

 

 

Mësimi plotësues 

dhe shtues. 

 

 

Mungesa e 

hapësirës 

shkollore. 

  

 

 

Prindërit 

bashkëpunues. 

 

 

 

Vështirësia në 

harmonizimin 

e orarit të 

konsultimeve. 

 

 

 

Shfrytëzimi i 

takimeve 

virtuale. 

 

 

 

---------- 

 

E 

    

 Vetëvlerësimi i 
rezultateve të 

shkollës. 

Mungesa e testeve 
të standardizuara 

nga DKA. 

Përcjellja e 
vazhdueshme e 

rezultateve të 

nxënësve. 

Perceptimi joreal 
për vlerësimin 

e nxënësve. 

  

 

Potencial i 

mjaftueshëm i 

nxënësve për 

pjesëmarrjen në 

gara të 

ndryshme. 

 

 

Praktikat e 

formave te 

seleksionimit

. 

 

 

Rritje e 

performances se 

nxënësve 

 

 

Përfshirja e 

numrit të vogël të 

nxënësve. 

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

 

Objektivat zhvillimore të shkollës prezantohen dhe përshkruhen. Këto objektiva janë specifike për shkollën por 

gjithashtu në mënyrë të qartë të lidhura dhe në korelacion të drejtpërdrejtë me objektivat Zhvillimore Komunale 

të Arsimit të theksuara në PZHKA të komunës përkatëse. 

 

Interesi kombëtar – Objektiva e marrë nga MASHT 

1 
o Menaxhimi i sistemit arsimor  

o Pjesëmarrja dhe gjithpërfshirja 

  
o Sigurimi i cilësisë 

 

 

Interesi Komunal – Objektiva e marrë nga PZHKA 

1 
o Ngritja e cilësisë 

o Krijimi i infrastruktures shkollore 

  
o Zhvillimi profesional i vazhdueshëm i mësimdhënësve 

 

 

Interesi i shkollës – Objektiva e marrë nga Shkolla 

1 
o Shkolla e të nxënit me performancë të shkëlqyeshme 

o Mjedis fizik funksional dhe tërheqës për nxënie të suksesshme. 

2 
o Veprimtari të llojllojshme jashtë mësimor 

o Bashkëpunim me prindër dhe partneritet i qëndrueshëm, me komunitet. 

 
 

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

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR 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. 

Shkollë PZHKA PSAK 
Drejtori i 

 



! 
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 KDSH 
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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 objektivave 6

 

Arsyeshmëria për prioritetet e 

përzgjedhura bazuar në SWOT, 

PSAK, PZHKA dhe PV i KMS 

 

 

 
1 

MENAXHIMI DHE 

QEVERISJA 

 Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë ne 

shkollë 

 Fuqizimi i bashkëpunimit nderkolegial 

 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me 

donatorët nga komuniteti. 

 Rezultatet e ulëta në vlerësimet ndërkombëtare 

 Niveli i bashkëpunimit jo i kënaqshëm 

 Kultivimi i vazhdueshëm i donatorëve 

 

 

 
2 

KULTURA DHE 

MJEDISI 

SHKOLLOR 

 Uniformat e nxënësve 

 Renovimi i ambientit të brendshëm 

dhe të jashtëm të shkollës (2 streha 

të shkollës, parkingu i automjeteve 

për mësimdhënës) 

 Sistemi i ujitjes së oborrit të shkollës 

 Rritja e sigurisë në shkolla, identiteti i shkollës 

 Amortizimi i hapësirave të brendshme dhe nevoja 

edhe për intervenime të jashtme 

 

 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra. 

 

 

 
3 

MËSIMDHËNIA DHE 

NXNIA 
 Pajisja me kabinete didaktike 

 Vlerësimi i brendshëm i 

mësimdhënësve nga ana e nxënësve 

 Mësimi me bazë në projekte 

 Konkretizim më i madh i mësimdhënies vetë 

reflektimi  i  mësimdhënësve në punën e tyre 

me nxënës. 

 Metodologji bashkëkohore e punës, me  theks 

të bashkëpunimit mes fushave. 

 

 

 
4 

ZHVILLIMI 

PROFESIONAL I 

MËSIMDHËNË SVE 

 Zhvillimi vazhdueshëm 

profesional i 

mësimdhënësve. 

 Shfrytëzimi i resurseve brenda 

shkollës Shkëmbimi i 

përvojave në mes të 

mësimdhënësve 

 Zhvillimi i bashkëpunimit vendor dhe 

rajonal 

 Përcjellja e trendit te metodologjive të reja 

bashkëkohore 

 Përfitimi nga kapacitetet e shkollës 

 Futja e një praktike në funksion të bashkëpunimit 

ndërkolegial 

 Shkëmbimi i ideve 

 

 

 
5 

PERFORMAN CA E 

NXËNËSVE 

 Harmonizimin e garave të brendshme 

me ato të jashtme. 

 Komunikimi i vazhdueshëm me 

prindër  

 Vlerësimi për shkallë 

 Përzgjedhja e nxënësve me  potencial më të lartë 

për rezultate në gara të jashtme 

 Përcjellja e rezultateve të nxënësve 

Përcjellja e rezultateve të RNSH-s. 

 
 

6 Aprovuar nga Bordi Drejtues i Shkollës 

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 
shkollës KDSH 
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4.2. Pasqyra e planit trevjeçar 
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K
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T
et

o
r-

d
h
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to

r 

 

 
1 

Përmirësimi i 

vazhdueshëm i 

cilësisë ne shkollë  

Fuqizimi i 

bashkëpunimit 

nderkolegial 

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

 

 
2 

Uniformat e 

nxënësve  

Renovimi ambientit 

të brendshëm. 

  

√ √ 

 

√ √ √ 

      

 

 
3 

Pajisja me 

kabinete didaktike 

Vlerësimi i 

brendshëm i 

mësimdhënësve 

nga ana e 

nxënësve 

 

√ 

  

√ √ √ √ √ 

     

 

 
4 

Zhvillimi i 

vazhdueshëm 

profesional i 

mësimdhënësve. 

√ √ 

  

√ 

 

√ 

       

 

 
5 

Harmonizimin e 

garave të brendshme 

me ato te jashtme. 

Komunikimi i 

vazhdueshëm me 

prindër. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   

 

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). 

