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I – PROCEDURA E HARTIMIT TË PLANIT VJETOR TË SHKOLLËS 

Ky plan u hartua në zbatim të: 

 Ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”; 

 Urdhërit Nr.31  datë 28. 01. 2020  të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për miratimin e Rregullores së institucioneve arsimore”; 

  Rregullores së institucionit arsimor, kreu XI,  neni 51 “Plani vjetor i institucionit arsimor” 

1 - Në hartimin e planit vjetor marrin pjesë: 

a. stafi i drejtorisë 

b. stafi pedagogjik 

c. përfaqësues nga qeveria e nxënësve 

d. përfaqësues nga komuniteti i prindërve dhe ai rreth shkollës 

 

2 – Grupet e punës: 

GRUPI 1 – Drejtor – nëndrejtor 

GRUPI 2 – Kryetarët e ekipeve lëndore 

GRUPI 3 – Nxënësit, prindërit dhe komuniteti 
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3 – Ndarja e punës sipas grupeve: 

Nr Veprimtaria Zbatuesi Afati  

1 Marrja e vendimit për hartimin dhe përpilimin e Planit Vjetor të Shkollës 2020 – 2021.  Drejtori Gusht 2020 

2 Takim me  stafin  pedagogjik  për  ngritjen e grupit të punës i cili do të identifikojë gjendjen e shkollës. 

(takimi zhvillohet me dy grupe ne dite te ndryshme sipas rregullave anticovid – 19) 

Drejtori 24 – 27 gusht 

3 Takim me   këshillin e prindërve  për  ngritjen e grupit të punës i cili do të japë ide dhe mendime rreth planit 

vjetor të shkollës.(takimi zhvillohet me kryetarët e këshillit të prindërve të shkollës dhe sipas rregullave 

anticovid) (parashikohen 9 anëtarë) 

Drejtori Korrik 2020 

 (ora 10:00) 

4 Takim me qeverinë e nxënësve  për  të dhënë  ide dhe mendime reth planit vjetor të shkollës. (takimi 

zhvillohet me senatorët e  klasave 11 dhe 12, pasi kl e 10 nuk kanë zgjedhur senatorët, online) 

(parashikohen 9 senatorë) 

Drejtori 01 shtator (ora 12:00) 

5 Formimi i grupit të punës që do të përgatisë Planin Vjetor të Shkollës (draft) për vitin shkollor 2020 – 2021. Drejtoria 01 shtator 

6 Trajnim i grupit të punës  për të identifikuar nevojat dhe burimet e shkollës, duke zbatuar rregullat 

anticovid.  

Drejtori 02 shtator  (ora 10:00) 

7 Puna parapërgatitore për hartimin e planit: analiza e gjendjes, identifikimi i nevojave të nxënësve dhe i 

komunitetit jashtë shkollës, pikat e forta dhe ato të dobëta etj.  

3 grupet e 

punës 

03 – 04 Shtator  

8 Caktohet synimi I vitit shkollor dhe objektivi/ -at që do të arrihen. 3 grupet e 

punes 

03 - 04 Shtator  

9 Hartohet plani vjetor I shkollës me të gjitha rubrikat e tij nga grupi kryesor i punës (kryesuar nga Drejtori) Grupi 1 07 Shtator  

10 Miratohet në bordin e shkollës dhe dërgohet në ZVA Elbasan, për miratim Drejtori  08 Shtator  

11 Informohet publiku online (mësues, nxënës, prindër, komunitet) mbi përmbajtjen e planit vjetor të shkollës. Drejtori  Java I e mësimit 
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II – ANALIZA E GJENDJES (për vitin shollor 2019 – 2020) 

1. NDJEKJA E SHKOLLËS: 

Shkolla  „Vasil Kamami“ është ndërtuar  për herë të parë në vitin 1958 . Ajo është vendosur në lagjen  „Qemal Stafa“, Rruga Rinia“, pranë Sportit 

të Vjetër. Mbrapa saj ndodhet shkolla 9 – vjecare „Ptoleme Xhuvani“.  

Shkolla ka pësuar rikonstruksion të pjesshëm (vetëm palestra e saj është rikonstruktuar në vitin 2015) dhe pjesa tjetër e godinës është 

mirëmbajtur nga  pushteti vendor, stafi i mësuesve, kontributi i prindërve dhe nxënësit në cdo vit shkollor.  

