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Raporti i vlerësimit të brendshëm të shkollës 

Emri i shkollës: Gjimnazi: “Vasil Kamami”  

Adresa e shkollës: L. “Qemal Stafa”, Rr. “Rinia”, Elbasan 

e-mail: v.kamami@yahoo.com 

web: https//www.gjimnazi-vasil-kamami.org  

cel. 069 994 4489 

Metodologjia e vlerësimit: instrumenta të strukturuara, pyetësorë në google form 

 

I. KONTEKSTI I SHKOLLËS 

 

Nxënësit (numri i nxënësve, transferimet, largimet, braktisja): 

 
Nx 

gjithsej 

(ne fund 

te vitit 

shkollor) 

Femra  Transferuar  Femra  Larguar per 

arsye familjare 

Femra  Braksur 

shkollën  

Femra  Ardhur  Femra  

354 

 

229 6 3 4 3 3 1 20 8 

 

Infrastruktura e shkollës (godina, klasat, laboratorët, palestra dhe terrenet sportive): 

 

Godina e shkollës është ndërtuar në vitin 1958 dhe është në gjendje të mirë. Në shkollë ka: 13 klasa, 4 

laboratorë, 2 kabinete lëndët shoqërore, 1 bibliotekë, 1 palestër të brendshme, 1 kënd sportiv  të jashtëm. 

Problemet e godinës së shkollës kanë të bëjnë me instalimet elektrike dhe hidraulike të cilat janë tejet të 

amortizuara. Godina nuk pësoi probleme serioze gjatë tërmetit, për këtë  ka edhe një raport nga 

specialistët e bashkisë. (bashkangjitur këtij dokumenti) 

 

Mësuesit (numri i mësuesve, shkallët e kualifikimit, kreditet profesionale etj.): 

 

Nr mësuesve 

gjithsej 

Femra  Kualifikimi i mesuesve 

Shkalla 1 Shkalla 2 Shkalla 3 Shkalla 4 Kreditet e 

fituara gjate 

vitit shkollor 

27 bashke me 

2 drejtuesit 

19 6 10 5 6 30 

 

Synimi i shkollës:  “Përmirësimi  i treguesve të arritjeve lëndore në nivel shkolle”. 

 

 

mailto:v.kamami@yahoo.com


Objektivat e shkollës: 

1. Të arrijmë që në fund të vitit shkollor, nota mesatare e  provimeve të MSH  të jetë  6.8 (nga 6. 

32 vitin e kaluar)  dhe kalueshmëria në MSH  të jetë  98% (nga 96.3% në vitin e kaluar)”. 

2. “ Të arrijmë që në fund të vitit shkollor 2019 – 2020, nota mesatare e shkollës të jetë 7.5 (nga 7.32 

vitin e kaluar) dhe kalueshmëria të jetë 95 %  (nga 93.41 % vitin e kaluar). 

Rezultatet vjetore të nxënësve (kalueshmëria, nota mesatare): 

 

Kalueshmëria vjetore e shkolles 100 % 

Nota mesatare vjetore e shkolles 7.34 

 

Rezultatet e nxënësve në Maturën Shtetërore  (kalueshmëria, nota mesatare): 

 

Kalueshmëria në MSH 95 % 

Nota mesatare në MSH 6.60 

 

Rezultatet në PISA (nëse ka marrë pjesë): Nuk kemi marrë pjesë 

 
Rezultatet e nxënësve në olimpiada, konkurse, gara etj: 
 

 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 

 
Vlerësimi i jashtëm i shkollës (nëse ka pasur): Nuk ka patur gjatë këtij viti shkollor 

  

Renditja e shkollës sipas Kartës së Performancës: Vendi i ___ 

 

 

 

 



 

II. PËRFUNDIME TË PËRGJITHSHME 

 
I. 1. Vlerësimi i shkollës bazuar në gjykimet e analizës së të dhënave  

 

Fusha e cilësisë Pikat e forta Pikat e dobëta Vlerësimi i 
fushës 

Drejtimi dhe menaxhimi *Planifikimi i kurrikules 
 
*Funksionimi i 
organizmave të shkollës 

Pamundësia për të zhvilluar 
lëndë si Matematikë e 
avancuar për shkak të 
rezultateve të nxënësve 

 
Sh. Mire 

Cilësia e mësimdhënies dhe e  
të nxënit 

Kualifikimi i mësuesve Mësuesit me përvojë pune 
më pak se 5 vjet 
 

Sh. Mirë 

Vlerësimi dhe arritjet e 
nxënësve 

Vlerësim bazuar në 
meritë 

Niveli i nxënësve nën 
mesatare 
 

Sh.Mirë 

Mirëqënia dhe sjellja e 
nxënësve 

*Komunikimi midis nx – 
mës – stafit mbështetës 
*Gjithëpërfshirja e 
nxënësve në aktivitete 

Mungesa e 
bashkëpunimit të 
prindërve vazhdimisht 

Mirë 

Vlerësimi i shkollës Sh. mirë 

 
II. 2. Përshkrimi i aspekteve të përgjithshme të shkollës që kanë nevojë për përmirësim  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elbasan me, 30. 06. 2020          Drejtori i institucionit arsimor 

Anjeza Çerri 

1. Nevojë urgjente për përmirësim ka godina e shkollës, sistemi hidraulik dhe elektrik i saj, pasi për shkak 

të problemeve të sistemit hidraulik, në shkollë ka filluar të bjerë suvaja nga tavani në mjedise si: 

biblioteka, tualete ndërsa për shkak të problemeve me sistemin elektrik, në shkollë kati i parë me 4 

klasa dhe 3 zyra mbeten pa ngrohje gjatë stinës së dimrit. Gjatë vitit shkollor janë bërë ndërhyrje të 

vogla në automatin e shkollës nga Qendra Ekonomike për Arsimin por instalimet e vjetëruara në të 

gjithë sistemin, nuk e mundësojnë një  përmirësim të situatës, duke bërë që automati të ulet  shpejt 

sapo ndizen  ngrohëset  nëpër klasa. Në kushtet kur në shkollë nuk ka asnjë alternativë tjetër ngrohjeje, 

e shohim urgjente ndërhyrjen në këtë sistem. 

2. Duhet  të  përmirësohet gjithashtu edhe: 

a. Trajnimi i mësuesve që shfaqën vështirësi për përdorimin e TIK në mësimdhënie. 

b. Bashkëpunimi midis ekipeve lëndore përmes takimeve/ trajnimeve  të përbashkëta. 

c. Përfshirja e prindërve në nisma të ndryshme të shkollës. 

d. Përforcimi i rolit të qeverisë së nxënësve në shkollë. 


