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HYRJE 

Programi i punës së shkollës për vitin shkollor 2020 / 21 ,  është një dokument në të cilin 
planifikohet puna e shkollës në të gjitha fushat e punës dhe në përgatitjen e saj merr pjesë : drejtori, shërbimi profesional, arsimtarët 

dhe personeli administrativ.  
  
 

( Programi i shkollës fillore " Liria " Shkup është përgatitur në bazë të ; 
 

Dokumentet në të cilat bazohet PV: 
       Ligji pë arsimtarët dhe bashkëpuntorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme, të miratuar në një seancë të Kuvendit të          
Republikës së Maqedonisë Veriore, më 30 korrik 2019 Nr. 08-4390 / 1 

- Ligji për marrëdhëniet e punës 
- Kurrikula; 
- Koncepti për arsimin nëntëvjeçar; 
- Statuti i shkollës; 
- Programi i zhvillimit të shkollës; 
- Programi i punës së shkollës 
- Raporte (raport vjetor i shkollës nga viti i kaluar shkollor, vizita dhe njohuri nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, 
vetëvlerësimi, programi i zhvillimit të shkollës dhe dokumente të tjera). 
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Puna e shkollës në vitin shkollor 2019/20, u realizua në bazë të aktiveve profesionale, aplikimit të TIK-ut në mësim , puna e bashkësive të 
nxënësve, realizimi i proekteve, sekcioneve, mësimit plotësues dhe shtues, realizimi i aktiviteteve të shumta dhe pjesmarrje në gara të ndryshme  
 

1. Informacione të përgjithshme për shkollën 

 
 
            1.1 Tabela me të dhëna të përgjithshme 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emri i shkollës Shkolla fillore “ Liria “ 

adresa, komuna, vendi Rr. " Cvetan Dimov " nr. 94 , Cair , Shkup 

telefon 02 611-854 

fax 02 611-854 

email liria_shkup@live.com 

themeluar nga  Komuna e Çairit 
Verifikimi - numri i aktit Nr 15-2214 

Viti i verifikimit 1984/06/26 

Gjuha e realizimit të mësimit Gjuha shqipe 

Viti i ndërtimit Vitet 1968 . 

Lloji i konstruksionit  Ndertimi I forte 

Sipërfaqja e ndërtesës 2693 m 2 

Sipërfaqja e oborrit të shkollës 11221 m 2 

Sipërfaqja e fushave sportive dhe terreneve të 
lojërave 

680 m2 

Shkolla punon në ndërrime Dy ndërrime 

Mënyra e ngrohjes së shkollës Vetë ngrohje me naftë 

Numri i klasave 9 

Numri i paraleleve 3 6 

Numri i ndërrimeve Dy 

mailto:liria_shkup@live.com
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1.2 Organet drejtuese, organet profesionale dhe organizimi i nxënësve në shkollën fillore  
 
 

 Anëtarët e Këshillit shkollor (emri dhe mbiemri)  
NR Emri dhe mbiemri 
1 Fatmire Ramadani-kryetar 
4 Sali Bela –prind 
5 Faruk Avdiu-prind 
2 Ganimete Rexhepi-arsimtare 
3 Naile Ramani-arsimtare 
6 Behar Elezi-arsimtar 
7 Sabit Shabani-përfaqsues nga komuna  
8  
9  

 
 

 
Anëtarët e Këshillit të Prindërve (emri dhe 

mbiemri) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR Emri dhe mbiemri 
1 Sali Bела—kryetar 
2 Izet Rizahu-nënkryetar 
3 Majmira Rexhepi 
4 Ahmet Xhemaili 
5 Bekim Haxhiu 
6 Feride Maksutoviq 
7 Ajser Ahmeti 
8 Faruk Avdiu 
9 Fatmire Ramadani 

10 Lirie Elezi-Ajrullau 
11 Lokman Zeneli 
12 [eriet Sulejmani 
13 Hadisa Breshta 
14 Ramiz Latifi 
15 Sabit Shabani 
16 Nexhdet Ibishi 
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17 Isuf Hajrula  
18 Avdilnaser Muharemi 
19 Isak Iseni 
20 Ajet Lutfi 
21 Flora Dibrani 
22 Besnik Misini 
23 Xhevair Kamberi 
24 Hatixhe Sefa 
25 Suad Halimi 
26 Idriz Alili 
27 Muhamed Iseni 
28 Muharem Ismaili 
29 Qamile Veliji  
30 Ali Ramadani 
31 Muharem Xhaferi 
32 Ibrahim Bekteshi 
33 Habib Ismaili 
34 Shaban Asani 
35 Medin Fazli 
36 Мitat Idrizi 

 

Aktivet profesionale - Aktivi professional i mësimit klasor  
- Aktivi professional i grupit të lëndëve natyrore, 
- Aktivi professional i grupit të lëndëve shoqërore 

Këshilli i klasave - Këshilli i mësimit klasor  - 20 arsimtarë, 
- Këshilli i mësimit lëndor - 38 arsimtarë 

Anëtarët e bashkësisë së klasave (nr. i nxënësve) 20 – 49 

Anëtarët e Parlamentit të nxënësve  (nr. i nxënësve, 
emri dhe mbiemri i kryetarit  të parlamentit të 

nxënësve) 

 
36 anëtar  

Kryetar: Agnesa  Suli 
 

Avokati i Popullit të nxënësve Zoga Sulejmani 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

8 
 

 

2. Të dhëna për kushtet e punës së shkollës fillore 

  
 

2.1. Harta e shkollës fillore 
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               2.2. Të dhënat e hapësirës shkollore 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numri i përgjithshëm i ndërtesave 
shkollore 

1 

Numri i shkollave rajonale / 

sipërfaqja bruto 13914 м2 

sipërfaqja neto 2693 м2 

Numri i fushave sportive 1 

Numri i kateve përdhese 1 kat 

Numri i klasave 24 

Numri i dhomave ndihmëse 5 

Biblioteka e shkollës 1 

Mënyra e ngrohjes së shkollës Vetë ngrohje me naftë 
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     2.3.Hapsirë  
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      2.4. Pajisjet dhe mjetet mësimore 

 
 

 
 

Pajisjet dhe mjetet mësimore 

 
 
 
 

Shkolla ka: 

- kabinet I Informatikës ( 16 PC, 6 projektor LCD , 144 monitor- terminalin në 

dispozicion) 
- 5 projektorë LCD ; 51 laptop (të vogla) për arsimtarë; 1 fotokopjues; 4 

grafoskopë; 134 laptopë të vegjël për mësim klasor; 3 dollapë për ngarkimin 
e laptopëve të shkollës; 5 ruterë wireless. 

- 6 kompjuterë personalë për administratën, 

- Stacioni kumtues 

- - 1 kamerë 
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3. Të dhëna për punonjësit dhe për nxënësit në shkollën fillore 

                                                  3.1 . Të dhëna për punonjësit që kryejnë punën arsimore 

Pasqyra e arsimtarëve  sipas klasave të vitit shkollor 2020/21. 

 
 

 

Nr. Emir dhe mbiemri klasa 
lloji i 

mësimit 
arsimimi 

1 Metije Beqiri 
 
 

 
I 
 

 
 

klasor 

SHLP 
2 Fatime Ameti 

 
SIP 

3 Judita Shaqiri 
 

SHLP 

4 Drenusha Ajdini SIP 

5 Lejla Axhami 
 
Mejreme Tu{a 

 
 

II 
 

 
 

klasor 

SIP 

6 Mejreme Tusha SIP 
SI 7 Nebije Balliu SIP 
 8 Halide Murseli SIP 
 9 Muzafere Sinani 

 
 
 
 
Беса 

 
III 

 
klasor 

SIP 
 10 Besa Kica-Vrenezi  

 
 
 

SIP 
 11 Habibe Sejfulla SIP 
 

12 Marigona Sulejmani SIP 
 13 Valdeta Rexhepi 

Te 
 
 

 
 

IV 
 
 

 
klasor 

SIP 
 14 Fatime Sulimani SIP 
 15 Melehate Fazliu SHLP 

16 Ganimete Rexhepi SIP 
 17 Teuta Zilbeari 

ii 
 
 

V 

 
klasor 

SHLP 
18 Fata Murtezani SIP 

 19 Naile Ramani 
 

SIP 
 20 Mirlinda Kuqi SIP 
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Rishikimi i arsimtarëve në mësimdhënie lëndore për vitin shkollor 2020/21. 
 

Nr. Emri dhe mbiemri Lënda mësimore Fondi i orëve arsimimi 

1 Sebahate Livareka Gjuhë shqipe 20 SIP 

2 Fllanza Ademi Gjuhë shqipe 20 SIP 

3 Selvete Shabani Gjuhë shqipe 20+1 SIP 

4 Zimrije Elmazi Gjuhë shqipe 4 SIP 

5 Mejreme Baki Gjuhë maqedone  20+1 SIP 

6 Enise Avdullai Gjuhë maqedone 16+1+4 SIP 

7 Enver Vrenezi Gjuhë maqedone 20 SHLP 

8 Shpresa Ziberi Gjuhë angleze  21+1 SIP 

9 Besa Hamidi Gjuhë angleze 21+1 SIP 

10 Gjilimsere Sadiki Gjuhë angleze 18 SIP 

11 Frederika Jakoska Gjuhë angleze  SHLP 

12 Fitore Memedi Gjuhë frenge 20+1 SIP 
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13 Florina Asani Gjuhë frenge 12+2 SIP 

14 Adnan Mustafa matematikë 20+1 SHLP 

15 Ardiana Aliti matematikë                        20 SIP 

16 Qemaledin Emini Matematikë 20+1 SHLP 

17 Hedushe Miftari Fizikë 20 SHLP 

18 Gjultene Suma Kimi 16+4 SIP 

19 Xhejlane Ramadani Biologji 8+1+8 SIP 

20 Mevlude Shabani Biologji 16+1+4 SHLP 

21 Feriz Metushi Histori 20+1 SIP 

22 Behar Elezi Histori 12+1 SIP 

23 Burim Luzha  Gjeografi 12+1 SIP 

24 Blerim Jakupi Gjeografi 20+1 SIP 

25 Rexep Latifi Arsim teknik 4+8 SHLP 

26 Xheneta Bela informatikë 12+8+1 SIP 
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Rishikimi i arsimtarëve lëndorë që plotësojnë fondin e orëve në shkolla të tjera 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

27 Besijana Peza Arsim muzikor 16+3+3 SIP 

28 Sedat Baftiu Arsim fizik 21+1 SIP 

29 Sufijan Ismaili Arsim fizik 21+1 SIP 

30 Isak Iseni Arsim fizik 18+2 SIP 

31 Zulejha Ziberi Arsim figurativ 9+1+8 SIP 

32 Anesa Sabedini Arsim figurativ 8+7+4  

33 Agim Beqiri Etikë,njohja me religjionet 4+8+8 SIP 

Nr Emri dhe mbiemri Lënda mësimore  Shkolla ku plotëson orë 
Fondi I 
orëve 

arsimimi 

1 Florina Abdul Gjuhë frenge 
 

SHFK”Kongresi I Manastirit” 6 SIP 

2 Zemrije Elmazi Gjuhë shqipe SHFK”Kongresi I Manastirit” 4 SIP 

3 Behar Elezi Histori SHFK “Cvetan Dimov” 10 SIP 
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                            3.2 . Të dhëna për udhëheqësit 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