Në shkollë është e nevojshme ndërhyrja në rrjetin hidraulik (pasi regjistrohet një konsum i lartë të ujit të pijshëm për arsye të amortizimit të këtij 

rrjeti) dhe është gjithashtu e nevojshme ndërhyrja edhe në rrjetin elektrik (pasi në stinën e dimrit shkolla ka ngrohje vetëm me energji elektrike 

dhe amortizimi i këtij rrjeti nuk e përballon këtë ngarkesë).  

Shkolla  është e mesme dhe në të zhvilluan mësim 13 klasa me nga rreth 30 nxënës secila. Klasat janë te ndricuara mirë dhe me një akustikë të 

mirë. Mirëmbajtja e tyrë bëhet vazhdimisht nga të gjithë aktorët e shkollës. Janë të arreduara mirë dhe normale për zhvillimin e mësimit. 

Përvec klasave, në shkollë funksionuan edhe kabinetet e: fizikës, kimisë, biologjisë, T.I.K, gjuheve të huaja (kabinet modest), histori – gjeografisë, 

biblioteka e shkollës e cila është në gjendje relativisht të mirë, palestra e shkollës me mjedise të reja (të rikonstrukturara). Këto mjedise janë të 

mirëmbajtura dhe një pjesë e tyre të pasura edhe me materiale mësimore; 

 Kabineti i fizikës, kimisë dhe biologjisë janë furnizuar me bazë materiale në vitin shkollor 2018 – 2019 nga MASR 

 Cdo klasë dhe kabinet është pajisur me ëhiteboard (siguruar nga një donatori i huaj) me të cilin shkolla (qeveria e nxënësve) bëri një 

projekt „Shkolla ime“. Po kështu edhe kabineti i TIK është pajisur me PC nxënësi në vitin shkollor 2018 – 2019 po nga ky donator. 

  Në shkollë zhvillojnë aktivitetitn e tyre edhe qendra DANIDA, Shoqata e Peshëngritjes për vajza „Dritan Kalemi“  në marrëveshje me Bashkinë 

Elbasan.  

Të gjitha mjediset në shkollë, përfshirë edhe ato mbështetëse janë të sigurta për nxënësit, megjithë  problematikat  e  mësipërme me rrjetin 

hidraulik dhe atë elektrik, që janë paksa të amortizuar. Shkolla është lyer pjesërisht (vetëm korridori qëndror dhe fasada kati i parë) në fillim të 

vitit shkollor 2019 – 2020 dhe disa mjedise  të tjera (pjesërisht) janë lyer në  Shtator 2020 nga pushteti vendor. Mjedisi mirëmbahet nga nxënësit 

dhe stafi i shkollës.  

Gjatë vitit shkollor 2019 – 2020 shkolla nuk pësoi amortizime për shkak të tërmetit në Nëntor 2019, (vërtetuar kjo me procesverbalin e lënë nga 

ekipi specialist i bashkisë pasi kreu inspektimin në shkollë).   
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Në muajin Maj2020, në kuadër të masave të marra për rikthimin në shkollë me nxënësit maturantë, shkolla u dezinfektua nga Bashkia Elbasan. 

Në Shtator 2020 shkolla për  rifillimin e vitit shkollor 2020 -2021 u higjenizua në tërësinë e saj përmes lyerjes së pjesshme dhe pastrimit me 

detergjentë pastures dhe dezinfektues, si cdo vit tjetër nga personeli sanitar. 

Instituti Shëndetësor Shtetëror (ISHSH) ka kryer 2  inspektime gjatë vitit shkollor 2019 – 2020 dhe shkolla ka rezultuar në gjendje të mire dhe të 

mirëmbajtur përsa i përket higjenës. Detyrë e lënë nga ky institucion ka qenë dezinfektimi i bodrumit të shkollës (pasi nuk është kryer prej 

shume vitesh) si dhe ndërhyrje në sistemin hidraulik, pasi është shume i amortizuar.  

