
 
 

 

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË 

ZYRA VENDORE ARSIMORE ELBASAN 

GJIMNAZI: “VASIL KAMAMI” 

Elbasan me, 03. 05. 2020 

 

LENDA: PLAN MASASH PER ZBATIM GJATE PERIUDHES 04. 05. 2020 – 05. 06. 2020 

 

DREJTUAR: Mësuesve të shkollës 

Për dijeni: ZVAP Elbasan 

PLAN PUNE NR. 4 

 

Në zbatim të Urdhër  Nr. 45 datë 29. 04. 2020 “Për organimin e mësimit, vlerësimin e nxënësve dhe mbylljen e vitit shkollor 2019 – 

2020 për klasën e XII (dymbëdhjetë)”,  në shkollë do të ndiqet ky plan pune: 

 

Nr Veprimtaria Zbatuesi Afati Shenime/ 

verejtje 

1 Informimi i mësuesve me Urdhër nr. 45 datë 29.04.2020 “Per organizmin 

mësimit, vlerësimin e nxënësve dhe mbylljen e vitit shkollor 2019 – 2020 për 

klasën e XII (dymbëdhjetë) 

Drejtori  01.05.2020 Informimi behet 

online 

2 Marrja e vendimit per te vënë në dispozicion të konsultimeve të nxënësve kl 

12 të gjithë mësuesit e ekipeve lëndore, të cilët kanë lëndë provimi. 

Drejtori  04.05.2020  

3 Dezinfektimi i mjediseve të shkollës. Bashkia, ZVAP, 

drejtoria e shkollës 

Sipas planit të 

bashkise  

 

4 Përgatitja e mjediseve të shkollës (klasa, korridore, tualete, oborr etj) për 

mësimin në shkollë sipas parimit të distancimit social. 

Drejtoria e 

shkollës, personeli 

ndihmës, 

m6ësuesit e 

edukimit fizik 

04 -15.  05. 2020   

5 Riorganizmi i klasave për nxënësit maturantë gjatë zhvillimit të konsultimeve 

në shkollë. (tabelat informuese dhe vendosja e tavolinave tw punws pwr 

nxwnwsit nwpwr klasa) 

Drejtoria, 

personeli ndihmës, 

mësuesit e 

edukimit fizik 

04 – 15.05.2020  

6 Sigurimi i programeve orientuese (të rishikuara) për mësuesit dhe nxënësit 

për periudhën COVID – 19 në rrugë online dhe hardcopy 

Drejtoria  

Mesuesit 

01.05.2020 (online) 

 

 



kujdestare dhe  të 

lëndëve 

18.05.2020 

(hardcopy) 

7 Hartimi i planeve të konsultimeve (perseritje) për periudhën 18. 05. 2020 – 

05. 06. 2020 nga mësuesit të cilët do të zhvillojnë këto konsultime. 

Mësuesit e lëndëve 

provim 

04 – 15.05.2020  

8 Përgatitja e tabelave udhëzuese dhe orientuese dhe vendosja e tyre në 

mjediset e shkollës për nxënësësit dhe mësuesit gjatë periudhës së 

konsultimeve sipas parimit tw distancimit social. 

Drejtoria, OS, 

personeli ndihmës 

04 – 15.05.2020  

9 Hartimi i orarit mësimor gjatë periudhave: 

04. 05. 2020 – 15. 05. 2020 (online) 

 

18. 05. 2020 – 05. 06. 2020 (në shkollë)  

 

Drejtori  03. 05. 2020 (online) 

 

 

brenda dt. 11.05. 

2020 (ne shkolle) 

 

10 Njoftimi i nxënësve, prindërve dhe mësuesve për rregullat që do të ndiqen në 

mjediset e shkollës gjatë konsultimeve në shkollë. Masat që ata duhet të 

marrin. 

Drejtoria, mesuesit 

kujdestarë, 

mësuesit e lëndëve 

 

brenda dt. 

11.05.2020 

 

11 Rinjohja e mësuesve dhe nxënësve me procedurat e vlerësimit të nxënësve 

gjatë periudhës 18.05.2020 – 05.06.2020 

 

Drejtoria  15.05.2020 (me nxenesit 

online, me 

mesuesit ne 

hardcopy) 

12 Zhvillimi i konsultimeve sipas orarit të hartuar nga drejtoria e shkollës Drejtoria, mesuesit 18.05.2020 – 05. 06. 

2020 

 

13 Monitorimi i konsultimeve me nxenësit maturatnë nga drejtoria e shkolles Drejtoria  18.05.2020 – 

05.06.2020 

 

14 Përgatitja e mjediseve për provimet  MSH 2020 dhe certifikimi i tyre nga 

drejtoria e shkollës. 

Drejtoria, 

personeli ndihmës 

brenda dt. 

07.06.2020 

 

15 Zhvillimi i provimeve të MSH 2020  MASR, QSHA, 

DRAP,ZVAP, 

shkolla etj 

Sipas kalendarit të 

MASR 

 

16 Plotësimi i evidencave, statistikave dhe regjistrave të kl 12 nga mësuesit dhe 

dorëzimi i tyre në drejtori. 

Drejtoria e 

shkollës 

mësuesit 

1 – 30 .06.2020  

17 Përgatitja e certifikave të nxënësv maturantë dhe pajisja e tyre me këto 

certifikata. 

Drejtoria 

KSHMSH 

Sipas kalendarit të 

MASR, ZVAP 

 

18 Analiza e MSH 2020 (sesioni i pare) Drejtoria, mësuesit  Korrik 2020  

 

Drejtore e shkollës 

Anjeza Cerri 

 