3.3. Të dhëna për edukatore 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nr. Emri dhe mbiemri 
Data e 
lindjes 

Profesioni Arsimimi Vendi i punës 
Përvoj

a  

1 Тeuta Idriz 02.12.1969 Profesor i mësimit klasor SIP Drejtor 31 

2 Besim Çajani 29.05.1982 Profesor i mësimit klasor SIP Ndih. Drejtori 9 

nr. Emri dhe mbiemri Vendi i punës Arsimimi statusi 

1 Hirije Huseini pedagog SIP Pa përcaktuar 

2 Nedrete Feleki psiholog SIP Pa përcaktuar 
 3 Sevim Lutviu bibliotekiste SIP Pa përcaktuar 

4. Atixhe Imeri 
 
 

Defektolog 
 

SIP Pa përcaktuar 

nr. Emri dhe mbiemri Data e lindjes Profesioni Arsimimi Përvoja 

1 Метiје Bekiri 05.01.1963 Edukatore SHLP 34 год  

2 Fatime Amet 18.04.1968 Edukatore SIP 23 год 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

18 
 

    3.4 . Të dhëna për stafin administrativ të punësuar 
 

 

    

3.5.  Të dhëna për personelin teknik 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     3.7. Të dhëna për kuadrin arsimor dhe joarsimor 

nr. Emri dhe mbiemri Data e lindjes Profesioni Arsimimi Vendi i punës Përvoja 

1 Hirmet Sabedini 23.04.1967 Jurist i diplomuar SIP Arkatar 9  

2 Fitore Sadiku 11.04.1991 Ekonomist i diplomuar SIP Sekretar 4  

nr. Emri dhe mbiemri Vendi i punës Arsimimi statusi 

1 Shaban Shabani 
 

hausmjeshtër VKV Pa përcaktuar 

2 Tefik Novobrdalia 
 

pastrues SHF Pa përcaktuar 

3 Avdil Beluli 
 

 Osnovno  4 Lutfi Xhelili pastrues SHF Pa përcaktuar 

5 Izeta Skoko pastrues SHM Pa përcaktuar 

6 Sebaheta Ragipoviq 
 

pastrues SHF Pa përcaktuar 

7 Adifete Reka pastrues SHF Pa përcaktuar 

8       
 
 

Suzana Tahiri pastrues SHM Pa përcaktuar 

9       Mireme Rexhepi 
 

pastrues SHM Pa përcaktuar 

10     Emira Ejupi       pastrues SHF Pa përcaktuar 

11    Jasmina Saiti pastrues SHM Pa përcaktuar 

12       Shadije Shabani pastrues SHM Pa përcaktuar 

13   Hajrije Kamishi pastrues SHF Pa përcaktuar 

14 Melehat Vesel       nikoqir SIP Pa përcaktuar 
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gjithsej 
Struktura gjinore dhe etnike e arsimtarëve 

Maqedonas Shqiptar Тurq Rom Tjerë 

m f m f m f m f m F 

Numri I të punësuarve 80   26 54       

Numri I arsimtarëve 56   16 40       

Numri i bashkpuntorëve 
profesional 

4   / 4       

Punëtorët administrativ 3   1 2       

Shërbimi teknik 15   6 9       

Drejtor 2   1 1       

 

  3.8.     Shkalla e arsimimit e të punësuarve  
 

Arsimimi Numri I të punësuarve 

Arsimimi sipëror 40 

Arsimimi  I lartë 23 

Shkollë e mesme 9 

Shkollë fillore 8 

 

  3.9. Të dhëna për moshën e të punësuarve 

 

Vite Numri I të punësuarve 

20-30 11 

31-40 18 

41-50 16 

51-60 29 

61-pension 6 

 
 

  3.10. Të dhëna për nxënësit në shkollë 
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klasa Nr. I 
paraleleve 

Nr. I 
nxënësve 

 Struktura gjinore dhe etnike enxënësve 

Maqedonas Shqiptar Turq Rom tjerë 

m f m f m f m f M f 

I 4 98   42 56      1 

II 4 86    45 41       

III 4 101   54 47       

IV 4 90   47 43       

V 4 119   56 63       

I - V 20 494   244 250       

VI  4 100   52 48       

VII 4 111   56 55       

VIII  4 101   55 46       

IX 4 119   58 61       

VI - IX 16 431   221 210       

I - IX 36 925   465 460       

 

  3.11.  Gjuha mësimore 
 

 Maqedonisht Gjuhë shqipe  Turqisht Tjerë 

Numri I paraleleve  36   

Numri I nxënësve  925   

Numri I arsimtarëve  55   

 
 
 

  
  

 

 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

21 
 

4.Puna materiale- finansiare 
4. Funksionimi materialo-financiar i shkollës fillore 
 
 
Funksionimi materialo-financiar i shkollës, si në praktikë, këtë vit shkollor do të jetë në përputhje me të gjitha normat 
ligjore për të cilat janë përgjegjës drejtori dhe Bordi i Shkollës, i cili njihet rregullisht me funksionimin financiar të 
shkollës. Kontrolli i operacionit juridik do të bëhet nga komuna, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Zyra e Kontrollit 
Shtetëror dhe PRO duke paraqitur një plan vjetor financiar dhe raporte financiare nga shkolla. Plani financiar dhe 
raportet nga operacionet financiare do të përgatiten nga llogaritari dhe do t'i dorëzohen drejtorit, dhe ato do të 
miratohen nga bordi i shkollës. Gjatë vitit, menaxhmenti do të përdorë të gjithë mekanizmat për marrjen e burimeve 
shtesë financiare që do të mundësojnë përmirësimin e kushteve për mësimdhënie në shkollë, si dhe mirëmbajtjen e 
vazhdueshme të ndërtesës së shkollës dhe sigurimin e përmirësimit të kushteve për qëndrim në të. Kontabilisti përgatit 
një plan vjetor financiar për llogaritë me të cilat funksionon shkolla. Për më tepër, llogaritari do të përgatisë një plan 
mujor, planin tremujor dhe raportin për fondet e shpenzuara gjatë çdo muaji, drejtori i shkollës i rishikon dhe i 
nënshkruan ato dhe ato dërgohen në bashki. Kontabilisti së bashku me drejtorin dhe personin e licencuar të prokurimit 
publik të shkollës përgatisin një plan të prokurimit publik ku, si zakonisht, mirëmbajtja e shtëpisë dhe financat do të 
merren parasysh, duke marrë parasysh nevojat e punonjësve, përmirësimin e infrastrukturës, si dhe materialin dhe 
higjienën kushtet e shkollës. Ky plan, si dhe çdo ndryshim në përputhje me Rregulloren e Prokurimit Publik, do të 
rishikohet dhe miratohet nga bordi i shkollës. Bordi i shkollës është i njohur me të gjitha aktivitetet financiare në 
shkollë. Këshilli i Prindërve, përmes përfaqësuesve të tij - anëtarë të bordit të shkollës, do të informohet për planin dhe 
realizimin e prokurimeve publike që zhvillohen në shkollë dhe do të marrin pjesë me përfaqësuesit e tyre në prokurimet 
publike që kanë të bëjnë me nxënësit. 
Bazuar  më sipër në vitin akademik 2020/21. eshtë planifikuar të prokurohen produkte higjienike, si dhe DDD 
emergjente në ambientet bazuar në nevojat dhe rekomandimet e OBSH dhe Qeverisë për parandalimin e COVID -18, 
të sigurohen fonde për riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme, fonde për rregullisht, prokurim të mbikëqyrur mjete 
dhe mjete ndihmëse, prokurimi i pajisjeve informatike të destinuara për stafin mësimdhënës, prokurimi i furnizimeve të 
zyrës dhe tonerëve, prokurimi i shërbimeve për rishikim sistematik të punonjësve, seminareve dhe trajnimeve të 
punonjësve, prokurimi i shërbimeve për riparimin dhe mirëmbajtja e pajisjeve informatike prokurimi i karburantit shtesë 
të lehta për ngrohje, sigurime dhe energji elektrike (si prokurime në grup në nivelin e komunës së Çairit),  si dhe 
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prokurimet për punët ndërtimore të dhëna në pikën 2.6. nga Programi jetor i Punës në Shkollë. Të gjitha këto 
prokurime do të bëhen ekskluzivisht në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik. 

   

   

5.Misioni dhe vizioni 

  

  MMIISSIIOONNII  

 

           Sigurimi i kushteve për mësimdhënie efektive, klimë positive, respekti, bashkëpunimi dhe përgjegjësie për të 
gjithë, në mënyrë që nxënësit të zotërojnë njohuri solide, kulturë dhe performancë për afirmimin e tyre të mëtutjeshëm. 
  

VVIIZZIIOONNII  

       Ne do të përpiqemi ta bëjmë shkollën tonë moderne, efikase dhe tërheqëse për nxënësit tanë. Duhet të jetë një 
burim i njohurive të vërteta për të cilat nxënësit do të jenë të kënaqur dhe krenarë. 
  
  
 

6.Tashmë e mësuar   / Përvoja të fituara 
 

      Puna e shkollës në vitin e kaluar shkollor, duhet të theksojmë se nuk ka përmirësim të dukshëm në punën edukative - arsimore  si 
rezultat i ndryshimeve të shumta në mësimdhënie. 
     Në arsimin e detyrueshëm, aplikimi i TIK-ut realizohet në varësi të nevojës si në mësimin  lëndor ashtu edhe në mësimin klasor, e cila 
reflektohet në suksesin e arritur . 

     Duke zbatuar standardet e vlerësimit, arsimtarët arritën nivelin e njohurive të fituara midis nxënësve, gjë që reflektoi në cilësinë e 
mësimdhënies. Mbajtja e ditarit elektronik, ditët e takimit me prindërit, këshillimi për prindërit dhe përfshirja në projekte kanë gjithashtu një 
kontribut të rëndësishëm. Puna këshilluese nga shërbimi profesional dhe drejtori gjatë ndjekjes së orëve kishte një rëndësi të madhe dhe 
ndikim motivues . 
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      Anët e forta të shkollës janë: 
 

- Arritje të larta të nxënësve në mësim dhe aktivitete jashtëshkollore;          
- Pjesëmarrja në garat e nxënësve;          
- Shkolla mbështet një politikë për kursimin e nxehtësisë dhe energjisë elektrike;          
- Shkallë e lartë e transparencës në planifikimin dhe shpenzimin e burimeve financiare në përputhje me përparësitë dhe qëllimet 

arsimore të shkollës;          
- Këshilla e vazhdueshme e prindërve (realizatorët  në raste të ndryshme për të mbledhur mjetet për qëllim për të përmirësuar kushtet 

e shkollës)          
- Një numër i madh i veprimtarive  jashtëmësimore  dhe jashtëshkollore, të përfaqësuara sipas interesave të nxënësve;         
- Kujdesi I mirë për shëndetin e nxënësve dhe të punësuarve;          
- Bashkëpunim i mirë dhe i hapur me prindërit;          
- Respektimi i të drejtave të fëmijëve;          
- Sjellja shembullore e nxënësve;          

       - Kultivimi I multikulturalizmit; 

7.   Fushat e ndryshimit, përparësitë dhe qëllimet 

 
   

1. Furnizimi i bibliotekës shkollore me materiale leximi dhe literaturë profesionale 
2. Përmirësimi i bashkëpunimit me prindërit dhe veçanërisht me prindërit e nxënësve me arritje më të ulëta 
3. Forcimi i motivimit të arsimtarëve përmes një sistemi shpërblimesh 
4. Një ditë e hapur për edukimin qytetar, qëllimi i së cilës është të inkurajojë përgjegjësinë e nxënësve për kushtet  në shkollë dhe 

komunitet dhe të forcojë iniciativën e tyre për të ndërmarrë aktivitete për ndryshime pozitive. 
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7.1. Plani për evaluim të planeve akcionale 

   
                    Viti 2020/21   

    Korniz kohore         Следење   

Detyra Аktivitet 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Bartës Kriteriume për 

sukses 

mjete Rezultatet 
e pritura 

Person 
përgjegjës 



 
x

Mjetet e 
nevojshme 

Promovimi i 
bashkëpunimit 
me prindërit dhe 
sidomos me 
prindërit e 
nxënësve 
me arritje më të 
ulët 

Puntori 
-Takime të 
shpeshta me 
prindërit në 
praninë e 
nxënësve 
-Pjesëmarrja 
e  
Shërbimit 
professional 
në takime me 
prind . 