Shkolla furnizohet me ujë të pijëshëm të rrjedhshëm nga ujësjellësi i qytetit. Uji i pijshëm në shkollë, sipas analizave të kryera në laboratorin 

përkatës (shtator 2019) ka rezultuar konform parametrave për t’u përdorur, ndërsa në muajin Shtator 2020, janë marrë përsëri monstra të ujit 

për analizë, me kërkesë të drejtorisë së shkollës. Nga kjo analizë, rezulton se uji i pijshëm është i përdorshëm. Për të siguruar ujë edhe në katet e 

sipërme të shkollës në cdo moment të ditës, komisioni i blerjeve ka siguruar pompe uji që në muajin Maj 2020. Pra, shkolla nuk ka probleme me 

furnizimin me ujë të pijshëm.  

Përsa i përket masave të marra në muajin Maj 2020, pas rikthimit të në shkollë, cdo masë është marrë në zbatim të protokolleve të Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Cështjeve Sociale si dhe protokolleve të MASR. (hartimi i rregullores anticovid, piketat orientuese  në oborr ku ruhet distanca 2 

metër, klasat me tavolina me distancë 1.5 – 2 metër, termometër digjital, solucione dezinfektuese me përmbajtje alkooli, xhel etj). Këto masa 

janë marrë edhe për vitin shkollor 2020 – 2021. 

1 Numri i nxenesve ne vitin shkollor 2019  -2020 
 Në shtator 368 gjithsej (237 femra)/ në Qershor 354 gjithsej (230 femra) dhe 124 meshkuj 

2 Numri i klasave paralele  

KLASA X (5 klasa) KLASA XI (4 klasa) KLASA XII (4 klasa) 
 
3 

PERQINDJA E BRAKTISJES SE 

SHKOLLES PER VITIN 2019 – 2020 
PERQINDJA E OREVE TE MUNGUARA 

NGA NXENESIT KUNDREJT PROGRAMIT 

MESIMOR TE ZHVILLUAR VITI 
SHKOLLOR 2019 – 2020 

PERQINDJA E BRAKTISJES NGA VAJZAT PER VITIN 

SHKOLLOR 2019 – 2020 
 

3 nxenes (nga 15 vitin e kaluar) ose 

0.84 % (nga 4.08 % një vit më parë) 

11097 ose 0.81 % (nga 10 857 ose 

0.93 % mungesa një vit më parë) për 

13634 ore të realizuara gjate këtij viti 

2  NXENESE OSE 0.56 % 

   ANET E FORTA 
1. Njoftimi i prindërve nga sekretaria e shkollës ne cdo moment kur nxënësi braktis mësimin. 

2. Prania në dy ditë e punonjësit social dhe cdo dite e oficerit të sigurise në shkollë dhe impenjimi i tyre në punë. 
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ANET E DOBETA  
A-  Rritja e numrit te mungesave si rrjedhoje e vendbanimit të nxënësve nga rrethinat e  qytetit.  

B- Puna e pamjaftueshme e prindërve me fëmijët e tyre përsa i përket mungesave në mësim (kjo lidhet edhe me faktin e arsimimit të prindërve 

kryesisht me arsim  8 – vjecar).  shumë prindër shkëputin fëmijën nga mësimi për arsye familjare ose ndërpresin mësimin duke tërhequr 

fëmijën nga shkolla për arsye emigracioni. 
 

VITI SHKOLLOR 
2019 – 2020 

TE PARALAJMERUAR TE PERJASHTUAR TE LARGUAR PA ARSYE  
 (braktisur) 

 

TE LARGUAR ME 
ARSYE  

(trasferuar,familjar, 
shendetesore)  

 PERIUDHA I 47 nxënës nga këto 11 

femra ose (13.3 %)  
(nga 60 nxënës (0.16 % 

një vit më parë) 

3 nxënës nga këto 0 

femra ose (0.84  %)  

(nga 3 nxenes (0.01 % një 

vit më parë) 

3 (0.84%) nxënës nga 

këto 2 femra ose 0.56 %) 

(nga 4 nxenes (0.01 % një 

vit më parë) 

10 nxënës nga këto 6 

femra ose 1.69 %) 

(nga 9 nxenes (0.02 

% një vit më parë) 