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 
shkollës DKA KDSH 
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Plani vjetor i shkollës 2021 

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 :  

Renovimi i ambientit të brendshëm dhe të jashtëm 

të shkollës  

Rezultatet e pritura:   

Ambient i përshtatshëm  

 

 

1 

 

Fusha 

e 

cilësis

ë (A-

E) 

 

Kopja e 

renditjes së 

objektivave 

 

Aktivitetet – të 

përqendrohet 

në zhvillimin e 

veprimeve jo-

monetare7 

 

Personi/a

t 

përgjegjë

s 

 

Resurset e 

nevojshm

e 

 

Kostoja 

financia

re 

Afati 

kohor 

(fillimi dhe 

përfundim

i) 

Muaji-viti 

Mjetet e 

verifikimit 

/ Dëshmitë 

për të 

arriturat8 

 

2 
B Renovimi i 

ambientit të  
Jashtem (parkingu, 
Sistemi i ujitjes së 
oborrit të shkollës 

Kërkesa e DKA-

s. 

Drejtori Donacion Pa kosto Nëntor- 

dhjetor 

Fotografi 

 

3 

B Renovimi ambientit 

të 

brendshëm (klasat, 

kabinetet) 

Arsyeshmëria 

për nevojën e 

rregullimit të 

ambientit. 

Drejtori Donacion Pa kosto Qershor- 

shtator 

Fotografi 

 

4 

B        

 

5 
B        

 

6 
B        

 

7 

        

 

8 

        

 

9 

        

 

1

0 

        

 

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve 

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 
shkollës DKA KDSH 
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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; 



! 
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 DKA KDSH 

21 

 

 

 

 
 

 

 

Prioriteti 2 :  

Uniformat e nxenesve 

Rezultatet e pritura:  

Pajisja e te gjithe nxënësve 

 

 

1 

 

Fusha e 

cilësisë 

(A-E) 

 

Kopja e 

renditjes së 

objektivave 

Aktivitetet 

– të 

përqendro

het në 

zhvillimin 

e veprimeve 

jo-monetare9 

 

Personi

/at 

përgjeg

jës 

 

Resurset e 

nevojshme 

 

Kostoj

a 

financi

are 

Afati 

kohor 

(fillim

i dhe 

përfu

ndimi) 

Muaji-

viti 

Mjetet e 

verifikimi

t / 

Dëshmitë 

për të 

arriturat1

0 

 

2 
KULTUR

A DHE 

MJEDISI 

Paraqitja e nevojës 

për uniforma. 

Propozimi nga 

KDSH. 

Drejtoria 

dhe KDSH 

 Pa kosto Tetor 

2021 

Procesverb

alet 

 

3 
B Tenderimi Hapja e 

konkursit 

publik. 

Drejtoria 

dhe KDSH 

 Pa kosto Tetor 

2021 

Procesverba

let 

 

4 
B Analiza e 

ofertuesve 

Përzgjedhja e 

ofertuesit më 

të 

përshtatshëm. 

Drejtoria 

dhe KDSH 

 Pa kosto Tetor 

2021 

Procesverba

let 

 

5 
B Përzgjedhja e 

ngjyrës dhe 

modelit. 

Takimi me 

KDSH dhe 

këshillin e 

nxënësve 

Drejtoria, 

KDSH dhe 

 pa kosto Tetor 

2021 

Procesverba

let 

 

6 
B Marrja e 

masave 

trupore të  

nxënësve 

Ofertuesi Ekipi i 

kompanis

ë 

 Pa kosto Nëntor 

2021 

 

 

7 
B Dorëzimi i 

uniformave 

Verifikimi i 

uniformave 

Ekipi i 

kompanis

ë 

 Pa kosto Dhjetor-

janar 

2021 

Uniformat 

 

8 
B Pagesat e 

uniformave 

Ekipi i 

caktuar nga 

KDSH. 

KDSH  24 € njësia Janar 

2022 

Fletëpagesa 

bankare 

 

9 

        

 

10 

        

 

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve 
 

 

 

 

 

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 
shkollës DKA KDSH 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 



! 
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 DKA KDSH 

22 

 

 

 

 
 

 

 

Prioriteti 3 :  

Vlerësimi i brendshëm i shkollës 

Rezultatet e pritura:  

Përmirësimi i performancës së shkollës 

 

 

1 

 

Fusha 

e 

cilësis

ë (A-

E) 

 

Kopja e 

renditjes së 

objektivave 

Aktivitetet 

– të 

përqendroh

et në 

zhvillimin 

e veprimeve 

jo-monetare11 

 

Personi/at 

përgjegjës 

 

Resurset e 

nevojshme 

 

Kostoja 

financia

re 

Afati 

kohor 

(fillimi 

dhe 

përfundi

mi) 

Muaji-viti 

Mjetet e 

verifiki

mit / 

Dëshmit

ë për të 

arriturat

12 

 

2 
C Instrumente 

shtesë 

Formim i 

ekipit për 

përpilimin e 

EVV-s. 

Ekipi punues Letër Pa kosto Prill-maj Pyetësorë

t 

 

3 
C Përpilimi i 

pyetësorëve 

Caktimi i 

fushave 

Ekipi punues Letër Pa kosto Prill-maj Pyetësorë

t 

 

4 
C Realizimi i 

anketimit 

Shpërndarja e 

pyetësorëve 

Ekipi punues Letër Pa kosto Prill-maj Pyetësorë

t 

 

5 
C Analiza e 

rezultateve 

Kontrollimi 

i pyetësorë 

Ekipi punues  Pa kosto Prill-maj Pyetësorë

t 

 

6 

 Raport dhe 

rekomandimet 

Takime 

konsultative 

Drejtori dhe 

mësimdhënës

it 

 Pa kosto Prill-maj Pyetësorë

t 

 

7 

        

 

8 

        

 

9 

        

 

10 

        

 

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
shkollës DKA KDSH 

22 

 

 

 

 

 

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; 



! 
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 

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. 
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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 

  Kjo fushe 

diskutohet, 

vlerësohet dhe 

plotësohet ne 

periudhën e pare 

raportuese pas 

fillimit te zbatimit 

te këtij plani 

      

 

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek 

Bordi Drejtues i Shkollës 

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 
shkollës 

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. 
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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 

  Kjo fushe 

diskutohet, 

vlerësohet dhe 

plotësohet ne 

periudhën e pare 

raportuese pas 

fillimit te zbatimit 

te këtij plani 

      

 

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek 

Bordi Drejtues i Shkollës 

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 
shkollës 

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. 
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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 

  Kjo fushe 

diskutohet, 

vlerësohet dhe 

plotësohet ne 

periudhën e pare 

raportuese pas 

fillimit te zbatimit 

te këtij plani 

      

 

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek 

bordi Drejtues i Shkollës 

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 
shkollës 

26 

 

 

 

 
 

5.3. Aktivitete tjera 

 

 
Në këtë seksion, shkolla nxjerr në pah ndonjë aktivitet të paplanifikuar apo adhoc 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. 
 