            Drejtor 
ekipi 

Angazhimi I 
prindërve në 
këshillime 
educative 
arsimore nëpër 
aktivitete 
konkrete. 

 
Listë 
evidentues
e për 
prezencën 
e prindëve. 

 
Përmirësimi 
I kushteve 
për punë 
higjienike. 

Drejtor 
ekipi 

  

Përforcimi I 
motivimit të 
arsimtarëve 
nëpërmjet të 
sistemit 
shpërblyes. 

-Konsultime 
biseda  me 
arsimtarët. 
-plotësim të 
pyetësorit 
anketues nga 
ana e 
arsimtarëve 
-Pregaditje të 
rregullores me 
kriteriume 
vlersuese të 
punës së 
arsimtarëve 

            Drejtor 
ekipi 

Aplikimi I 
shpërblimeve për 
arsimtarë në 
bazë të punës së 
tyre kualitative. 

Çek listë Përmirësim 
të kushteve 
për punë. 

Drejtor 
ekipi 

  

Furnizimi i 
bibliotekës 
shkollore me 
materiale leximi 
dhe literaturë 
profesionale 

Konstatimi i 
gjendjes dhe 
përgatitja e 
listës me   
librat e 
nevojshëm 

            Drejtor 

ekipi 
Furnizimi me 
literaturë të 
nevojshme 

 Zhvillim i 
kulturës 
gjuhësore 
dhe fondit të 
diturive 

Drejtor 

ekipi 
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      Gjithsej ditë pune për vitin shkollor 2020/2021 – 180 ditë  
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8.2. Ndarja e kujdestarive të klasave, ndarja e orëve të arsimtarëve, orari i orëve.          

                                   Pasqyrë e arsimtarëve klasor sipas paraleleve për vitin shkollor 2020/21 
 

 

Nr. Emri dhe mbiemri klasa 
Lloji i 

mësimit 
arsimimi 

1 Metije Beqiri 

 

 

 

 

I 

 

            

 

klasor 

SHLP 

2 Fatime Ameti 

 

SIP 

3 Judita Shaqiri 

 

SIP 

4 Drenusha Ajdini SIP 

5 Lejla Axhami 

 

Mejreme Tu{a 

 

 

II 

 

 

 

klasor 

SIP 

6 Mejreme Tusha SIP 

7 Nebije Balliu SIP 

8 Halide Murseli SIP 

9 Muzafere Sinani 

 

 

 

 

Беса 

 

 

III 

 

 

klasor 

SIP 

10 Besa Kica- Vrenezi 

 

 

 

SIP 

11 Habibe Sejfulla SIP 

12 Marigona Sulejmani SIP 

13 Valdeta Rexhepi 

Te 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

klasor 

SIP 

14 Fatime Sulimani SIP 

15 Melehate Fazliu SHLP 

16 Ganimete Rexhepi SIP 

17 Teuta Zilbeari 

ii 

 

 

V 

 

 

klasor 

SHLP 

18 Fata Murtezani SIP 

19 Naile Ramani 

 

SIP 

20 Mirlinda  Kuqi SIP 
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Pasqyrë e arsimtarëve në mësimin lëndor për vitin shkollor 2020/21 

Nr. Emri dhe mbiemri Lënda mësimore 
Fondi i 
orëve 

arsimimi 

1 Sebahate Livareka Gjuha shqipe 20 SIP 

2 Fllanza Ademi Gjuha shqipe 20 SIP 

3 Selvete Shabani Gjuha shqipe 20+1 SIP 

4 Zimrije Elmazi Gjuha shqipe 4 SIP 

5 Mejreme Baki Gjuha maqedonase 20+1 SIP 

6 Enise Avdullai Gjuha maqedonase 16+1+4 SIP 

7 Enver Vrenezi Gjuha maqedonase 20 SHLP 

8 Shpresa Ziberi gjuhe angleze 21+1 SIP 

9 Besa Hamidi gjuhe angleze 21+1 SIP 

10 Gjilimsere Sadiki gjuhe angleze 18 SIP 

11 Frederika Jakoska gjuhe angleze 20 SHLP 

12 Fitore Memedi gjuhe franceze 20+1 SIP 

13 Florina Asani gjuhe franceze 12+2 SIP 
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14 Adnan Mustafa Matematikë 20+1 SHLP 

15 Ardiana Aliti Matematikë 20 SIP 

16 Qemaledin Emini Matematikë 20+1 SHLP 

17 Hedushe Miftari fizikë 20 SHLP 

18 Gjultene Suma Kimi 16+4 SIP 

19 Xhejlane Ramadani biologji 8+1+8 SIP 

20 Mevlude Shabani biologji 16+1+4 SHLP 

21 Feriz Metushi histori 20+1 SIP 

22 Behar Elezi histori 12+1 SIP 

23 Burim Luzha gjeografi 12+1 SIP 

24 Blerim Jakupi gjeografi 20+1 SIP 

25 Rexep Latifi Arsim teknik 4+8 SHLP 

26 Xheneta Bela informatikë 12+8+1 SIP 

27 Besijana Peza Arsim muzikor 16+3+3 SIP 
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28 Sedat Baftiu Arsim fizik 21+1 SIP 

29 Sufijan Ismaili Arsim fizik 21+1 SIP 

30 Isak Iseni Arsim fizik 18+2 SIP 

31 Zulejha Ziberi Art figurativ 9+1+8 SIP 

32 Anesa Sabedini Art figurativ 8+7+4 SIP 

33 Agim Beqiri Etika, Njohja e religjionit 4+8+8 SIP 
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  8.3. Puna në ndërrime 

 
 
Orari I ziles (mësimi klasor dhe mësimi lëndor) 
           

Klasat e larta (ndërrimi I parë) 7,30                Klasat e ulta (I-II) ndërrimi I parë/       Klasat e ulta (III-IV-V) ndërrimi I dytë/13,30 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 

           

                Mësimi realizohet në hapsira të ndryshme, si vijon: 20 klasa me mësim  kabinetik, 4 klasa klasike, 1 palestër. Një klasë 
është e pajisur me kompjuterë në të cilët mësohet lënda e informatikës. 
Anglishtja mësohet si gjuhë e parë e huaj dhe frengjishtja si gjuhë e dytë e huaj mësohet nga klasa e gjashtë. 
Në orën e kujdestarisë do të zhvillohen përmbajtje për zhvillimin personal dhe social me ndihmën e doracakëve për shkathtësi 
jetësore. 
Këtë vit shkollor 2020/21, mësimi do të realizohet në gjithsej 36 paralele. 
 
 

   

Ora koha 

1  8:15 – 8:55 

2  9:00– 9:40 

3  10:00 – 10:40 

4  10:45 – 11:25 

5  11:30 – 12:10 

6  12:15 – 12:55 

7  

ora koha 

1  7:30 – 8:10 

2  8:15 – 8:55 

3  9:00– 9:40 

4  10:00 – 10:40 

5  10:45 – 11:25 

6  11:30 – 12:10 

7  12:15 – 12:55 

1  13:30– 14:10 

2   14:15- 14:55 

3  15:00 – 15:40 

4  16:05 – 16:45 

5  16:50 – 17:30 

6  17:35 – 18:15 

7 18:20 -19:00 
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8.4. Gjuha që realizohet mësimi 

 Gjuhë 
maqedone  

 
Gjuhë shqipe  

 
Turqisht 

 
Tjera  

Numri I paraleleve  36   

Numri I nxënësve  925   

Numri I arsimtarëve  55   

 

  8.5. Programë e zgjeruar 

 
 Janë përfshirë arsimtarët prej klasë I - III 
 

 I-1 Metije Beqiri    II-1  Lejla Axhami     III-1  Muzafere Sinani  
 I-2  Fatime Ameti    II-2  Mejreme Tusha     III-2  Besa Vrenezi-Kica 
 I-3  Judita Shaqiri    II-3  Nebije Balliu                 III-3  Habibe Sejfulla  
 I-4  Drenusha Ajdini   II-4 Halide Murseli                                III-4  Marigona Sulejmani 
 
 
 

  8.6. Paralele të kombinuara 

 
(Në shkollën tone nuk kemi paralele të kombinuara) 
 
 

  8.7.  Gjuhë të huaja që mësohen në shkollën tonë: 

  
 Gjuhë angleze (gjuhë e pare e huaj) 36 paralele 939 nxënës 
 
 Gjuhë frenge (gjuhë e dytë e huaj) 16 paralele 443 nxënës 
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8.8. Realizimi i arsimit fizik dhe shëndetsor me nxënësit e klasave I-V me Isak Iseni -profesor i arsimit fizik 
dhe shëndetsor. 

 
 

   

 

  8.9. Mësimi zgjedhor 

 
Në fund të vit it shkollor 2019/20 u realizua anketimi i nxënësve për përzgjedhjen e lëndës zgjedhore që do të realizohet gjatë vitit 
shkollor 2020/21. 
Fletët anketuese kishin nga tre lëndë prej të cilave nxënësi duhej ta rrethon një e pastaj e nënshkruar nga prindi të kthehet në          
shkollë. 
Në bazë të rezultateve të fituara nga anketa e realizuar,në vitin shkollor 2020/ 21 në shkollën tonë do të realizohet mësim nga këto 
lëndë zgjedhore:  

 
 

Lënda mësimore Klasa  
Nr I paraleleve  

(grupe të formuara ) 

Numri I orëve Nr I 
nxënësve Javore  vjetore 

 Krijimtaria IV – V 4+4 2 72 219 

Etika e religjioneve VI 4 2 72 100 

Shkathtësi për jetë 
Sport  

Edukimi per mjedisin 
 

VII-1 
VII-2 

VII-3,4 
 

1 

1 

2 

 

2 

 

 72 

111 

Edukimi për mjedisin 
Proekte nga arti figurativ 

VIII-1,2 
VIII-3,4 

2 

2 2 72 
101 

Proekte nga arti figurativ IX-1,2 2 2 72 119 

Proekte nga arti figurativ IX-3,4 2 2 72 
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  8.10. Mësimi plotësues 

  Mësimi plotësues do të organizohet për nxënësit që kanë vështirësi në të mësuar dhe që kanë nevojë për ndihmë të 

kohëpaskohshme gjatë vitit shkollor.   

 Gjatë tërë procesit edukativo-arsimor  me nxënësit  të cilët tregojnë rezultate më të dobëta do të punohet me forma dhe 

metoda të përshtatura për të lehtësuar përvetësimin  e përmbajtjeve të parapara. Kujdestari i klasës do të informojë prindërit 

e nxënësve për domosdoshmërinë e ndjekjes së mësimit plotësues në lëndën përkatëse. Çdo arsimtar  duhet të mbajë 

evidencë për prezencën në orët e mësimit plotësues.Nxënësit  të cilët ngadalë përparojnë  në më shumë se dy lëndë, brenda 

një muaji do të ndjekin mësimin shtesë në dy lëndë, me zgjedhje, në marrëveshje me prindërit dhe mësimdhënësit lëndorë. 

Shërbimi profesional merr pjesë aktive në zbatimin e mësimit plotësues me qëllim të zbulimit, arsyet për suksesin e dobët me 

çdo nxënës. Me nxënësit  të cilët ngadalë janë duke përparuar në mësim dhe tregojnë sjellje asociale shërbimi profesional në 

shkollë do të organizojë takime me prindër në kuadër të Programit për këshillim të prindërve. 