2. ASPEKTI SOCIAL: 

NR I NXËNËSVE ME NDIHMË 
EKONOMIKE 

NR I NXËNËSVE ME NJËRIN 
PRIND 

NR I NXËNËSVE ME 
KUJDESTAR 

NR I NXËNËSVE TË ARDHUR 
NGA KRAHINA TË TJERA OSE 
JASHTË SHTETIT 

NUMRI I NXËNËSVE ME 
AFTËSI TË KUFIZUARA OSE 
AFTËSI NDRYSHE 

113 nxënës 
 

18 nxënës 5 nxënës 1 nxënës nga jashtë shtetit 3 nxënës 

3. ARRITJET E NXËNËSVE: 

1 NOTA MESATARE E SHKOLLES =  7.34 nga 7.32 një vit më parë 
 

2 PERQINDJA E KALUESHMERISE =  100 % nga 95 % një vit më pare 
 

3 DIFERENCA E NOTES MESATARE VJETORE TË SHKOLLËS ME ATE TE M.SH 2020 NE LENDET E PERFSHIRA NE M.SH: 

- 0.36  nga  - 0.19 një vit më parë 

ANET E 

FORTA       

 MOBILIZIMI I TË GJITHË AKTORËVE NISUR NGA PËRCAKTIMI I NOTËS MESATARE PËR PRANIM NË SHKOLLËN E LARTË. 

 EKZISTENCËN Ë LABORATORËVE  TË PAJISUR ME MJETE NGA MASR NË FILLIM TË VITIT. 
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ANET E 

DOBETA           

 

 Mospjesëmarrja aktive e prinderve në procesin e te nxenit te fëmijëve të tyre. Prindërit nuk bashkëpunojnë për një 
cilësi më të mirë në të nxënë.  

 Ndryshimet që pësoi procesi për shkak të tërmetit dhe pandemisë. 

4. TREGUESIT E ARRITJEVE: 

- TREGUESIT E KARTËS SË PERFORMANCËS PËR VITIN SHKOLLOR  2019 - 2020 

Në nivel ZVA – je shkolla jonë renditet e __  (në mënyrë të përgjithshme) nga shkollat e mesme të qytetit.  

5. ETIKA DHE SJELLJA: 

NR THYRJE TE DISIPLINES 

 
1 

PARALAJMERIM PER ULJE TE NOTËS NË SJELLJE   

Periudha I 4   nxenes ose 1.16 % Gjithsej 

Periudha II 0 nxenes   

4 nxenes ose (1.16 %) (nga 7 

nxënës një vit më parë) 
Periudha III 0 nxënës 

 
2 

ULJE TE NOTES NE SJELLJE   

Periudha I 0  nxenes ose 0  % Gjithsej 

Periudha II 0 nxenes ose 0  %  
0 nxënës (nga 1 nxenes një vit më 
parë) 

Periudha III 0 nxenes ose 0 % 

ANËT E FORTA: 

 Roli i Ofierit të sigurisë në shkollë, bën që nxënësit të jenë më të ndërgjegjësuar ndaj ligjit dhe rregullave. Për këtë arsye 

është rritur ndjeshëm bashkëpunimi midis nxënësve dhe OS në parandalimin e thyerjes së disiplinës në shkollë dhe 

jashtë saj nga individë të vecantë. 

 Roli i punonjësit psikosocial në shkollë, ka bërë që nxënësit të drejtohen për të marrë shërbim pa komplekse dhe ta 

shohin rolin e tij si një rol të rendësishëm në këtë periudhë të  jetës së tyre. Bashkëpunimi me punonjësin psikosocial dhe 

nxënësit bëjnë që keta të fundit të përballojnë më mirë problemet emocionale të moshës. 
 

ANËT E DOBËTA: 

 

 Mësues të vecantë lënde nuk e kanë kontrollin e klasës gjatë orës së mësimit, gjë që sjell rrëmujë dhe mungesë cilësie.  
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 Puna e pamjaftueshme e familjeve dhe prindërve të nxënësve me probleme të vecanta në sjellj e. 