V. PLANI VJETOR I SHKOLLËS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7770??? 



! 
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 
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1. Të dhënat bazë të SMIA-s 

(Përdoret formati në përdorim nga shkollat – për nevojat e shkollës dhe DKA ) 

           

   

        

Nr. 
Emri i 

shkollës 

Lok. i 
shk. 

Urban/ 
Rural 

Nr. i 
ndrrimeve 

Nr. i nxënësve Personel 

Meshkuj Femra Gjithsej Mësimdhënës Admin. Ndihmës. 

                

 "Dardania" Urban 2 1056 993 2049 18 67 85 

 

      
GJENDJA E OBJEKTEVE SHKOLLORE -SHKOLLAT FILLORE 

2021-22 

Shkolla "Dardania Sasia 

Gjithsej nr. i dhomave 34 

Nr. i mësonjëtoreve 34 

Nr. i dhomave për nevoja të veçanta 0 

Kabinete 
12 

Nr. i dhomave për parafillor 3 

Nr. i dhomave për mësimdhënës  1 

Nr. i dhomave për admin. 5 

Nr. i toaleteve-meshkuj  14 

Nr. i toaleteve -femra 14 

Nr. i toaleteve -për të hendikepuar  1 

Nr. i toaleteve -mësimdhënës 4 

Nr. i punëtorive  2 

Hapsirë e objektit shkollor./ M2 4.5 

Dhoma e muzikës 0 

Hapsira e korridorit në M2 2200 

Biblioteka:  po 

SHTOJCA 



! 
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 

28 

 

 

Kuzhina 1 

Salla e gjimnastikës  1 

Depoja 2 

Hapsira e oborrit të shkollës në   M2 1890 

Furnizimi i ujit  I mire 

Drenazha       po 

Ngrohja e mire 

Fushe e sportit po 
 

 



! 
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 

29 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 
Shkëlqyeshëm 

Procesverbalet e mbledhjeve, rezultatet 

nga pyetësorët e  ndryshëm, fotografi të 

proceseve, projektet e fituara, certifikata të 

përfundimit të programeve për qeverisje. 

Ne kemi përfunduar procesin e 

vlerësimit të performancës së 

brendshme  të shkollës   me   ekipin 

për VB 

 

 

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [B] 

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë 

Shkëlqyeshëm Procesverbalet e mbledhjeve, rezultatet 

nga pyetësorët e  ndryshëm, fotografi të 

proceseve, projektet e fituara. 

Për të gjitha dëshmitë ekziston 

prezantimi i Inspektoreve te arsimit 

të përzgjedhur nga MASHT për 

vlerësimin e performancës sonë. 

 

 

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA [C] 

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë 

Mirë Procesverbalet e mbledhjeve, rezultatet 

nga pyetësoret e  ndryshëm, fotografi të 

proceseve, projektet e fituara, certifikata 

të përfundimit të programeve për 

qeverisje, licencat, certifikatat  e 

trajnimeve,  mirënjohjet, etj.. 

Për të gjitha dëshmitë ekziston 

prezantimi i Inspektoreve te arsimit 

të përzgjedhur nga MASHT për 

vlerësimin e performancës sonë. 

 

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

SHTOJCA 
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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 

Zhvillimi profesional i 

mësimdhënësve 

 
Mirë 

Procesverbalet e mbledhjeve, rezultatet 

nga pyetësorët e ndryshëm, fotografi të 

proceseve, projektet e fituara, certifikata të 

përfundimit te programeve për qeverisje, 

licencat, certifikatat e trajnimeve, 

mirënjohjet, etj.. 

Për të gjitha dëshmitë ekziston 

prezantimi i Inspektoreve te arsimit 

të përzgjedhur nga MASHT për 

vlerësimin e performancës sonë. 

 

 

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [E] 

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë 

Performanca e nxenesve. 

Mirë 

Procesverbalet e mbledhjeve, rezultatet 

nga pyetësorët e ndryshëm, fotografi të 

proceseve, projektet e fituara, certifikata 

të përfundimit të programeve për 

qeverisje etj. 

Për të gjitha dëshmitë ekziston 

prezantimi i Inspektoreve te arsimit 

të përzgjedhur nga MASHT për 

vlerësimin e performancës sonë. 

 

 

NIVELI I PËRGJITHSHËM I PERFORMANCËS SË 

SHKOLLËS 

Niveli: 

Përshkrimi i performancës së 

përgjithshme 

 

Përparësitë dhe dobësitë e identifikuara 
 

Rekomandime 

Ekipi i  vlerësimit të performancës së 

shkollës, harton këtë raport, i cili ka për 

qëllim të bëjë përshkrimin e 

përformancës së shkollës. Ky raport  

është i  përgatitur në harmoni të plotë 

me parimet e kurrikulës 

(gjithëpërfshirja, zhvillimi i 

kompetencave, mësimdhënia dhe nxënia 

e integruar, autonomia dhe fleksibiliteti, 

përgjëgjësia dhe llogaridhënia) si dhe 

me gjendjen  aktuale në shkollë. 

Përshkrimet në raport gjithmonë janë të 

mbështetura me fakte të cilat i kemi 

ofruar me anën e vëzhgimit, 

intervistave, pyetësorëve (për prindër, 

mësimdhënës dhe nxënës), takimeve me 

Përparësitë 

Vlerësim të brendshëm me klasa të V-ta 

dhe të IX-ta për të siguruar analizën e 

gjendjes së shkollës. 

 

Menaxhmenti vazhdimisht mbikëqyr 

suksesin e nxënësve dhe në bazë të 

rezultateve të testeve e raporteve 

planifikon për përmirësimin e këtyre 

rezultateve. 

 

Përkrahje te vazhdueshme nga  

udhëheqësia e shkollës përkrah aktiveve te 

klasave, profesionale, grupet letrare, 

muzikore, klubi i gjelbërt, të cilat 

angazhohen dhe përkrahin në mënyrë 

Dimensioni 1 

 

Rekomandimet për dimensionin 

Menaxhimi dhe udhëheqja: 

 

- Promovimin misionit dhe 

vizonit të shkollës në 

komunitet (publikimi i një 

buletini vjetor, elektronik apo 

të shtypur për komunitetin); 

 

 

- Rritja e bashkëpunimit në 

drejtim të mësimdhënies së 

integruar (realizimi i një punëtorie) 

për hartim dhe zbatim të 

SHTOJCA 
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mësimdhënës, nxënës dhe  prindër, 

dokumentet e ndryshme raporte, 

procesverbale, procesverbali i KDSH-së,  

ditarët, planifikimet e mësimdhënësve, 

kutia e ankesave, PZHSH-s, psikologen 

e shkollës  etj. 