 Në mënyrë plotësuese, jo më vonë se 20 shtator, sipas orarit për vitin shkollor 2020/2021 do të përgatitet edhe orar për orët 

plotësuese për lëndët e caktuara. 

  

  8.11. Mësimi shtues 

 Mësimi shtues organizohet për nxënësit që tregojnë rezultate të rëndësishme në lëndë të caktuara. 

 Qëllimi kryesor është që të sigurojë punë sistematike me nxënës të talentuar të cilët gjatë gjithë vitit tregojnë rezultate të  

rëndësishme. Nëpërmjet mësimit  shtues mundësohet  përvetësim i njohurive shtesë, për të përmirësuar aftësitë, orientim të 

ngushtë profesional, pjesëmarrje në garra. 

 Në mënyrë plotësuese, jo më vonë se 20 shtator, sipas orarit për vitin shkollor 2020/21 do të përgatitet edhe orar për orët 

shtuese për lëndët e caktuara. 
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8.12.  PROGRAMI PËR PUNË ME NXËNËS TË TALENTUAR 

 

 

Qëllimet specifike Aktivitetet Realizues  koha Rezultatet e pritshme 

Identifikimi i nxënësve të 
talentuar 

Formimi i ekipeve shkollore për punë me 
nxënës të talentuar   
- Zhvillimi i një programi për të punuar me 
nxënësit e talentuar   
- Informacion për personelin mësimdhënës 
për aktiviteteve të planifikuara 

Personeli i 
shkollës, 
shërbim 
profesional, 
mësuesit 

VIII 
Kuadri  mësimdhënës e din procedurën për 
identifikimin dhe punën me nxënë të 
talentuar 
Monitorimi i organizuar me nxënës të 
talentuar  
-njohje për kapacitetin ekzistues të nxënësve 
të shkollës 
- Ngritja e vetëdijes së prindërve në lidhje me 
mundësitë e fëmijëve të tyre 

- Krahasimi dhe identifikimin i nxënësve të 
cilët në mënyrë sasiore dhe cilësore 
përparojnë më shpejtë se sa moshatarët e 
tyre  
- Bisedat me kujdestarët të klasave, 
mësuesit dhe prindërit  

IX 

Vlerësimi i talentit 

- Vlerësim i cilësive te rezultateve të aritura 
në mësim. 
Testim i aftësive, tiparet e personalitetit 
dhe aftësive të nxënësve. 
 - Dosje e puntorit profesional me 
arsimtarët lëndor për secilin nxënës, 
-Perdorimi i formave moderne mësimore  
-zgjedhje të detyrave, punë në Projekte ose 
esej 

Bashkëpunët
or 
profesional, 
arsimtar 
lëndor 

X 

- Planifikimi, organizimi i mësimdhënies  
- Burimet të zgjeruara të të dhënave;  
- Përshtatja e përmbajtjes për nevojat e 
nxënësve 

 
 

Qëllimet specifike Aktivitetet Realizues  koha Rezultatet e pritshme 

Sigurim i trajtimit të duhur 
arsimor edukativ të 

-  Aktivizimi i programeve për punë me 
fëmijët e talentuar  

Bashkëpunët
or 

XI 
Vlerësim real për arritjet;  
-ndryshime, plotësim te planit individual të 
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nxënësit 
 

- Plotësim të programeve të përshtatshme 
sipas aftësive individuale  dhe 
karakteristikat e studentit  
- Prodhimi i vazhdueshëm i mjeteve 
individuale për përcaktimin e arritjeve të 
nxënësve të talentuar  
- PKK me nxënës të talentuar;  
- Monitorim i suksesit, rregullshmëria e 
nxënësve;  
-evidentim ne punimet e nxënësve;  
-evidentim në instrumentet për 
monitorimin, vlerësimin e nxënësve 

profesional, 
arsimtarët 
lëndor 

punës me nxënësit;  
Caktim të formave, metodat për trajtimin e 
nxënësit, 

Përmirësim i arritjeve te 
nxënësve të talentuar  

- PKK me prindërit e nxënësve të talentuar  
- PKK me arsimtarët për nxënësit e 
talentuar, 
- analiza e arritjeve e nxënësve të 
talentuar në punë në seksione dhe në 
realizim të mësimit shtues  
- studim të programeve shtuese, 
-përfshirje në ekipe hulumtuese dhe 
punuese 

Bashkëpunët
or 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor, 
kujdestarët e 
klasave , 
prindërit 

XII 

Respektimin e dallimeve dhe qëndrim korrekt 
ndaj nxënësve të talentuar,  
Socializimin e përmirësuar e nxënësve të 
talentuar,  
Përmirësimi i arritjeve e nxënësve të 
talentuar, 

Përcaktim i arritjeve 
individuale të nxënësve të 
talentuar  

- Monitorim i suksesit, rregullshmëria e 
nxënësve;  
-evidentim ne punimet e nxënësve;  
-evidentim në instrumentet për 
monitorimin, vlerësimin e nxënësve 

Bashkëpunët
or 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor 

I-II 

Vlerësim real për arritjet;  
-ndryshime, plotësim te planit individual të 
punës me nxënësit;  
Caktim të formave, metodat për trajtimin e 
nxënësit 

 

Qëllimet specifike Aktivitetet Realizues  koha Rezultatet e pritshme 

Përcaktimi i statusit të 
zhvillimit socio-emocional të 
nxënësve të talentuar; 

organizimin e takimeve individuale të 
prindërve me shërbimit profesional me 
kujdestarin e klasës me prind / 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët 

III-IV 
Zhvillimi i qëndrimeve pozitive në mesin e 
nxënësve të tjerë për studentë të talentuar 
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kujdestar i nxënësit lëndor 

Përcaktimi- arritjet 
individuale të nxënësve të 
talentuar 

- Monitorim i suksesit, rregullshmëria e 
nxënësve;  
-evidentim ne punimet e studentëve;  
-evidentim në instrumentet për 
monitorimin, vlerësimin e nxënësve 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor 

IV 

Vlerësim real për arritjet;  
-ndryshime, plotësim te planit individual të 
punës me nxënësit;  
Caktim të formave, metodat për trajtimin e 
studentit 

Pregatitja e instrumenteve 
individuale për përcaktimin e 
arritjeve të nxënësve të 
talentuar 

-Identifikim i kriterit për vlerësimin e 
nxënësve të talentuar në përputhje me 
plan programin mësimor, 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor 

X - V 
Zhvillimi i instrumenteve të veçanta për 
vlerësimin e nxënësve të talentuar 

Mbështetja sociale për 
zhvillimin e  
fëmijëve te talentuar 

- Stimuj materiale: bursa, ndihmë për 
pajisje, kreditë, vizita studimore, etj ..  
-asistence në orientimin profesional  
-kontaktet dhe sigurim i lidhjes me 
kompani të organizuar profesional, 
trusteve dhe institucioneve të tjera të 
përshtatshme. 

Drejtor, 
Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor,  
Qeveria -
lokale, sektori i 
biznesit, OJQ- 
shkollat e 
mesme 

V 
Përmirësimi i vazhdueshëm dhe status më të 
lartë social për nxënës 

Vlerësimi i programit për 
punë me nxënës të talentuar 

-përcaktim të dobësive / pikat e forta 
të aplikimit të programit 
-Koncipimi i planit zhvillues për punë 
me nxënës të talentuar 

Bashkëpunëtor 
profesional, 
arsimtarët 
lëndor, 
kujdestarët e 
klasave ,  

VI-VIII 

Përgatitja e planeve individuale të punës me 
nxënës të talentuar;  
Përmirësim i arritjeve dhe socializimin e 
nxënësve të talentuar 
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  8.13. Punë me nxënës me nevoja të veçanta arsimore 
 
            Inkluzimi si një proces të përfshirjes së nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në shkollat e zakonshme, ngarkon me përgjegjësi për 
përgatitjen adekuate të shkollës së zakonshme, arsimtarët, nxënësit dhe prindërit e fëmijëve të aftë për të pranuar këta nxënës. Kjo me siguri 
do të thotë se shërbimet profesionale dhe shërbimet për ndihme në shkollat e rregullta duhet të jenë të përgatitur për të ofruar ndihmën e 
duhur dhe të përshtatshëm të arsimtarëve dhe të nxënësve me nevoja të veçanta Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është zhvillimi i 
programeve edukative individuale. Funksioni i zhvillimit të këtyre programeve është një nxënësi me nevoja të veçanta për të ofruar asistencë 
individuale ose të specializuar në shkollë. gjithashtu duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur bëhet kategorizimin e një fëmijë, në qoftë se nuk 
është bërë më parë. Kur ju thonë se një fëmijë ka pengesa të caktuara, atëherë automatikisht fokusohet vëmendja ne një tipar (karakteristikë) 
ose kusht të përgjithshëm, dhe pjesa tjetër lihet pas dore. Kjo pikëpamje stereotipike e problemit çon në shkarkim të pragut për pritjen që një 
fëmijë mund të arrijë. 
 Gjatë përgatitjes së programit edukativ të individualizuar përcakton qëllime me afat të gjatë dhe të shkurtër. Qëllimet afatshkurtra 
përfshijnë zona të vogla të cilat nxënësit duhet ti kalojnë për ti arritur qëllimet vjetore. Ata janë gjithashtu tregues të qëndrueshmërisë së 
qëllimeve afatgjata dhe saktësinë e vlerësimit. Duhet të kontrollohen shpesh, nganjëherë në ditë, që të jetë në gjendje të  bëhet korrigjim të 
detyrave të përcaktuara. Qëllimet afatgjata (për një vit), sugjerojnë se çka mund të presim nga nxënësi për të zotëruar vitin shkollor. Duhet të 
merren parasysh disa gjëra  
  - Niveli aktual i mundësive të nxënësve dhe qëllimeve vjetor;  
- Pas vlerësimit të nxënësit për të bërë qëllimet vjetore për secilën fushë të të mësuarit dhe zhvillimit që ne kemi identifikuar si  pak i zhvilluar 
apo i pazhvilluar;  
- Për të marrë në konsideratë nevojat prioritare të fëmijës;  
- Qëllimet vjetore duhet plotësisht të jenë te qartë për të gjithë anëtarët e ekipit që realizon programin punues, si dhe për prindërit.  
            Partneri prind është një koncept që duket se gjithnjë e forcon besueshmërinë e saj. Sugjerime se prindi mban informacion të vlefshëm 
në lidhje me fëmijën e tij mund të jetë ndihmë e madhe për mësuesin. Vetëm një prind që e ka kuptuar dhe pranuar gjendjen e fëmijës së tij 
me nevoja të veçanta, mund të ndihmojë dhe të jetë një partner i suksesshëm me mësuesin në adresimin e të gjitha vështirësitë që do të 
lindin. 
 