6. MËSUESIT: 

PËRQINDJA E MËSUESVE PA 
PROFIL PËRKATËS 

PËRQINDJA E MUNGESAVE TË BËRA 
NGA MËSUESIT KUNDREJT TË GJITHA 
ORËVE TË ZHVILLUARA 

NUMRI I KREDITEVE TË 
MËSUESVE TË FITUARA GJATË 
VITIT SHKOLLOR 2019 - 2020 

SHKALLA E KUALIFIKIMIT TË 
MËSUESVE (në vitin shkollor 
2019 – 2020) 

 
0 % 

 

 
 

30 kredite nga 16  kredite një 
vit më parë 

SHK. 1 6  mësues 
SHK. 2 10 mësues 

SHK. 3 5 mësues 

SHK. 4 6 mësues 
Shënim: Në muajin korrik 2020 janë testuar gjithsej 5 mësues për të fituar shkallët e kualifikimit përkatësisht: 2 mësues 
për shkallën e I dhe 3 mësues për shkallën e II, por ende nuk janë certifikuar, edhe pse rezutatet i kanë pozitive. Në 
shënimin mësipër, nuk është marrë parasysh  fakti që kanë zhvilluar provimin pasi nuk janë certifikuar ende. 

 

7. PJESËMARRJA NË PROJEKTE: 

 Nr i nxënësve fitues Vendi që kanë zënë Lënda  Mësuesi i lëndës 

Faza I olimpiadës kombetare 14 nxënës I, II, III 12 nx Gjuhë shqipe dhe 
letërsi dhe 2 nx Gjeografi 

Aurora Bardhi 
Sadete Mnalla 
Alma Bullaci 

Faza II olimpidës kombëtare 3 nxënës 2 në vendin e III dhe 1 në vendin 
e II 

Gjuhë shqipe dhe letërsi  
Aurora Bardhi 

Konkurs i fjalës artistike 3 nxënës Organizuar nga ZVAP, Elbasan Aurora Bardhi  

Kupa e 75 vjetorit të Çlirimit të 
vendit në futboll (sport) 

11  nxënës Organizuar nga ZVAP, Elbasan Mikel Cenaj  

“Redebate” 8  nxënës Organizuar nga Shoqëria e hapur Aurora Bardhi 

S.T.A.R 150 nxënës Organizuar nga MASR  Mesuesit e 
edukimit fizik 
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8. QËNDRIMI I NXËNËSVE NDAJ CILËSISË SË SHËRBIMIT: 

Të dhënat e pyetësorit me nxënësit që u përdorën në fund 

të vitit shkollor për të  plotësuar  treguesit e kartës së 

perfomancës mbi kënaqësinë e nxënësit në shkollë.  

Pyetësorët janë në googleform për shkak të pandemisë. 

 

Shumë dakord  

47.2 % (nga 46.43 % 

një vit më parë) 

Dakord 

18.6 % (nga 

21.43% një vit më 

parë) 

Pjesërisht dakord 

9.3 % (nga 14.29 % 

një vit më parë) 

Aspak dakord 

24.9 % (nga 17.86 

% një vit më parë) 

Të dhënat e pyetësorit me prindërit që u përdorën në fund 

të vitit shkollor për të  plotësuar  treguesit e kartës së 

perfomancës mbi kënaqësinë e prindërve në shkollë.  

Pyetësorët janë zhvilluar gjithashtu në googleform për shkak 

të pandemisë. 

66.4 % (nga 65.10% 

një vit më parë) 

25.5 % (nga 31.25 

% një vit më praë) 

6.5 % (nga 2.60 % një 

vit më parë) 

1.6 % (nga 1.04 % 

një vit më parë) 

Të dhënat e pyetësorit me mësuesit që u përdorën në fund 

të vitit shkollor për të  plotësuar  treguesit e kartës së 

perfomancës mbi kënaqësinë e mësuesve në shkollë.  

Pyetësorët janë zhvilluar googleform për shkak të 

pandemisë. 

55.4 % (nga 60.0 % 

një vit më parë) 

24.6 % (nga 27.5 % 

një vit më parë) 

10.8 % (nga 4.17% 

një vit më parë) 

9.2 % (nga 8.33 % 

një vit më parë) 

III – SYNIMI PËR VITIN SHKOLLOR 2020 – 2021:  

“Përmirësimi  i treguesve të frekuentimit të mësimit dhe arritjeve lëndore në nivel shkolle” 

IV – OBJEKTIVAT PËR VITIN SHKOLLOR 2020 – 2021: 

Objektivi – 1 - Të arrijmë që përqindja e nxënësve të paralajmëruar për përjashtim të mos jetë më shumë se 12 % (nga 13.3 % një vit 

më parë) dhe përqindja e orëve vjetore të munguara nga nxënësit në raport me orët e zhvilluara, të mos jetë më shumë se 0.75 % (nga 

0.81% një vit më pare. 