Prioritet i udhëheqësisë është  

gjithëpërfshirja e akterëve relevantë, 

bashkëpunimi me të gjitha palët e 

interesit , me qëllim të jetësimit të 

vizionit të shkollës. Shkolla ka 

mekanizma relativisht efektiv të 

komunikimit dhe  konsultimit me 

prindër  si dhe mekanizma të 

llogaridhënies. Udhëheqësia e shkollës 

menaxhon procesin e punës në shkollë 

dhe në mënyrë sistematike përcjell 

realizimin e prioriteteve të përcaktuara 

në PZHSH. Për ngritjen e përgjegjesisë 

dhe llogaridhënies, si dhe zbatimit të 

rregulloreve të hartuara nga MASH, 

DKA dhe shkolla, këshilli drejtues i 

shkollës dhe udhëheqësia e shkollës 

kanë propozuar dhe aprovuar formimin 

e komisionit për ndërmjetësim dhe 

komisionit disiplinor të cilët do të 

merren dhe trajtojnë çështjet që kanë të 

bëjnë me përgjegjësitë dhe 

llogaridhënien, si dhe kanë të drejtë të 

përpilojnë raport për personat të cilët 

nuk i respektojnë rregullat. Me qëllim të 

respektimit të mësimdhënësve dhe 

ruajtjes së autoritetit të tyre KDSH dhe 

këshilli i arsimtarëve në rast të 

mosrespektimit të rregulloreve në fuqi, 

së pari merret grupi për ndërmjetësim i 

cili e luan rolin e një këshillëdhënësi dhe 

ka për qëllim që problemi të zgjidhet 

para se të shkojë në komisionin 

disiplinor. Menaxhmenti vazhdimisht 

mbikëqyr suksesin e nxënësve në bazë 

të rezultateve të testeve, raporteve 

(tremujore, gjysmëvjetore, vjetore, të 

arritshmërisë)  dhe planifikon marrjen e 

masave për përmirësimin e dhe ngritjen 

e rezultateve. 

Kultura organizative që ofrohet nga 

shkolla mundëson krijimin e një mjedisi 

të përshtatshëm e të sigurt për punë si 

dhe  për një bashkëpunim të gjerë 

ndërmjet mësimdhënësve, prindërve, 

nxënësve dhe komunitetit, duke 

përkrahur lirinë e shprehjes për të gjithë 

respektimin e diversitetit kulturor, fetar, 

racor dhe iniciativat e ndryshme që janë 

në të mirën e të gjithëve. Menaxhmenti i 

shkollës, mësimdhënësit dhe nxënësit 

janë  të përgjegjshëm për ruajtjen e 

ambientit, objektit, pajisjeve, dhe 

respektimin e rregulloreve të hartuara 

direkte dhe indirekte projektet që ofrohen 

nga nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit 

në lëndë të ndryshme. 

 

Infarstruktura e përshtatshme ne mabientin  

që mundëson zhvilllimin e aktiviteteve dhe 

punës praktike në shumë lëndë. 

 

Kultura organizative në shkollë është e 

dizajnuar në atë mënyrë që të gjithë marrin 

detyrat dhe japin llogari për përmbushjen e 

detyrave. 

 

Mundësia e shfrytëzimit të të gjitha 

burimeve dhe mjeteve që posedon shkolla 

nga ana e nxenesve, njëkohësisht ata janë 

të përgjegjshëm në shfrytëzimin e kësaj të 

drejte, por edhe kontribues efektiv në një 

mjedis më atraktiv. 

 

Planprogramet lëndore hartohen dhe 

rishikohen në bashkëpunim me aktivet 

profesionle 

Shkolla mbledh të dhëna (kutia e 

ankesave) nga nxënësit, prindërit dhe 

komuniteti lidhur me këndvështrimet e 

tyre për mbarëvajtjen e procesit mësimor 

që ofron shkolla dhe disa kërkesa i 

integron në planin e përmirësimit të 

proceseve mësimore në shkollë. 

 

Integrimi i prindërve dhe 

bashkëpunëtorëve të jashtëm në procesin 

mësimor. 

 

 Ngritja profesionale e mësimdhënësve. 

 

 Komunikimi shkollë-familje. 

 

Përdorimin e strategjive të llojllojshme për 

zotërimin e kompetencave kryesore. 

 

Përgatitja profesionale e mësimdhënësve. 

 

Ndjekja e procedurave për përzgjedhjen e 

Mësimit zgjedhor. 

 

 

Vlerësimi i vazhdueshëm i performancës 

së mësimdhënësve nga drejtoria e shkollës. 

 

 

Dobësitë: 

 

Vlen të ceket që gjatë procesit të hartimit 

të misionit dhe vizionit të shkollës 

përfshirja e prindërve nuk është në nivelin 

e duhur. 

 

 Mundësia e mangët per lëvizjen e 

planeve javore); 

- Fleksibilitet dhe autonomi në 

nivel fushave për projekte 

inovative (projekte në nivel të 

fushave, një projekt për 

periodë); 

- Takime periodike (3 mujore ), 

të stafit me karakter raportues, 

informues dhe motivues për arritje të 

rezultateve të punës. 

 

 

 

Dimensioni 2 

 

-Ndërtimi i pjerrinave për qasje të lirë 

për fëmijët me nevoja të veçanta; 

- Pasurimi i dritareve me rolete 

jotransparente, pasiqë në temperatura 

të larta procesi mësimor realizohet me 

vështirësi; 

-Të bashkëpunohet më shumë me 

Qendrën për Punë Sociale për 

nxënësit që shkaktojnë probleme në 

shkollë; 

-T’u sigurohen nxënësve bexha dhe 

uniforma (maica,duksa). Poashtu 

mësimdhënësit të kenë bexha dhe 

uniformë të unifikuar; 

-Hapësira e rreshtit të nxënësve të jetë 

me një strehë kreative (mbrojtje nga 

dielli dhe shiu). 

 

Dimensioni 3 

Për menaxhmentin: 

- Prindërit të jenë më të 

përfshirë në jetësimin e Kurrikulës me 

bazë në shkollë. 

- Të bashkëpunojë ngushtë me 

DKA dhe prindërit që kanë fëmijë me 

nevoja të veçanta me qëllim të 

hartimit të PIA. 

-Të formohet një ekip inkluziv brenda 

shkollës.  

(hartimi planit PIA për nxënës brenda 

shkollës). 

 

Për prindër: 

- Të bashkëpunojnë ngushtë 

me mësimdhënësit me qëllim që të 

arrihen rezultate të dyanshme, të 

përgjigjen në thirrjet e 

mësimdhënësve në afatin kohor më të 

shkurtër. 

 

Dimensioni 4 

-Organizimi i trajnimeve të kërkuara 

nga mësimdhënësit;   

      

-Të organizohen mënyra të ndryshme 
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nga shkolla. 