 

LLoji I nevojave të veçanta gjithsej 

 

zhvillimi disharmonik, neglizhimi arsimor, problemet emocionale  

pengesa në të folurit  

 pengesa në të folurit-probleme logopedike  

probleme logopedike, disllalija dhe disleksija   
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IQ- i ulët  

Psikomotorika, koordinimi,perceptimi, funkcionim i zvogluar intelektual, fobi   

        Gjithsej fëmijë me nevoja të veçanta në shkollë  

 

Praktika e kaluar e pranimit të fëmijëve për të cilët nga bashkëpunëtorët profesional është menduar se kanë probleme zhvillimore ose psiko - 

fizike janë realizuar me procedurat e mëposhtme: 

 Vendosja e fëmijës në një klasë të rregullt me fëmijët me të cilat ishte i afërt më parë;  

  Në gjeneratat ku ka shumë fëmijë me nevoja të veçanta zhvillimore dhe arsimore duhet të shpërndahen në mënyrë të barabartë 

nëpër klasa;  

  Arsimtari që e udhëheq klasën informohet për numrin dhe llojin e fëmijëve me nevoja të veçanta;  

  Organizojnë një takim të përbashkët, arsimtari,defektologu, psikologu,pedagogu, prindi dhe bëhet strategji për punë me një fëmijë 

në shkollë / shtëpi;  

  Përfshirja e prindërve në klasë ku ka nxënës me aftësi të kufizuara, socializimin e nxënësve me nevoja të veçanta;  

  metodat e planifikimit të arsimtarit, punë aktive, puna në grupe ku do ketë përfshirje e duhur e fëmijëve me nevoja të veçanta në 

procesin arsimor; 

 Arsimtari,defektologu,pedagogu,  psikologu i përcjellin arritjet e fëmijës, për sa i përket aftësive të fëmijës;  

  Monitorimi dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve me aftësi të kufizuara  bëhen me metodat, procedurat që i mundësojnë nxënësit 

të shprehin potencialet e tyre;  

  Në rastet kur fëmija nuk është duke treguar rezultatet e duhura kërkohet këshillë nga institucioni përgjegjës për problemin (Qendra 

për Shëndetin Mental të Fëmijëve , Qendra për dëgjim dhe të folurit, qendra për fëmijë pediatër-neuropsikiatër); 

Në bazë të mendimit të marrë nga institucionit, defektologu, psikologu, arsimtari, prindi bëjnë modalitetet e veprimit, në përputhje 

me nevojat e fëmijës, nivelin e tij të zhvillimit, pikëpamjet e prindërve;  

              -  monitorohet vazhdimisht zbatimi i veprimeve. 

 - Duhet të kërkohen pikëpamjet prej këtyre institucioneve për ta realizuar këtë program. Për shkak të specifikave të mësimdhënies për 

nxënësit e klasës së VI-IX kërkohet një program shtues për të punuar me nxënësit me nevoja të veçanta . Më poshtë jepet një program për të 

punuar me këta nxënës. 
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Programa e punës me fëmijë që kanë nevoja të veçanta 

qëllimet konkrete aktivitetet Realizues koha rezultatet e pritura 

Zbulimi dhe identifikimi 
i nxënësve me nevoja të 
veçanta 

- Identifikimi i nxënësve me nevoja të veçanta;  
- Bisedat me kujdestarët të klasave 
- Formimi i ekipit për bashkëpunim,  
  - Përcaktimi i kohës dhe mënyrave për bashkëpunim 
me  
- psikologu, mësues, prindër, institucion me të cilin do 
të punohet për një problem të veçantë. 

Shërbimi 
profesional, 

arsimtari 
IX-V 

- pasqyrë e nxënësve dhe lloji i 
nevojave të veçanta  
- formim i ekipit për bashkëpunim  
 

Individualizimin e 
mësimit, duke iu 
përshtatur metodave  të 
mësimdhënies-
vlerësimit për nevojat e 
nxënësit 

-Puna profesionale Konsultative (SCF) e e ekspertëve 
profesional për nxënës të veçantë;  
Format – zbatimi modern i arsimit  
Plani – përgatitja - edukimi individual për çdo nxënës,  
Përgatitja individuale dhe mendimi nga një institucioni 
i përshtatshëm profesional  

Shërbimi 
profesional, 

arsimtari 
X 

- Planifikimi, organizimi i mësimit SES  
Burimet – zgjerimi i të dhënave;  
Përmbajtja –përshtatja për përmbajtje 
e nevojave të nxënësve  
 

Përcaktim i arritjeve 
individuale të nxënësve 
me aftësi të kufizuara 

- monitorimi i suksesit të frekuentimit të nxënësve;  
- vështrim në përpunimet e nxënësve;  
- vështrim në instrumentet për monitorim, vlerësimi 
të nxënësve,  
SCF me nxënësit me nevoja të veçanta;  
SCF me prindërit e nxënësve me nevoja të veçanta;  
SCF me kryetarët e klasave ku janë nxënësit  me 
nevoja të veçanta  
Plani – vështrim në edukimin individual për çdo 
nxënës 

Shërbimi 
profesional, 

arsimtari 

XI,I 
IV,VI 

- Vlerësim real për arritjet;  
- Ndryshimet, Plotësimet e planit 
individual të punës me nxënësit;  
- përcaktimi i Formave të duhura / 
Metodat e punës me nxënës  
- Socializmi i përmirësuar  
- Përmirësimi në arritjen e nxënësve 
me nevoja të veçanta 
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Qëllimet konkrete aktivitetet realizues koha rezultatet e pritura 

Përcaktimi i arritjeve 
individuale të nxënësve me 
nevoja të veçanta; 

- monitorimin e suksesit, rregullsisë së nx.; 

-qasje në punimet e nx. ; 

-Vështrimi në instrumentet për monitorimin, 
vlerësimin e nxënësve, 

shërbimi 
profesional, 
arsimtarët 

I-II 

- vlerësimi i arritjeve; 

- ndryshime, shtesa në planin individual për të punuar 
me nxënësin; 

Zbatimi i formave / metodave të përshtatshme për të 
punuar me nx. 

Përcaktimi i statusit socio-
emocional - zhvillimi i 
nxënësve me nevoja të 
veçanta; 

- metoda sociometrike 

- biseda me nxënësit  ; 

- Pjesëmarrja në mbledhjet e prindërve 

bashkëpunëtor
ë profesionalë, 
nxënësit 

kujdestar klase 

prindërit 

III-IV 
Zhvillimi i një qëndrimi pozitiv ndaj nx. me nevoja të 
veçanta 

Përcaktimi i individit. arritjet 
e nxënësve me nevoja të 
veçanta; 

- monitorimin e suksesit, rregullsisë së nx. ; 

-mendja në punimet e nx. ; 

-Vështrimi në instrumentet për monitorimin, 
vlerësimin e nx.  ; 

shërbimi 
profesional, 
arsimtarët 

IV 

Vlerësimi realist i arritjeve; 

- ndryshime, shtesa në planin individual për të punuar 
me nx. ; 

Përcaktimi i formave / metodave të punës me nx. 

Zhvillimi i një instrumenti 
individual për përcaktimin e 
arritjeve të nxënësve me 
nevoja të veçanta 

përcaktimi i kritereve për vlerësimin e nx. me 
nevoja të veçanta në përputhje me kurrikulat, 
programet, 

shërbimi 
profesional, 

 arsimtarët 

IX-V 
Zhvillimi i kritereve, instrumenti individual. për 
vlerësimin e nx. me nevoja të veçanta 

Vlerësimi i programit për 
punë me nxënës me 
nevoja të veçanta 

- Identifikimi i dobësive / pikave të forta nga 
aplikimi i programit; 

- konceptimin e një plani zhvillimi për të punuar 
me nxënës  me nevoja të veçanta; 

shërbimi 
profesional, 
arsimtarët 

VI- IX 

-Zhvillimi i planeve individuale për punë me nxënësit 
me nevoja të veçanta; 

-Përmirësimi i arritjeve të nxënësve me nevoja të 
veçanta 

-Përmirësimi i shoqërizimit të nx. me nevoja të 
veçanta; 
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9.   Aktivitetet jashtë - mësimore 

 
 

  9.1.   Sporti shkollor 

 
Gjatë vitit shkollor formohen  disa ekipe 
- Basketboll 
- Volejboll 
- Futboll 
- Hendboll   
Përzgjedhja është bazuar në afinitetin e nxënësve dhe interesave të tyre. Arsimtarët përgjegjës për këto ekipe sportive janë 
arsimtarët  e edukimit fizik dhe shëndetësor : Sedat Baftiu, Sufijan Ismaili dhe Isak Iseni. 
Duke trajnuar nxënësit i zbulojnë  aftësitë dhe aspiratat e tyre sportive.  
 
 
. 

 
9.2   Sekcionet dhe aktivitetet e lira të nxënësve 

 
Përmes aktiviteteve të lira të nxënësve krijohen kushte për individualizimin e proçesit edukativo-arsimor, për të përmbushur dhe 
për të zhvilluar interesa individuale dhe aftësitë e nxënësve që kontribuon në zhvillimin e besimit reciprok dhe të shoqërimit në 
kohën e lirë.  
Përmes punës së këtyre aktiviteteve në mesin e nxënësve inkurajohet  dhe ushqehet kurioziteti, pavarësia, këmbëngulja, 
kreativiteti dhe dëshira për të eksploruar  njohuri të reja. 
Këto aktivitete ju mundësojnë nxënësve të perceptojnë avantazhin e përdorimit të duhur të kohës së lirë. 
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  9.3.   Puna shoqërore humanitare 

 
             Në shkollë organizohen  bazare, hepeningje, ngjarje  bamirësie me rastin e ditës së shkollës apo festime të tjera, duke 
festuar festat sipas kalendarit, me një përmbajtje të përcaktuar qartë, koha e realizimit dhe përgjegjës për zbatimin dhe 
mbikqyrjen e së cilës patjetër duhet të ketë përfaqësues të këshillit të prindërve. Për realizimin e  aktiviteteve të planifikuara 
përgatitet  një program i veçantë. 
 
              9.4  Garat e nxënësve 
Gjatë vitit shkollor nxënësit do të marrin pjesë në garat e shumta komunale, rajonale dhe shtetërore. Pjesëmarrja në këto gara 
është në përputhje me aspiratat dhe aftësitë e tyre. 

 

10. Organizimi dhe pjesëmarrja e nxënësve 

  
    Në vitin shkollor 2020/2021, shkolla fillore " LIRIA " - Shkup, do të vazhdojë me realizimin e projektit implementimi i paketës 

së burimeve për pjesëmarrjen e nxënësve në të drejtat e fëmijëve. Ky projekt mbështetet nga Koalicioni Rinor SEGA në 
bashkëpunim me BZHA. Ekipi shkollor përbëhet nga: 

1. Hirije Huseini - pedagoge 
2. Besiana Peza – arsimtare e arsimit muzikor 
3. Enise Abdullai - arsimtare e gjuhës maqedonase 

përmbajtje objektivat Realizues Format koha burime Efektet e pritura treguesit 
Procedurat 

për zgjedhjen e një 
kryetari të klasës 

Duke zhvilluar 
zgjedhje 

demokratike 

psikolog, 
arsimtarët 

grupe 
Gusht 
2020 

Broshurë 
informacioni 

Zbatimi praktik i 
njohurive 

minuta 

Ngjarja për pranimin 
e klasës së parë në 

vitin shkollor 
2020/2021 

Për të shënuar 
në mënyrë 

solemne fillimin 
e vitit të ri 
shkollor 

Mësuesit 
përgjegjës, 

nxënësit 
grupe 

Shtator 
2020 

Performanca, 
skenografia, 
altoparlanti 

Zhvillimi i një 
qëndrimi pozitiv 

të klasës së 
parë ndaj 

veprimtarive 
shkollore dhe 

shkollës 

Fotografitë, 
prania e 

prindërve, 
nxënësve dhe 

mësuesve, 
atmosfera 

festive 

Organizimi i 
zgjedhjeve dhe 

formimi i kryesisë së 
organizatës 

Për të njohur 
anëtarët e 

bashkësië së 
klasave  me 
programin e 

Mësuesit 
përgjegjës, 

nxënësit 
grupe Tetor 2020 

Procesverbalet, 
programi 

Miratimi dhe 
plotësimi i 
programit 

Programi i 
miratuar 
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punës 

Zbatoni një 
procedurë për 

zgjedhjen e kryesisë 

Duke shprehur 
mendimin e vet, 
duke dhënë ide 

Kryetarët e 
klasave, 
psikolog 

grupe Tetor 2020 
Letër, 

kompjuter, 
minuta 

Programi i 
përgatitur vjetor 

për 
Organizatën e 

nx. 