Objektivi – 2 – Të arrijmë që kalueshëmria në provimet e MSH në lëndët D1, D2, D3 të mos jetë më pak se 96 % (nga 95 % një vit më 

parë) dhe nota mesatare e provimit të MSH në lëndët D1, D2, D3 të mos jetë më pak se 6.65 (nga 6.60 një vit më parë). 

Objektivi – 3 -  Në fund të vitit shkollor, numri i krediteve të fituara nga mësuesit të jetë jo më pak se 1.5 kredite / mësues (nga 1.2 

kredite / mësues një vit më parë).  
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V – VEPRIMTARITË PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT TË PARË 

Nr Veprimtaria EKIPI PËRGJEGJËS Afati  

1 Ngritja dhe funksionimi i grupit të monitorimit të mungesave. Drejtori Shtator 2020 

2 Hartimi i instrumentave vezhguese dhe aplikimi i tyre.   

Grupi i monitorimit 

Shtator 2020 

3 Raportimi mujor në drejtori mbi situatën e frekuentimit të mësimit nga nxënësit. Cdo fund muaji 

4 Përpunimi i bazës së të dhënave të nxënëse me qëllim komunikimin me prindërit. Mesuesit kujdestare, drejtoria Tetor 2020 

5 Hartimi dhe plotësimi i instrumentave mbi mungesat ditore të nxënësve. Krijimi i 

ditarit të mungesave të klasës.  

Drejtoria, grupi i monitorimit Shtator 2020 

7 Kontakte të menjëhershme me prindërit/ kujdestarët e nxënësve të cilët braktisin orën 

e mësimit. 

Mesuesit kujdestare Plotësimi cdo dite 

8 Trajnim i mësuesve për njohjen e nxënësve me probleme sociale. Sekretaria, mesuesit kujdestare Gjatë gjithë vitit 

shkollor 

9 Trajnim i nxënësve me probleme sociale mbi rëndësinë që ka shkolla dhe shkollimi Punonjesi psiko social Tetor 2020 

10 Trajnim i prindërve të nxënësve me probleme sociale, mbi braktisjen e mësimit. Punonjesi psiko social Vazhdimisht  

11 Forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve shkollë – NJMF – Policia e Shtetit. Punonjesi psiko social Nentor 2020 

12 Organizimi i garës mujore “Nënësi që nuk mungon asnjë ditë në shkollë”. Punonjesi psiko social dhe 

OS 

Gjatë gjithë vitit 

shkollor 

13 Organizmi i garës semestrale “Klasa me 0 mungesa”. Drejtoria Cdo muaj 

14 Shpërndarja e stimujve moralë nxënësve dhe klasave me rezultatet më të mira në 

frekuentim. 

Drejtoria Cdo 3 periudha 

15 Vlerësimi i mësuesit kujdestar me performancën më të mirë në frekuentimin e 

mësimit nga nxënësit. 

Drejtoria, donatoret Cdo 3 periudha 
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16 Organizimi i aktiviteteve argëtuese dhe sensibilizuese gjithëpërfshirëse në shkollë. Drejtoria Ne fund te vitit shkollor 

19 Raportimi mujor në drejtori mbi situatën e frekuentimit të mësimit nga nxënësit. Drejtoria, bordi i shkolles Gjatë gjithe vitit 

 

VI – VEPRIMTARITË PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT TË DYTË 

 Veprimtaria EKIPI PËRGJEGJËS Afati  

1 Ngrihet grupi i punës që do të drejtojë veprimtaritë për realizimin e objektivave për 

prioritetin 2. 