Shkolla ka një sistem relativisht të mirë 

të punës duke përfshirë në mënyre 

aktive të gjithë faktorët që lidhen me 

procesin mësimor dhe duke informuar 

prindërit për arritshmërinë e fëmijëve të 

tyre, zhvillimin dhe progresin; por më 

rrallë i përfshin në procesin e jetësimit të 

kurrikulës me bazë në shkollë. 

Metodologjia që praktikojnë 

mësimdhënësit në klasat e tyre kanë për 

qëllim përkrahjen e nxënësve në punë 

ekipore, individuale duke i inkurajuar që 

të hulumtojnë e të njohin vlerat e 

shoqërisë demokratike të shekullit 21. 

Rezultatet e vlerësimit për të nxënit e 

nxënësve që bëjnë mësimdhënësit, 

ndihmon në organizimin e mësimit 

plotësues dhe avancues. Menaxhmenti i 

shkollës përkrah dhe inkurajon 

mësimdhënësit për përcjelljen e 

ndryshimeve pedagogjike dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të 

praktikave mësimore. Ata vëzhgojnë 

qasjen e metodologjisë së punës së 

mësimdhënësve dhe për secilin prej tyre 

përgatiten dosje personale, ku 

raportohen anët e forta dhe të dobëta të 

tyre.  

Faktor kyq për ngritjen e performancës 

së shkollës është edhe ngritja 

profesionale e mësimdhënësve, për këtë 

shkolla ka ofruar mundësi të shumta për 

trajnime të ndryshme duke filluar nga 

ato me bazë në shkollë si dhe trajnime të 

tjera, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në 

zhvilimin profesional të mësimdhënësve 

i cili zhvillim reflekton në ngritjen e 

cilësisë së mësimdhënies dhe nxënies. 

Gjithëpërfshirjen  në zhvilimin 

profesional e mundëson databaza e 

krijuar vetëm për ZHPM, ku ekziston 

një pasqyrë e qartë se cili nga  ta ka 

nevojë për trajnimin në fjalë. Stafi 

drejtues mban përgjegjësi dhe 

angazhohet për trajnimet e 

mësimdhënësve të cilat ndikojnë  në 

ngritjen  e përformancës së vetë 

mësimdhënësit dhe nivelin e 

mësimdhënies dhe nxënies. 

Mësimdhënësit synojnë që njohuritë e 

fituara gjatë trajnimeve t’i përdorin në 

realizimin e mësimit të integruar. 

Bashkëpunimi i shkollës  me DKA-në, 

OJQ-të, komunitetin e donatorët e 

ndryshëm  ka për qëllim sigurimin  e 

mundësive për avancim të zhvillimit 

profesional të mësimdhënësve. Kushtet 

për trajnim në shkollë janë mjaft të mira 

në aspektin teknik, organizativ, të 

nxënësve me aftësi të kufizuara brenda 

shkollës. 

 

Nxënësit nuk janë te pajisur me uniforma. 

 

Mësimdhënësit nuk janë te trajnuar lidhur 

me vlerësimin për shkalle. 

 

 Përfshirja jo e kënaqshme e prindërve  në 

procesin e jetësimit të kurrikulës jmë bazë 

në shkollë. 

Nuk është hartuar PIA  për të gjithë 

nxënësit që kanë nevojë, për arsye të 

ndryshme 

të bashkëpunimit në mes të 

mësimdhënësve ( mentorimi 

kolegial). 

 

 

Dimenzioni 5                                                    

-Funksionalizimi më i mirë i 

kabineteve (përdorimi më i madh i 

praktikës). 
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burimeve njerëzore (mësimdhënësit 

mentorë, fasilitatorë, trajnerë,  

koordinatorë, grupet për përkrahje 

teknike).  

  Shkolla ofron mundësinë  e përfshirjes 

së nxënësve duke u ofruar një ambient të 

mirë dhe të sigurt. Nxënësit janë të 

përfshirë në të gjitha strukturat e 

shkollës duke filluar nga  këshilli  

drejtues i shkollës, rinia shkollore, 

grupet e ndryshme punuese (grupi letrar, 

klubi i  gjelbërt, klubi i 

matematicientëve, fizicientëve, ekipi i 

futbollit, basketbollit, volejbollit, etj), 

Në shumicën e këtyre grupeve 

vazhdimisht punohet duke marrë  

parasysh idetë si dhe mendimet e 

shumicës së nxënësve, me qëllim që 

vazhdimisht të kemi zhvillim të aftësive 

e shkathtësive të nxënësve (fizike e 

mendore), në mënyrë që ato të përdoren 

në situata të ndryshme për arritjen e 

qëllimeve për zhvillimin dhe avancimin  

e nxënësve. Në vazhdimësi  ekziston 

përkrahja, ndihma dhe motivimi nga 

mësimdhënësit e kjo ka treguar një 

ngritje në mësimdhënie, nxënie që ka 

ndikuar në ngritjen e përformancës së 

nxënësve dhe ngritjen e përformancës së 

shkollës. Duke ditur se  bashkëpunimi 

në shumë raste ndikon në ngritjen e 

rezultateve edhe në rastin e 

mësimdhënies ka rëndësi të madhe, që të 

kemi një integrim të ngushtë, të aktiveve 

profesionale dhe atyre të klasëve. 

Shkolla  tregon gatishmëri për 

bashkëpunim duke informuar nxënësit, 

mësimdhënësit me rregullat e shkollës, 

obligimet dhe përgjegjësitë. Nxënësit 

janë të përfshirë në strukturat që kanë 

hartuar këto rregulla. Nxënësit e gëzojnë 

autonominë për të propozuar dhe 

ndryshuar shumë qështje që janë për të 

mirën e tyre dhe shkollës. Ata i përdorin 

të gjitha hapësirat brenda dhe jashtë 

shkollës si dhe kanë mundësi që ato ti 

ndryshojnë apo edhe të shtojnë pjesë 

tjera. Nxënësit janë të përfshirë në një 

masë edhe në procesin e mësimdhënies 

duke marr parasysh kërkesat e tyre për 

kohën e  mbajtjes së testeve, mënyrën e 

realizimit të orëve mësimore, metodat e 

mësimdhënjes, mënyrën e shfrytëzimit 

të kabineteve etj. Nxënësit e gëzojnë të 

drejtën  për organizime të ndryshme ku 

në tërësi ata e planifikojnë atë projekt 

dhe vetë e realizojnë. Krahas 

përkushtimit për një përmbajtje brenda 

parimeve  të parapara me kurrikulë 

rëndësi të madhe po i kushtohet 
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zhvillimit të përgjegjësisë dhe 

llogaridhënies duke përgatitur nxënës 

me vetbesim, vizionarë, të përgjegjshëm 

dhe që jep llogari për punën e kryer.  