Procesverbalet 
e përgatitura 

Kryerja e një 
punëtorie (në vend 
ose në internet ) 

  

Zgjedhja e 
temës bëhet 

nga nx. 

nxënës, 
psikolog, 
arsimtar 

grupe Tetor 2020 minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
Punimet nga 

nxënësit 

Shqyrtimi i 
Rregullores për 

masat pedagogjike 

Përfshini nx. në 
përcaktimin e 
kritereve për 

masat 
pedagogjike 

nxënësit, 
arsimtarë 
përgjegjës 

grupe 
Nëntor 
2020 

Letër, 
kompjuter, 

minuta 

Rregullore e 
përgatitur sipas 
masave të nx. 

Procesverbali i 
bashkësis së  

shkollës, 
përgatitur 
rregulloren 

Rishikimi i arritjeve 
dhe sjelljes së nx. në 
fund të periudhave 

kualifikuese 

Përfshini 
nxënësit që të 
kujdesen për 
suksesin dhe 

sjelljen në 
nivelin e 
shkollës 

Psikolog, 
kryetar të 
klasave 

grupe 
Nëntor 
2020 

minuta 

Analiza e 
arritjeve, 
diskutimi, 

sugjerimet për 
përmirësim 

Zhvilloni një 
program për të 

ndihmuar 
nxënësit më të 

dobët 

Kryerja e një 
punëtorie (në vend 
ose në internet ) 

Zgjedhja e 
temës bëhet 
nga nxënës 

nxënës, 
psikolog, 
arsimtar 

grupe 
Nëntor 
2020 

minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
punimet nga 
nxënësit 

Dekorimi i klasave 
dhe shkollës 

Përfshini 
nxënësit në 

dekorimin në 
mënyrë krijuese  

 nxënësit 
arsimtarët 
përgjegjës 

grupe 
Dhjetor 
2020 

Dekoratat e 
Krishtëlindjes 

dhe artizanat e 
studentëve 

Zbukurimi i 
hapësirës për 
natën e Vitit të 

Ri 

Libri i 
minutave të 
komunitetit 

shkollor, fotot 
Kryerja e një debati 

(brenda shkollës ose 
në internet ) 

Zgjedhja e 
temës bëhet 
nga studentët 

Studentë, 
psikolog, 
arsimtar 

grup 
Dhjetor 
2020 

minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
Punimet  nga 

nxënësit 

Rishikimi i arritjeve 
dhe sjelljes së nx. në 
fund të periudhave 

kualifikuese 

Përfshini 
nxënësit që të 
kujdesen për 
suksesin dhe 

sjelljen në 
nivelin e 
shkollës 

Psikolog, 
kryetarë të 

klasave 
grupe 

Janar 
2021 

minuta 

Analiza e 
arritjeve, 
diskutimi, 

sugjerimet për 
përmirësim 

Zhvilloi një 
program për të 

ndihmuar 
nx.më të dobët 

Përgatitja e një 
raporti gjysëmvjetor 

për aktivitetet e 
realizuara në 

Për të rishikuar 
aktivitetet e 

realizuara në 
gjysmën e parë 

nxënësit, 
arsimtarët 
përgjegjës 

grupe 
Shkurt 
2021 

Letër, 
kompjuter 

Futja e shkollës 
në punën e 

bashkësië të 
shkollës 

Raporti 
gjysëm-vjetor 
për punën e 

shkollës, libër 
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gjysmën e parë të 
vitit shkollor 
2020/2021 

të vitit shkollor 
2020/2021 

procesverbali 

Kryerja e një 
punëtorie (në vend 
ose në internet ) 

Zgjedhja e 
temës bëhet 
nga nxënësit 

Nxënës, 
psikolog, 
arsimtar 

grupe 
Shkurt 
2021 

minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
Zanat nga 
studentët 

Punëtori i Tolerancës 
Ndërretnike dhe 

Kuptimit (në vend 
ose në internet ) 

  
  

Të zhvillojë 
vetëdijen e 

nxënësve për 
tolerancën dhe 
mirëkuptimin 

ndëretnik 

Psikolog, 
kryatarë të 

klasave 
grupe Mars 2021 

Letër, LCD, 
prezantim 

Të zhvillojë 
vetëdijen e 

nxënësve për 
tolerancën dhe 
mirëkuptimin e 

ndërsjellë 

Minutat, 
fotografitë 

Kryerja e një debati 
(brenda shkollës ose 

në internet ) 

Zgjedhja e 
temës bëhet 
nga nxënësit 

Nxënës, 
psikolog, 
arsimtar 

grupe Mars 2021 minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
Zanat nga 
nxënësit 

Organizimi i ngjarjes 

Të bien dakord 
për nxënësit 

për realizimin e 
ngjarjeve 

nxënësit 
arsimtarët 
përgjegjës 

grupe Prill 2021 
Sondazhet e 
përgatitura 

Zhvillimi i 
aftësive 

sipërmarrëse 
dhe rritja e 

vetëdijes për 
punë të 

dobishme 
shoqërore në 

mesin e 
nxënësve 

Ngjarje të 
realizuara, 

foto, minuta 

Rishikimi i arritjeve 
dhe sjelljes së 

nxënësve në fund të 
periudhave të 

kualifikimit 

Përfshini 
nxënësit që të 
kujdesen për 
suksesin dhe 

sjelljen në 
nivelin e 
shkollës 

Psikolog, 
kryetarë të 

klasave 
grupe Prill 2021 minuta 

Analiza e 
arritjeve, 
diskutimi, 

sugjerimet për 
përmirësim 

Zhvillonii një 
program për të 

ndihmuar 
nxënësit më të 

dobët 

Bëni pyetje me 
shkrim dhe jepni 

mendimet tuaja për 
gjëra dhe ngjarje të 
caktuara në shkollë 

Duke shprehur 
mendimin e nx. 

të cilët nuk 
mund të 
shprehen 

publikisht për 
probleme 

ose situata 
të caktuara 

Arsimtarët 
përgjegjës, 

nxënësit 
grupe Maj 2021 

Fletët e 
pyetjeve 

Përmirësimi i 
klimës 

shkollore për 
punë dhe 

përmirësimi 
i marrëdhënies 
mësues-nxënës 

dhe / ose 
nxënës-mësues 

Raporti dhe 
analiza e 

përgjigjeve të 
marra 

Rishikimi i arritjeve 
dhe sjelljes së 

Përfshini 
nxënësit që të 

Psikolog, 
krytarëve të 

grupe Maj 2021 minuta 
Analiza e 
arritjeve, 

Zhvilloi një 
program për të 
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Shënim: Temat për puntoritë dhe debatet janë nga fushat e Shëndetit, Sjelljes dhe kohës së lirë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nxënësve në fund të 
periudhave të 

kualifikimit 

kujdesen për 
suksesin dhe 

sjelljen në 
nivelin e 
shkollës 

klasave diskutimi, 
sugjerimet për 

përmirësim 

ndihmuar 
nxënësit më të 

dobët 

Kryerja e një debati 
(brenda shkollës ose 

në internet ) 

Zgjedhja e 
temës bëhet 
nga nxënësit 

Nxënës, 
psikolog, 
arsimtar 

grupe Maj 2021 minuta 
Hyrje në temën 

e zgjedhur 
Zanat nga 
nxënësit 

Përgatitja e një 
raporti për punën e 

bashkësive të 
nxënësve , 

propozime për vitin e 
ardhshëm shkollor 

Rishikoni të 
gjitha aktivitetet 
e bashkësive të 

nxënësve  

Nxënësit, 
arsimtarët 
përgjegjës 

grupe 
Qershor 

2021 
Letër, 

kompjuter 

Raporti vjetor 
për punën e 

shkollës,  
procesverbali 
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11. Aktivitetet jashtë shkollës 

  
11.1. Ekskursione dhe pikniqe, mësim në natyrë 

Ekskurzion  njëditor për sport-rekreativ 
Ekskurzion vjeshte 
Vendi: Gazi-Baba-Shkup 
Klasat: IV deri IX - të 
  
Vendi: Park - Çair - Shkup 
Klasa: I - III  
  
Qëllimet e ekskurzionit një ditor  
       Zgjerimi i njohurive, aplikimi i aftësive dhe qëndrimeve përmes njohjes direkte të fenomeneve dhe marrëdhënieve në mjedisin 
natyror dhe shoqëror, si dhe me pamjet kulturo-historike, në përputhje me punën edukative në shkollë. 
  
detyrat 
  

 Zhvillimi i një interesi për natyrën 

 Ndërtimi i vetive të mira pë natyrën  
 Socijalizim 

 Nxitje dhe manifestim i emocioneve pozitive 

 Zhvillimi i interesit për aktivitete sportive dhe rekreacion 
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Përmbajtje dhe aktivitete 
 

Nisja në orët e mëgjesit në kambë deri në Gazi Babë, pushim, lojë dhe rekreim i nxënësve, kthimi në orët e pasditës 
 
 
Udhëheqësi i ekskurzionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili  – Profesor i edukatës fizike shëndetsore 
Lejla Axhami-Arsimtar klasor 
Drenushe Ajdini – Arsimtar klasor 
Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit :  Shtator/Tetor 

 

 Programa për organizimin dhe realizimin e shetitjes një ditore / pranverore  
 
 
 Udhëheqësi i ekskursionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili – Profesor i edukatës fizike shënetsore 
Lejla Axhami – Arsimtar klasor 
Drenusha Ajdini – Arsimtar klasor 
 Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit :  Prill/Maj 
Shetitje njëditoe sportive rekreative 
Shetitje pranverore 
Vendi : Gazi Babë - Shkup 
Klasat : IV gjerë IX  
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Shetitje njëditëshe sportive - rekreative 
Shetitje pranverore 
Vendi : Parku i Çairit 
Klasat : I gjerë III 
 
Qëllimet e ekskursionit njëditor 
 
Përvetsimi dhe zgjerimi i njohurive, zbatimi i shkathtësive dhe qëndrimeve nëpëmjet njoftimit të drejtëpërdrejt  përmes të mësuarit 
në lidhje me fenomenet dhe marrëdhëniet në mjedisin natyror dhe social, si dhe vendeve historike në përputhje me punën 
edukative në shkollë. 
 
Detyrat 
 
• Zhvillimi i interesit për natyrë 
•  Kultivimi i shprehive ekologjike 
• Socializimi 
• Inkurajimi dhe manifestim i emocioneve pozitive 
• Zhvillimi i  interesit për aktivitete sportive dhe rekreacion 

 
Përmbajtje dhe aktivitete 

 
Nisja në orët e mëgjesit në këmbë deri në Gazi Babë, pushim, lojë dhe rekreim i nxënësve, kthimi në orët e pasditës 
 
 
Udhëheqësi i ekskurzionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili  – Profesor i edukatës fizike shëndetsore 
Lejla Axhami-Arsimtar klasor 
Drenusha Ajdini – Arsimtar klasor 
Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit : Prill / мај 
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Programa për realizimin e ekskurzionit një ditor në klasën e III  
 
Eksursion një ditor 
Vendi : Krushevë 
Klasat : klasat e treta 
Arsimtarë:Valdeta Rexhepi, Melehate F,Ganimete R. 
 