Drejtoria  Shtator 2020 

2 Trajnohet grupi i punës mbi specifikat e MSH Drejtoria  Tetor 2020 

3 Planifikohet kurrikula me zgjedhje për nxënësit maturantë Ekipi kurrikular Korrik 2020 

4 Punohen urdhërat dhe udhëzimet mbi procedurat e MSH Drejtoria  

KSHMSH 

Sipas MASR 

5 Trajnohen mësuesit mbi rregulloren dhe procedurat e MSH KSHMSH Sipas MASR 

6 Trajnohen nxënësit për rregulloren  dhe procedurat e MSH KSHMSH Sipas MASR 

7 Trajnohen prindërit për rregulloren  dhe procedurat e MSH KSHMSH Sipas MASR 

8 Zbatohen procedurat e MSH Drejtoria, mësuesit, 

KSHMSH 

Vazhdimisht  

9 Zhvillohet  këshillimi i karrierës për nxënësit maturantë Drejtoria, mësuesit, 

KSHMSH 

Gjatë gjithë vitit 

10 Hartohet plani i monitorimeve të konsultimeve të MSH Drejtoria  Shtator 2020 
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11 Hartohet grafiku i konsultimeve të MSH Drejtoria  Janar 2021 

12 Zhvillohen konsultimet e MSH Drejtoria, mësuesit Janar – Maj  2021 

13 Monitorohen orët e konsultimeve  Drejtoria  Janar – Maj  2021 

14 Testohen nxënësit paraprakisht me modele testesh të MSH paraardhëse. Drejtoria 
KSHMSH 

Maj 2021 

15 Asistohet në procedurat e përzgjedhjeve të formularëve të MSH. Drejtoria 
KSHMSH 

Gjatë gjithë vitit 

16 Analizohen rezultatet e arritura Drejtoria 
KSHMSH 

Në fund të vitit 

 

VII – VEPRIMTARITË PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT TË TRETË 

NR Veprimtaria EKIPI PËRGJEGJËS Afati  

1 Ngrihet grupi i punës që do të udhëheqë trajnimin e mësuesve. Drejtori Shtator 2020 

2 Identifikohen nevojat e mësuesve për trajnime përmes instrumentave të përgatitura  Grupi I punës Java I Tetor 2020 

3 Hartohet plan pune për trajnimin e mësuesve, sipas nevojave që ata kanë. Grupi I punës drejtoria Java II Tetor 2020 

4 Përfshihen mësuesit në takimet e rrjeteve profesionale. Mësuesit drejtoria Gjatë gjithë vitit 

shkollor 

5 Zhvillohen trajnime në shkollë me mësuesit sipas nevojave që ata kanë. Grupi I punes, drejtoria Gjatë gjithe vitit 

shkollor 
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6 Sigurohen të ardhura për trajnime të vecanta për mësues të vecantë (mësuesit që 

kanë më shumë nevoja për trajnim). 

Drejtoria, bordi I shkolles vazhdimisht 

7 Zhvillohen takime (tryeza, diskutime, orë të hapura mësimore) me mësuesit e 

shkollës. 

Drejtoria, grupi I punës Gjatë gjithë vitit 

shkollor 

8 Zhvillohen takime të përbashkëta me mësues të shkollave të tjera me tematika mbi 

nevojat për trajnime. Shkëmbim eksperiencash mes shkollash. 

Drejtoria Gjatë vitit shkollor 

9 Analizohet puna e bërë nga mësuesit në drejtim të trajnimeve. Grupi I punës, drejtoria Në fund të vitit shkollor 
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VIII – VEPRIMTARITË PËR VËZHGIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT 

Nr  Veprimtaritë Zbatuesi Afati  

1 Formulohet urdhëri për ngritjen e grupeve të punës që do të drejtojë veprimtaritë për realizimin e synimit dhe 

objektivave të vitit shkollor. 

Drejtori Brenda dt 02.09.2019 

2 Analizohet ne stafin pedagogjik për cdo periudhe realizimi i veprimtarive për  përmbushjen e objektivave. Puna e bërë 

nga cdo aktor (nxënës, mësues, prindër, drejtori, organizma mbështetës). 

Drejtoria Cdo 3 muaj 

3 Analizohen rezultatet e testimeve që do të zhvillohen në fillim të vitit me klasat 10. Drejtoria, mësuesit Tetor (java II) 

4 Analizohen rezultatet e olimpiadave në secilën fazë që ato zhvillohen. Drejtoria kryetarët e 

ekipeve lendore 

Pas cdo faze 

5 Ndiqet procesi mësimor nga drejtoria  (vëzhgim orësh mësimore, dhe orë të hapura). Drejtoria Gjatë gjithe vitit 

6 Ndiqet procesi mësimor nga  mësuesit  e ekipeve lëndore dhe prindërit . (vëzhgim orësh mësimore,  të hapura). Drejtoria, ekipet lendore, 

prindërit 

Mars  2020 

7 Zhvillohen pytësorë mbi cilësinë e mësimdhënies në shkollë me nxënësit, prindërit dhe mësuesit dhe analizohen të 

dhënat. 