Shkolla ka organizuar nje mësimdhënie 

të integruar edhe për fëmijët me nevoja 

të veçanta dhe ka një infrastrukturë deri 

diku të përshtatshme për këta fëmijë. Me 

planin PIA punojnë një numër i vogël 

mësimdhënësish, por për mosrealizim 

ndikojnë disa faktorë si: puna e 

ngadalshme e institucioneve 

përgjegjëse, mospajtimi i prindërve në 

disa raste etj. Ka ngecje në përgatitjen e 

hapësirave për lëvizjen e lirë të këtyre 

fëmijëve ku qasja e tyre në katet e 

sipërme është e pamundur. Ne aspektin 

financiar vlen të përmendet 

mosangazhimi i asistenteve nga 

institucionet që duhet të merren me këtë 

punë por e tëra mbulohet nga angazhimi 

dhe financimi i prindërve të tyre. 

Shkolla krahas ekipeve të ndryshme 

punuese ka formuar edhe ekipin i cili 

merret me fëmijët të cilët bëjnë mungesa 

të paarsyeshme dhe është në 

bashkëpunim të përherëshm me 

menaxhmentin, prindërit dhe 

mësimdhënësit.Në bazë të analizës së 

bërë del se përformanca e shkollës tonë 

është e mirë.Në bazë të rekomandimeve 

të bëra nga EVV shpresojmë që në 

vazhdim do të përmirësohet edhe në disa 

pika ku ka mangësi 
 

E kryer nga koordinatori i cilësisë në diskutim me Aktivat profesionale dhe Këshillin e nxënësve. 
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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 përmbledhës, për 

një periudhë trevjeçare, për të prezantuar dhe analizuar aktivitetet e ndërmarra dhe rezultatet e arritura drejt 

ngritjes së cilësisë në shkollë. 

 

                           Ekipi i  vlerësimit të performancës së shkollës, harton këtë raport, i cili ka për qëllim të bëjë 

përshkrimin e performancës së shkollës. Ky raport është i  përgatitur në harmoni të plotë me parimet e 

kurrikulës (gjithëpërfshirja, zhvillimi i kompetencave, mësimdhënia dhe nxënia e integruar, autonomia dhe 

fleksibiliteti, përgjëgjësia dhe llogaridhënia) si dhe me gjendjen  aktuale në shkollë. Përshkrimet në raport 

gjithmonë janë të mbështetura në fakte të cilat i kemi ofruar me anë të vëzhgimit, intervistave, pyetësorëve (për 

prindër, mësimdhënës dhe nxënës), takimeve me mësimdhënës, nxënës dhe  prindër, dokumentet e ndryshme, 

PZHSH, data baza e shkollës, Web-faqja e shkollës, procesverbali i Këshillit të Rinisë së Shkollës, raporte, 

procesverbale, procesverbali i KDSH-së,  ditarët, dosje personale, kutia e ankesave, fletorja e konsultimeve me 

prindër etj. 

Shkolla ka filluar punën më 25.03.1985. Pozita e përshtatshme gjeografike dhe  infrastruktura e rregulluar bëjnë 

që kërkesa për të vijuar mësimin në këtë shkollë është shumë  e lartë. Personeli i ngritur profesionalisht, 

kabinetet e pajisura për lëndët përkatëse, fushat sportive, pajisjet kompjuterike, trajnerët me bazë në shkollë, 

bashkëpunimi me komunitetin janë faktorë për ngritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe nxënie në shkollën tonë. 

Numri aktual i nxënësve është 2091.  Numri i nxënësve që kanë ndërruar shkollën dhe janë shpërngulur në 

vende të tjera është 17  . Numri i nxënësve të riatdhesuar 0. Braktisje të shkollës nga nxënësit nuk ka. Sa i përket 

etnitetit është një përqindje e vogël e nxënësve të etnitetit jo shqiptar. Në shkollën tonë ka tri klasë me nga dy 

grupe parafillorë, kërkesat janë shumë të larta mirëpo shkolla nuk ka kapacitet për pranimin e më shumë 

nxënësve. Objekti ka 12 kthina ku janë  të vendosura mjetet e konkretizimit dhe kabineti i informatikës, i cli 

është i pajisur me të githa mjetet teknologjike. Mënyra e ngrohjes qendrore është funksionale ne te gjithe 

shkollën. Administrata e shkollës përbëhet nga drejtori, zëvendës drejtori, koordinatorja,  sekretarja, psikologu 

dhe bibliotekistja. Shkolla ka 86 mësimdhënës, prej tyre 69 femra e 17 meshkuj. Kualifikimet e tyre jane: 5 me 

SHLP, 60 me fakultet, 15 me master të përfunduar dhe 6 jane duke e vijuar masterin.. 

Mjedisi shkollor 

Bashkëpunimi në nivelin e duhur ndërmjet menaxhmentit, mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve; 

mësimdhënësve ndërmjet veti dhë mësimdhënësve me nxënës, bëjnë një ambient të përshtatshëm për ngritje të 

mësimdhënies dhe nxënies. Edhe në aspektin teknik shkolla ka një infrastrukturë të mirë dhe që mirëmbahet në 

mënyrë të shkëlqyeshme (mirëmbajtja e gjelbërimit, këndeve të ndryshme, punimeve në mure të shkollës dhe 

jashtë saj). 

 

Vlerësimi i performancës për fushën e parë-Menaxhimi dhe Udhëheqja 

 

Prioritet i udhëheqësisë është  gjithëpërfshirja e akterëve relevant, bashkëpunimi me të gjitha palët e interesit, 

me qëllim të jetësimit të vizionit të shkollës. Shkolla ka bashkëpunim të mirë dhe efektiv me mësimdhënës dhe 

nxënës mirëpo bashkëpunimi me prindër nuk është gjithmonë efektiv. Udhëheqësia e shkollës menaxhon 

procesin e punës në shkollë dhe në mënyrë sistematike përcjell realizimin e prioriteteve të përcaktuara në 

PZHSH. Për ngritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies, si dhe zbatimit të rregulloreve të hartuara nga MASHT, 

DKA dhe shkollë, Këshilli Drejtues i shkollës dhe udhëheqësia e shkollës kanë propozuar dhe aprovuar 

formimin e komisionit për ndërmjetësim dhe komisionit disciplinor të cilët do të merren dhe trajtojnë cështjet që 

kanë të bëjnë me përgjegjësitë dhe llogaridhënien, si dhe kanë të drejtë të përpilojnë raport për personat të cilët 

nuk i respektojnë rregullat. Në rast të mosrespektimit të rregulloreve në fuqi, me qëllim të respektimit dhe 