Qëllimet arsimore: 
 
• Njohja me bukuritë natyrore të qytetit të Krushevës dhe rrethinës së saj 
• Njohja me monumentet kulturore dhe historike, objekteve fetare dhe rëndësinë e tyre; 
• Promovimi dhe arritjen e përvojave pozitive emocionale; 
• Pajtueshmëria me rregullat e caktuara gjatë udhëtimit; 
• Socializimi i nxënësve dhe  përfitimi i përvojës për pavarsim dhe kujdesje për vetveten; 
• Kultivimi  i shprehive ekologjike; 
 
 
Detyrat: 
 
• Zgjerimi i njohurive për lumej, liqene, male në  Maqedoninë Perendimore (gjatë rrugës deri në Krushevë - vëzhgimi panoramik) 
• Fitimi i njohurive të reja për  qytetin e Krushevës, duke vizituar qendrën Memoriale Toshe Proeski, Muzejin Makedonium  

 
Përmbajtje dhe aktivitete : 
 

 Vizita, vëzhgime, njoftime. Fotografimi i objekteve, sendeve; 

 Bisedë me qytetarë; 
 
Udhëheqës i ekskurzionit : Drejtori i shkollës 
 
Arsimtarët përgjegjës: arsimtarët klasor të klasave të treta 
 
Koha e realizimit : Shtator 
 
Lokacione për vizitë dhe kahjet e udhëtimit : 
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Kahja e udhëtimit  : Shkup – Veles – Krushevë - Shkup  
 
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurtë, të kualitetit të lartë, të klimatizuar,kushte kualitative, vendosje, udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finansim nga ana e prindërve 
 

Programa për organizimin dhe realizimin e ekskurzionit dy ditor historiko – gjeografik në klasën e VI  
 

Eksurzion dy ditor historiko - gjeografik 
Vendi : Maqedonia perendimore 
Klasa : VI  
Udhëheqësit e paraleleve: ( Selvete Shabani,Blerim Jakupi,Sedat Baftija,Sufijan ismaili ) 
 
Qëllimet arsimore: 
 
• Njohja me bukuritë natyrore të Maqedonisë Perëndimore, malet, lumenjtë, liqenet natyrore e artificiale; 
• Njohja dhe përvetësimi i  njohuri të reja mbi objektet fetare dhe rëndësia e tyre; 
• Zgjërimi i njohurive të mëparshme me monumente të reja kulturore në Maqedoninë Perëndimore dhe vlerë shpirtërore të tyre; 
• Njohje me arkitekturën që daton nga e kaluara e largët; 
 
Detyrat : 
 
• Të mësuarit dhe të hulumtuarit e objekteve historike; 
• Zgjerimi i njohurive për lumejtë, liqenet, malet në Maqedoninë perëndimore, si pasuri natyrore; 
• Vizitë e shtëpisë  Kongresi i Manastirit në Manastir 
• Vizitë e lokalitetit arkeologjik Heraklea (Manastir) 
• Fitimi i njohurive për Liqenin e Ohrit dhe zhvillimin e turizmit në të; 
• Vizitë e kalasë së Samuilit në Ohër 
• Vizitë lokalitetit  arkeologjik Plaoshnik 
 
Përmbajtje dhe aktivitete : 
 
• Vizita, hulumtime, njohja, fotografimi i  objekteve; 
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• Mbledhja e të dhënave dhe materialeve specifike për çdo vend; 
• Bisedë me kuratorë, qytetarë, persona fetarë; 
Udhëheqës i ekskurzionit : Drejtori i shkollës  
 
Arsimtarë përgjegjës :  Të gjithë kujdestarët e klasave të gjashta 
 
Koha e realizimit : Tetor / мај  
 
Lokacione dhe kahje të udhëtimit : 
Kahja e udhëtimit : Shkup – Tetovë –Gostivar – Dibër – Strugë- Ohër -  Manastir – Prilep- Veles -  Shkup  
 
Dita e parë :  
Vizitë qytetit të Tetovës, Xhamia e larme 
Vizitë qytetit të Gostivarit,  
Hidrocentrali i Vrutokut  
Liqeni artificial i Mavrovës 
Liqeni artificial i Dibrës, banjat e Dibrës 
Arritje në Strugë 
 
 
Dita e dytë : 
 
Vizitë qytetit të Strugës 
Vizitë muzejit natyroro-shkencor në Strugë. 
Vizit qytetit të Ohrit , burimi i Drinit të Zi 
Kthimi për në Shkup 
Vizitë e lokalitetit arkeologjik Heraklea (Manastir) 
Vizitë shtëpisë së Alfabetit shqip (Manastir) 
 
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, Të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finansim nga ana e prindërve 
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Programa për organizimin dhe realizimin e ekskurzionit arsimor – shkencor dhe rekreativ treditor në klasat e IX 

 

 
Ekskurzion treditor arimoro-shencor dhe rekreativ 
Klasat: E nënta 
Kujdestar të klasave :  Adnan M. Enise A. Fitore M. Zulejha A.  
 
 
 
 
Qëllimi edukativo-arsimor: 
 

 Sistematizimi dhe përfitimi i diturive dhe përjetim emotiv të bukurive natyrore nëpërmjet vëzhgimit dhe vizitës të 
përmendoreve kulturo – historike, objekteve fetare dhe muzeve; 

 Përfitimi i diturive të reja dhe zgjërimi diturive të përvetsuara për bukuritë natyrore, monumentet kulturore-historike, ndërtime 
të vjetra, xhami në Maqedoninë Perendimore; 

 Njohja me lokalitetin Stobi dhe karakteristikat e tij; 

 Përfitimi i diturive të reja për qytetin e Krushevës, vizitë Qendrës memoriale të Toshe Proevskit,Muzeji Makedonium; 

 Vizitë qytetit antik Heraklea  (Manastir), përvetsim i diturive për jetën e dikurshme në të; 

 Vizitë shtëpisë memoriale ku u mbajtë Kongresi i Manastirit; 

 Njohje me bukuritë e qytetit të Ohrit, arkitekturën e tij dhe monumentet; 

 Mënyra e ndërtimit, jeta në të kaluarën, mjete dhe instrumente nga koha e vjetër; 

 Ngjallja dhe afrimi i së kaluarës duke krijuar një dashuri dhe respekt për të; 

 Respektimi i rregullave të përcaktuara që më parë, gjatë udhëtimit, duke prezantuar rendin dhe disiplinën, higjienën, 
saktësinë, pastërtinë, etj; 
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Detyrat : 
 

 Zhvillimi i sjelljes pozitive ndaj vlerave nacionale, kulturore, estetike në Maqedoninë Perendimore; 

 Kultivimi i ndjenjës për tolerancë, barazi dhe bashkëjetesë; 

 Njohje me kulturën dhe mënyrën e jetesës të njerëzve në vende të caktuara; 
 
Përmbajtjet dhe aktivitetet : Vëzhgimi, grumbullimi i të dhënave, fotografimi i objekteve dhe bukurive natyrore, shoqërim, zbavitje 
dhe lojë. 
Udhëheqës i ekskurzionit  : drejtori i shkollës 
 
Arsimtarët përgjegjës :  Kujdestarët e klasave të nënta  
 
Koha e realizimit : Tetor / мај  
 
Lokalitetet për vizitë dhe kahjet e udhëtimit : 
 
Dita e parë :  
Nisja në ora  9 :00 kah Tetova me vizitë të parë- Xhaminë e larme. Arritje në Gostivar , vizitë hidocentralit në Vrutok dhe burimin e 
Vardarit. Arritje në Dibër dhe vizitë banjave të Dibrës. Dreka në Banjishtë. Arritje në Strugë nga ora 17.00 . Vendosje në hotel. 
Darka  dhe kohë e lirë gjerë më 21.00. 
Dita e dytë : 
Mëngjesi në hotel. Vizitë Qytetit të Strugës, gjer në  drekë. Dreka në Hotel. Shetitje me anije. Vizitë deri në Kalishtë. Darka  në ora 
19.00. Mbrëmje argëtuese.   
   
Dita e tretë:  
Vizitë  Shën Naumit  në ora 9.00 dhe vizitë burimeve të Drinit të bardhë. Gjatë rrugës vizitë Gjiut .Drekën në hotel dhe vizitë të lirë 
nëpër Ohër.Nisja për Shkup nga ora 16 nëpër Manastir. Vizitë shtëpisë së Kongresit të Manastirit. Arritja në orën 19.00. 
  
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative të vendosjes, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finansim nga ana e prindërve 
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  Programa për organizimin dhe realizimin e mësimit në natyrë për klasën e V 
 

Vendi: Strugë (Maqedoni Perendimore) 
Koha e realizimit : Prill / мај 
Grupi : Nxënës nga klasat e V 
Numri i paraleleve: 4 
Numri i arsimtarëve : 4 
Kujdestarët e klasave : Teuta Z.Fata M.NaileR.Mirlinda K. 
 Nisja në ora  9 :00 kah Tetova me vizitë të parë- Xhaminë e larme. Arritje në Gostivar , vizitë hidrocentralit në Vrutok dhe burimin e 
Vardarit. Arritje në Dibër dhe vizitë banjave të Dibrës. Dreka në Banjishtë. Arritje në Strugë nga ora 17.00 . Vendosje në hotel. 
Darka  dhe kohë e lirë gjerë më 21.00 
 
Qëllimi i mësimit në natyrë: 
 
Nxënësit burimisht të pajisen me dituri, dukuri dhe koncepte nga mjedisi natyror dhe të njëjtat të plotësohen, përsëriten, 
sistematizohen me zbatim dhe shfrytëzim të formave dhe metodave pedagogjike bashkëkohore të punës. Nxënësit të njoftohen me 
me karakteristikat natyrore –gjeografike, biologjike-ekologjike, etnologjike, antropologjike dhe karakteristikat kulturore të qyteteve të 
Strugës dhe Ohrit. 
 
Qëllimet edukative : 
 

 Zhvillimi i aftësive  për monitorimin dhe identifikimin e objekteve dhe fenomeneve në mjedisin jetësor, perceptimin dhe të 
kuptuarit e marrëdhënieve të tyre të ndërsjella në natyrën e mjedisit social; 

  thellimin, zgjerimin dhe pasurimin e përvojës së nxënësve për zbulimin e njohurive të reja me anë të organizimit të 
procedurave të kërkimit; 
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Qëllimet arsimore: 
 

 Kultivimi i dashurisë dhe respektit ndaj atdheut, bukuritë e tij dhe të kaluarës historike; 

 Nxënësit më mirë të njihen ndërmjet veti, të thellohet shoqëria dhe të tejkalohen ndryshimet sociale dhe nacionale; 

 Të kultivohet dhe dhe zhvillohet puna individuale, në tandem dhe në grupe ndërmjet nxënësve dhe shprehitë pozitive siç 
janë pavarësia, toleranca dhe këmbëngulsia; 

 Zhvillimi i  ndjenjës së bukurisë, ruajtjen e natyrës dhe pasurisë shpirtërore, formimi i shprehive për organizimin kulturor të 
shfrytëzimit të kohës së lirë; 
  

Përmbajtje – Tema për hulumtim  
 
Natyra dhe ekologjia: 
 

 Uji si mjedis jetësor – hulumtimi i  florës dhe faunës së liqenit të Ohrit; 

 Toka dhe uji si mjedise jetësore  dhe kushte për  jetesë; 

 Dielli  si kusht i jetës; 

 Bimët dhe kafshët e hasura në këtë mjedis me theks të veçantë të bimëve medicinale; 

 Përpunimi i insektariumit dhe herbariumit. 

 Hulumtim ekologjik në ujrat e liqenit të Ohrit, EKO-orë; 
 
 
 
 
Shoqëri 
 

 Trashëgimia  kulturore në territorin e Republikës së Maqedonisë 

 Monumentet kulturore 

 Maqedonia - thesar multikulturor 

 Jeta  personale dhe në grupe 

 Socializimi i personit në grup 

 Jeta dhe puna e njerëzve në komunitetet lokale; 

 Vizitë gërmimeve arkeologjike 

 Sektorët komerciale dhe jo-fitimprurëse: industria, turizmi, peshkimi, kopshtaria, pemtaria, blegtoria,  dhe zejtaria; 
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 Shtëpi  fshati - arkitektura; 

 Nga e kaluara historike  e popujve në Maqedoni  (Xhamitë, teqet, shtëpitë historike, muzeje etj.) 
 