Drejtoria Janar 2020 

8 Zhvillohen pytësorë mbi vetvlerësimin e organizmave në shkollë me nxënësit, mësuesit, prindërit, organizmat dhe 

analizohen të dhënat. 

Drejtoria  Sipas grafikut të 

hartuar nga drejtoria 

9 Zhvillohet këshillimi i karrierës me nxënësit maturantë: regjistrimi në e – albania, plotësimi i formulareve A1, 

Rregullorja e MSH2020, takimet me institucionet IAL për informimin e maturantëve, plotësimi i formularit A2, procesi i 

rezultateve dhe regjistrimi ne IAL etj. 

Drejtoria, mësuesit 

kujdestarë, ekipi i 

këshillimit të karrieres 

Gjatë gjithë vitit 

shkollor 

10 Zhvillohen pytësorë mbi kënaqësinë e nxnënësve, mësuesve dhe prindërve në shkollë . Drejtoria Maj 2021 

11 Analizohen të dhënat e pyetësorit mbi kënaqësinë e nxënësve, mësuesve dhe prindërve në shkollë . Të dhënat 

pasqyrohen në Kartën e Performancës së shkollës 

Drejtori Qershor  2021 

12 Analizohet puna e bërë nga stafi  i shkollës për të përmbushur synimin dhe objektivat e parashikuara.  Drejtoria, mësuesit Korrik 2021 

13 Analizohet procesi i MSH 2020 në mënyrë të vecantë. Drejtoria, mësuesit Korrik 2021 

14 Zhvillohet regjistrimi i nxënësve të klasës së dhjetë për vitin shkollor 2021 - 2022 Drejtoria, komisioni  Korrik 2021 
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IX – BUXHETI I NEVOJSHËM  PËR TË REALIZUAR VEPRIMTARITE VJETORE NE SHKOLLE  

Gjatë vitit shkollor 2019 – 2020, kontributi vullnetar I prindërve ishte   2 674 90 lekë.  Për të realizuar objektivat që shkolla ka vendosur për këtë vit 

shkollor, parashikohen këto shpenzime gjatë gjithë vitit si më poshtë: 

 
 
Kosto fikse  

Nr Lloji I shpenzimit Sasia Cmimi Vlefta 
1 Pagesa për shërbimin e telefonit celular të shkollës vënë në 

dispozicion të prindërve. 
9 muaj 1000 lekë 9 000 

 

2 Pagesa e rojes ditore. 
 

9 muaj 15 000 leke 135 000 

 Totali kosto fikse 1  440 00 leke 

 
 
 
Kosto variabël që do të  

1 Pagesa për mirëmbajtjen e lulishtes së shkollës (mbjellje lulesh, 
korrje bari etj). 

3 here ne vit 
 

2 000 leke 6 000 

2 Mjete kancelarie për mësuesit (lapustila për tabelat e bardha). 
 

2 kuti 1 000 lekë 2 000 

3 Bojë printeri (drejtoria  ose sekretaria) 
 

1 boje 7 000 lekë 7 000 

4 Dosje dokumentash . 
 

20 dosje 150 leke 3 000 

5 Kartona për projekte të shkollës. 
 

 30 kartona 50 leke 1 500 

6 Mjete kancelarie per projekte . 
 

 5 000 leke 5 000 

7 Letër format  A4 . 
 

10  pako 500 lekë 5 000 

Totali kosto variabel 29 500 leke 

Totali shpenzme te parashikuara (kosto fikse + kosto variabel) 1 735 00 leke 

Shënim: Shpenzimet do të mbulohen nga kontributi vullnetar i prindërve dhe nga shërbimet ndaj të tretëve (sekretaria), pasi shkolla nuk ka 

buxhet tjetër. Ato mund të ndryshojne sipas rasteve  qe do te shqyrtohen ne treg nga Komisioni i blerjeve me shtim apo pakesim shume.  

X  – RAPORTI I PËRMBLEDHUR I REALIZIMIT TË PLANIT (dorëzohet në fund të vitit shkollor). 

 

Elbasan me. 11. 09. 2019 