SHTOJCA 
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ruajtjes  

së autoritetit të mësimdhënësve,  KDSH dhe këshilli i arsimtarëve angazhon  grupin për ndërmjetësim i cili e 

luan rolin e një këshillëdhënësi dhe ka për qëllim që problemi të zgjidhet para se të shkojë në komisionin 

disiplinor. Menaxhmenti vazhdimisht mbikëqyr suksesin e nxënësve dhe në bazë të rezultateve të testeve, 

raporteve (tremujore, gjysmëvjetore, vjetore dhe të pritshmërisë) planifikon marrjen e masave për përmirësimin  

dhe ngritjen e rezultateve. Udhëheqësia e shkollës përkrah aktivet e klasave, aktivet profesionale, grupet letrare, 

muzikore, klubin e gjelbërt, të cilat angazhohen dhe ndihmojnë në mënyrë direkte dhe indirekte projektet që 

ofrohen nga nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit në lëndë të ndryshme.. Udhëheqja e shkollës monitoron 

procesin e punës në shkollë dhe në mënyrë të vazhdueshme bën plotësimin  e dokumentacionit, plotësimin  e të 

dhënave në programin SMIA. 

Në bazë të këtyre del se përformanca është e mirë. 

 

Vlerësimi i përformancës për fushën e dytë - Kultura dhe mjedisi shkollor 

 

Kultura organizative që ofrohet nga shkolla mundëson krijimin e një mjedisi të përshtatshëm, të sigurt e të 

shëndetshëm për punë si dhe  për një bashkëpunim të gjerë ndërmjet mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe 

komunitetit, duke përkrahur lirinë e shprehjes për të gjithë, respektimin e diversitetit kulturor, fetar, racor dhe 

iniciativat e ndryshme që janë në të mirën e të gjithëve. Menaxhmenti i shkollës, mësimdhënësit dhe nxënësit 

janë  të përgjegjshëm për ruajtjen e ambientit, objektit, pajisjeve dhe respektimin e rregulloreve të hartuara nga 

shkolla. Shkolla identifikon nevojat e nxënësvë dhe maksimalisht përkushtohet për zhvillimin e secilit në 

mënyrë individuale dhe grupore, ku përvec ofrimit të mjeteve të konkretizimit riplanifikon shfrytëzimin e 

hapësirave në shkollë për të mirën e nxënësve, mësimdhënësve, për zbatimin e teorisë në praktikë. 

Mjedisit të mirë në shkollë i kontribuon përpilimi i orareve ku planifikohen mbajtja e mësimit shtues, plotësues, 

mësimit në kabinete, shfrytëzimi i këndeve të ndryshme, klasës verore, ndarja e hapësirave për shfrytëzim të 

aktiveve të caktuara. Rrjedhimisht, mjedisi fizik dhe kushtet higjienike kanë rezultuar të jenë në nivelin e duhur, 

si dhe shkolla ka nivel te duhur të kulturës dhe mjedis mbështetës. Klimës pozitive në shkollë i kontribuon edhe 

komuniteti, me pjesëmarrjen e tij në orë mësimore si dhe në aktivitete të ndryshme. 

Përformancë e shkëlqyeshme 

Vlerësimi i performancës për fushën e tretë- Mësimdhënia dhe nxënia 

 

Shkolla ka një sistem të mirë të punës duke përfshirë në mënyre aktive të gjithë faktorët që lidhen me procesin 

mësimor dhe duke informuar prindërit për arritshmërinë, zhvillimin dhe progresin e fëmijëve të tyre, përmes 

mbledhjeve të rregullta me prindër, konsultimeve individuale javore, telefonit, webfaqes së shkollës. 

Metodologjia e punës që praktikojnë mësimdhënësit në klasët e tyre ka për qëllim përkrahjen e nxënësve në 

punë ekipore, individuale duke i inkurajuar që të hulumtojnë e të njohin vlerat e shoqërisë demokratike të 

shekullit 21. Rezultatet e vlerësimit, reflektimi i mësimdhënësve për efektivitetin e të nxënit si dhe informatat 

kthyese mes nxënësve dhe  mësimdhënësve, ndihmojnë në organizimin e mësimit plotësues dhe avancues. 

TIK është pjesë e pandashme e punës në shkollë si në aspektin e mësimdhënies, nxënies edhe për informim të 

nxënësve, menaxhmentit, kolegëve, prindërve dhe komunitetit. 

Planet dhe programet  mësimore përgatiten në mënyrë sistematike, me kohe  duke u mbështetur në 

planprogramet me të cilat punojmë.  

Bashkëpunimi kolegial është për çdo lëvdatë, të gjithë mësimdhënësit angazhohen në mënyrë aktive për 

përmirësimin e praktikave të mësimdhënies dhe të nxënit e nxënësve. Ata bëjnë planifikim të detajuar rreth 

datave të mbajtjes së testeve në mënyrë që të  shmangin mbajtjen e dy ose më shumë testeve brenda një dite. 

Mësimdhënësit vazhdimisht raportojnë për të nxënit e nxënësve dhe bashkëpunojnë më prindër  për t’i 

mbështetur dhe inkurajuar ata.  

Menaxhmenti i shkollës përkrah dhe inkurajon mësimdhënësit për përcjelljen e ndryshimeve pedagogjike dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të praktikave mësimore. Ata vëzhgojnë qasjen e metodologjisë së punës së 

mësimdhënësvë dhe për secilin prej tyre përgatiten dosje personale, ku raportohen anët e forta dhe të dobëta të 

tyre.  Shkolla në mënyrë sistematike mbledh të dhëna nga faktorët kyç të procesit mësimor si: nga nxënësit, 

prindërit dhe komuniteti për përmbajtjen dhe zhvillimin e procesit mësimor që ofron shkolla dhe i integron 

kërkësat e bazuara në planin e përmirësimit të proceseve mësimore në shkollë. 

 Nga ajo që vërejmë çdo ditë në shkollën tonë dhe të dhënat e mbledhura, themi se shkolla është me një 

performancë të shkëlqyer 
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Vlerësimi i performancës për fushën e katërt - Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve 

Faktor kyq për ngritjen e performancës së shkollës është edhe ngritja profesionale e mësimdhënësve,  për këtë 

shkolla ka ofruar mundësi të shumta për trajnime të ndryshme duke filluar nga ato me bazë në shkollë, si dhe 

trajnime të tjera, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvilimin profesional të mësimdhënësve i cili zhvillim 

reflekton në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe nxënies. 

 Në shkollën tonë përfshirja e mësimdhënësve në zhvillimin profesional bëhet: 

 duke u bazuar në databazën e krijuar nga koordinatorët e shkollës përmes së cilës paraqitet një pasqyrë e 

qartë për nevojat e mësimdhënësve për ngritje profesionale; 

 përmes hulumtimit individual të mësimdhënësve për zhvillim profesional; 

 nga udhëheqësia e shkollës e cila e ka paraparë ngritjen profesionale të mësimdhënësve në PZHSH si 

dhe duke u bazuar në monitorimin e punës nëpër klasa bën orientimin e mësimdhënësve nëpër trajnimet e 

duhura. 

Stafi drejtues mban përgjegjësi dhe angazhohet për trajnimet e mësimdhënësve të cilat ndikojnë në ngritjen e 

performancës së vet mësimdhënësit dhe në nivelin e mësimdhënies dhe nxënies. Bazuar në suksesin dhe 

mossuksesin e nxënësve mësimdhënësit vazhdimisht rishikojnë qasjen e tyre në mësimdhënie me qëllim që të 

përfshihen në zhvillimet e duhura profesionale.  

Mësimdhënësit janë të vetëdijshëm për qëllimet dhe prioritetet e trajnimit dhe kualifikimit prandaj edhe i 

ndjekin ato dhe mundohen që arritjet të përdoren në realizimin e mësimit të integruar. Aktivet profesionale 

hartojnë planet mujore  duke respektuar korrelacionin mes lëndëve me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsim. 

Vetvlerësimi i mësimdhënësve si dhe format e ndryshme të bashkëpunimit, ofrojnë nivel të lartë të 

mësimdhënies dhe nxënies. 

Shkolla bashkëpunon me DKA-në,  me OJQ që punojnë për ngritjen e cilësisë në arsim, me komunitetin dhe me 

donatorë të ndryshëm, me qëllim të sigurimit të mundësive të ndryshme për ngritje profesionale të 

mësimdhënësve. 

Kushtet për trajnime në shkollë janë shumë të mira si në aspektin teknik, organizativ dhe të burimeve njerëzore. 

Shkolla ka koordinatorët për ZHPM të cilët hartojnë planin për mbajtjen e trajnimeve të nevojshme në shkollë, 

ka fasilitatorë të cilët ndihmojnë organizimin e trajnimeve me bazë në shkollë. 

Bazuar në vëzhgimet e bëra,  kemi vërejtur se mësimdhënësit përdorin teknika të ndryshme për punë, të cilat i 

kanë përfituar nga trajnimet e ndryshme që kanë ndjekur. Përmes monitorimeve sistematike shkolla merr 

informacione për nevojat e mësimdhënësve për ngritje profesionale dhe në bazë të ofertave që i ofrohen 

organizon trajnimet e nevojshme. Zhvillimi profesional eshte process i vazhdueshem ku gjithmone ka nevoje 

per permiresim varesisht nga zhvillimit qe ndodhin ne arsim. 

Përformancë e mirë 

 

Vlerësimi i performancës për fushën e pestë - Performanca e nxënësve 

 

Shkolla ofron mundësinë  e përfshirjes së nxënësve duke  ofruar një ambient të mirë dhe të sigurt. Nxënësit janë 

të përfshirë në të gjitha strukturat e shkollës duke filluar nga  këshilli  drejtues i shkollës, rinia shkollore, grupet 

e ndryshme punuese (grupi letrar, klubi i  gjelbërt, klubi i matematicientëve, fizicientëve, ekipi i futbollit, 

basketbollit, volejbollit, etj). Në shumicën e këtyre grupeve vazhdimisht punohet duke marrë  parasysh idetë si 

dhe mendimet e shumicës së nxënësve, me qëllim që vazhdimisht të kemi zhvillim të aftësive e shkathtësive të 

nxënësve (fizike e mendore), në mënyrë që ato të përdoren në situata të ndryshme për arritjen e qëllimeve për 

zhvillimin dhe avancimin  e nxënësve. Në vazhdimësi  ekziston përkrahja, ndihma dhe motivimi nga 

mësimdhënësit e kjo ka treguar një ngritje në mësimdhënie, nxënie që ka ndikuar në ngritjen e përformancës së 

nxënësve dhe ngritjen e përformancës së shkollës. Duke ditur se  bashkëpunimi në shumë raste ndikon në 

ngritjen e rezultateve edhe në rastin e mësimdhënies ka rëndësi të madhe, që të kemi një integrim të ngushtë, të 

aktiveve profesionale dhe atyre të klasëve.Shkolla  tregon gatishmëri për bashkëpunim duke informuar nxënësit, 

mësimdhënësit me rregullat e shkollës, obligimet dhe përgjegjësitë. Nxënësit janë të përfshirë në strukturat që 

kanë hartuar këto rregulla. Nxënësit e gëzojnë autonominë për të propozuar dhe ndryshuar shumë çështje që janë 

për të mirën e tyre dhe shkollës. Ata i përdorin të gjitha hapësirat brenda dhe jashtë shkollës si dhe kanë 

mundësi që ato ti ndryshojnë apo edhe të shtojnë pjesë tjera. Nxënësit janë të përfshirë në një masë edhe në 

procesin e mësimdhënies duke marr parasysh kërkesat e tyre për kohën e  mbajtjes së testeve, mënyrën e 

realizimit të orëve mësimore,metodat e mësimdhënies, mënyrën e shfrytëzimit të kabineteve etj. Nxënësit e 

gëzojnë të drejtën  për organizime të ndryshme ku në tërësi ata e planifikojnë atë projekt dhe vetë e realizojnë. 



! 
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 

38 

 

 

Krahas përkushtimit për një përmbajtje brenda parimeve  të parapara me kurrikulë rëndësi të madhe po i 

kushtohet zhvillimit të përgjegjësisë dhe llogaridhënies duke përgatitur nxënës me vetbesim, vizionarë, të 

përgjegjshëm dhe që jep llogari për punën e kryer.  

Shkolla ka organizuar një mësimdhënie të integruar edhe për fëmijët me nevoja të veçanta dhe ka një 

infrastrukturë deri diku të përshtatshme për këta fëmijë. Ka ngecje në përgatitjen e hapësirave për lëvizjen e lirë 

të këtyre fëmijëve ku qasja e tyre në katet e sipërme është e pamundur. Ne aspektin financiar vlen të përmendet 

mos angazhimi i asistenteve nga institucionet që duhet të merren me këtë punë por e tëra mbulohet nga 

angazhimi dhe financimi i prindërve të tyre.  

Shkolla krahas ekipeve të ndryshme punuese ka formuar edhe ekipin i cili merret me fëmijët të cilët bëjnë 

mungesa të paarsyeshme dhe është në bashkëpunim të përhershëm me menaxhmentin, prindërit dhe 

mësimdhënësit.  

Performancë e shkëlqyer 
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