Gjuhë shqipe 
 

 Ritregim sipas imagjinatës në temën: Çka do të ndodhte sikur të kisha jetuar në të kaluarën; 

 Lexim i prozës dhe poezisë për historinë, jetën dhe punën e njerëzve në rrethinë; 

 Përrallë – Zana e ujit – përpunim; 

 Lexim i legjendës për liqenin  e Ohrit – bisedë për legjendën, shkruarja e fjalive për Liqenin e Ohrit; 

 Raporte nga vizitat dhe vëzhgimet; 

 Mbledhja e teksteve të shkruara nga nxënësit në klasë, marveshje për ilustrim, mënyra e lidhjes  së librit dhe realizimi i 
marveshjes; 

 
  
Matematikë 

  

 Puna me të dhëna 

 Prezantimi dhe leximi i të dhënave me diagram shtyllor , 

 Aktivitetet me materiale didaktike në formimin e bashkësive, unionin, prerjen  dhe vendosjen e  simbolit  përkatës në 
prezentuesin me karton 
 

Edukimi fizik dhe shëndetësor 
 
          • vallëzim i lire  dhe këndim i  muzikës bashkëkohore 

 Ushtrime për mbajtjen e trupit dhe estetikë gjatë vallëzimit 

 Lojra ritmike- kryej  lëvizje të caktuara me muzikë 

 Ushtrime gjimnastikore 

 Ecje, vrapim në tokë të rafshtë , zvarritje, ngjitje 

  
Arsim muzikor (kultura dhe folklori) 
 

 Muzikë popullore, elementet; 

 Këngët popullore, vallet, folklori (këngët popullore, kostume, artizanate, lojra, traditat dhe zakonet e pjesës perëndimore të 
Maqedonisë); 

              Mbrëmje gazmore 
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Arsim figurativ 

 Forma - vizatim, pikturë 

 Hapësira - vizatim, pikturë 

 Përpunimi i  suvenireve nga materialet natyrore 
 
Puna e dobishme -  prodhuese: 
 

 Përpunimi i librit për Bukuritë e “Liqenit të Ohrit”; 

 Përpunimi i librit me të dhëna nga  kërkimet arkeologjike në vendin "Plaoshnik" dhe Kalanë e Samuilit; 

 Përpunimi i objekteve nga materiale të ndryshme (guaca, gurë, bimë ...) 
  

Aktivitete kulturore - zbavitëse: 
 

 Mbrëmje gazmore; 

 Zgjedhja e zërit më të mirë; 

 Mbrëmje me valle popullore dhe valle moderne; 

 Kuiz garues; 

 Vallëzim. 
 
 
Higjiena dhe shëndeti: 
 

 Ruajtja e higjenës personale dhe të përgjithshme; 

 Lista normative për ushqim të shëndetshëm  dhe të llojllojshëm e rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e nxënësve; 
 
 
Orari gjatë ditës: 

 

 Zgjimi; 

 Gjimnastikë e mëngjesit; 

 higjiena personale dhe rregullimi i dhomave të fjetjes; 

 Mëngjesi; 

 Mësimdhënia; 
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 Vizita, hulumtime, vëzhgime 

 Dreka; 

 Koha për pushim; 

 Uzhina  dhe pushim aktiv, vizita, hulumtime, vëzhgime; 

 Darka; 

 aktivitete kulturore -  argëtuese; 

 Higjiena personale dhe gjumi; 
 
Material i nevojshëm për aktivitete mësimore: 
 

 Materiale të nevojshme për aktivitetet e mësimore: 

 bllok nr. 3 

 ngjyra tempera, brushat, gotë me ujë; 

 shënuesit; 

 fletore pa vija; 

 fletore me vija të gjëra; 

 letër ngjitës, gërshërë, 
 
Format mësimore( organizuese) : 
 

 E përbashkët, grupore, individuale dhe punë në çifte  (tandem); 
 
 
Metodat dhe teknikat e punës: 
 

 

 metoda e lojës; 

 Metoda e monitorimit; 

 metoda e hulumtimit; 

 Metoda e folur (monolog, metoda dialog e diskutimit); 

 metoda e përpunimit të tekstit (teksti, fletë pune dhe detyra të veçanta); 

 Metoda demonstruese (imazhe, objekte, aplikime, lodra); 

 Metoda  ilustrative; 

 metoda e punës praktike; 
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Teknikat dhe metodat për arritjen e monitorimit të nxënësve 
 

- Monitorimi; 
- Shënime anekdotike; 
- Kuize; 
- Përgjigjet me gojë në pyetjet e paraqitura nga arsimtari; 
- Përgjigjet në pyetjet ese; 
- Pyetje duke kërkuar nga shokët e klasës dhe t'u përgjigjet atyre; 
- Biseda me nxënësit; 
- Raportet e shkruara; 
- Shfaqje praktike; 

 Puna me projekte; 
 

Mjete mësimore: 
 

- Tekste për lëndën përkatëse, enciklopedi; 
- Revista; 
- Internet; 
- Pajisje sportive; 
- Materiale didaktike dhe pajisjet; 
- Materiale të vizatimore; 
- Harta gjeografike,  
- Mjete audo - vizuale; 
- Burimet e njohjes nga  mjedisi  afërt: monumente, muze, qendra kulturore, biblioteka, kinema, teatro, parqe kombëtare etj 

 
 
Qëllimet arsimore të mësimdhënies: 

 Nxënësit drejtëpërdrejtë(vizuelisht) të njoftohen me karakteristikat natyrore të liqenit të Ohrit; 

 Nxënësit drejtëpërdrejtë(vizuelisht) të njoftohen me karakteristika natyrore të Maqedonisë Perëndimore 

 nxënësit të kultivojnë dashuri ndaj bukurive natyrore dhe atdheut të tyre R. Së Maqedonisë; 

 Nxënësit drejtëpërdrejtë(vizuelisht) të njoftohen me relievin  e Maqedonisë Perendimore, të mësojnë dhe të eksplorojnë 
objekte dhe fenomene në natyrë si dhe marrëdhëniet në jetën shoqërore; 
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 Nxënësit drejtëpërdrejtë(vizuelisht) të njoftohen me llojet e vendbanimeve, vende arkeologjike (Kalaja e Samuilit Gjirin e 
eshtrave etj...); 

 Nxënësit drejtëpërdrejtë(vizuelisht), të njoftohen me të kaluarën tonë të largët dhe të afërt (periudha historike, periudha Ilire, 
Paraqitja e Islamit, etj); 

 nxënësit mësojnë për florën dhe faunën në dhe rreth liqenit të Ohrit; 

 të dinë kulturën dhe mënyrën e jetesës së njerëzve në pjesë të ndryshme; 

 të zhvillojë shoqërinë dhe sjellje të socializuar në mjedisin rrethues;  
 
Detyra:  
 

 zhvillimin i interesit për natyrën, ndërtimin e shprehive ekologjike; 

 Inkurajimi dhe manifestimi i emocioneve pozitive; 

 qëndrim pozitiv ndaj vlerave fetare dhe kulturore; 

 socializimi dhe mbrojtja kolektive; 

 zhvillimin e një interes në sport, rekreacion dhe 

 krijimi 

 nxitje dhe promovimin e miqësisë, respektit të ndërsjellë, frymë pozitive dhe marrëdhënie më të mira të ndërsjella. 
 
Orari i aktiviteteve  gjatë gjithë ditës 
 

 zhvillimin i interesit për sport, rekreacion  

 krijimi, inkurajimi dhe nxitja e miqësisë, respektit të ndërsjellë, frymë pozitive dhe marrëdhënie më të mira të ndërsjella. 

 Krijimi i shprehive për jetë të shëndetshme. 
 

Orari i aktiviteteve  gjatë  ditës : 
 
 Dita e parë : 
Nisja bëhet në ora 7.30 para shkollës vjen autobusi ,futet bagazhi në autobus ,nxënësit vendosen dhe nisja bëhet në ora 8. 
Gjatë rrugës bëhen shpjegime dhe sqarime . 
 - Fusha e Shkupit 
 - Gryka e Dërvenit  
 
1. Tranzit – Shkup – Tetovë – Gostivar- Ndalja në Vrutok dhe 
vizita e burimit të  lumit Vardar 
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2. Hanet e Mavrovës – Panorama mbi pendën e liqenit të Mavrovës dhe hidrocentrali i Mavrovës.  
 
  3. Dibër – Banja e Kosovrastit - liqeni i Shpiles me hidrocentralin – lumi Radika dhe Drini i Zi  
 Vendosja në pushimoren, ndarja nëper dhoma  
 
DARKA 19,30 deri 20,15 
Njoftim me te punësuarit  
Shoqërim dhe argëtim 20,30 – 21,30 
Higjiena personale 
Përgaditje për gjumë 22,00 
 

Dita II 
• Zgjimi nga gjumi                            7,30 
• Gjimnastika e mëngjezit               8,00 
• Ngrënja e mëngjezit                      8,15-9,00 
• Njoftim me qytetin                        9.00 – 13,00 
• Dreka                                             14 -14,30 
• Mësim në klasë                             15 – 17,30 
• Pushim relaksues                         18 – 19.00 
• Pregaditje për darkë                     19,15 – 19,30 
• Darka                                             19,30 -20,15 
• Shoqërim dhe argëtim                  20,30 – 21,15 
• Higjiena personale                         
• Gjum                                               22,00  
• Zgjimi nga gjumi                             7,30 
• Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
• Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
• Shkuarja në Ohër                            9.00 –  
• Dreka                                               14 -14,30 
• Pushim relaksues                          18 – 19.00 
• Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
• Darka                                              19,30 -20,15 
• Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
• Higjiena personale                         
• Gjum                                               22,00         
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Dita III 
Zgjimi nga gjumi                             7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
Shkuarja deri te kufiri Qaf Thane   9.00 – 13,00  
Dreka                                               14 -14,30 
Mësim në klasë                               15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                          18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
Darka                                              19,30 -20,15 
Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                               22,00     
 

Dita IV 
Zgjimi nga gjumi                             7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
Shkuarja deri te kufiri Qaf Thane   9.00 – 13,00  
Dreka                                               14 -14,30 
Mësim në klasë                               15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                          18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
Darka                                              19,30 -20,15 
Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                               22,00     
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Dita V 
 
Zgjimi nga gjumi                                          7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                              8,00 
Ngrënja e mëngjesit                                     8,15-9,00 
Vizitë muzeut në Strugë                              9.00 – 13,00  
Dreka                                                            14 -14,30 
Mësim në klasë                                            15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                                        18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                                   19,15 – 19,30 
Darka                                                            19,30 -20,15 
Shoqërim dhe argëtim                               20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                                             22,00         
       

Dita VI 
 
 
Zgjimi nga gjumi                                          7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                              8,00 
Ngrënja e mëngjesit                                     8,15-9,00 
Vizitë qytetit                                                  9,00 – 12,00 
Dreka                                                              12,30 – 1,30 
Pregaditja e bagazhit dhe futja në aotobus  13,00 
Nisje për Shkup                                               13,00 
Vizitë Kërçovën                                               14,30 – 15,30 
Pushim në Strazhë 
Arritje në Shkup                                              17,00                                         
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Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finansim nga ana e prindërve 
 
Udhëheqësit e klasave: 
 

 Teuta Zilbeari 5-1 

 Fata Murtezani 5-2 

 Naile Rahmani 5-3 

  Mirlinda Kuqi  5-4 
 
 
 
 
 
 
 

12. Gara për nxënësit 

Gjatë vitit shkollor, nxënësit do të marrin pjesë në gara të shumta komunale, rajonale dhe shtetërore. Pjesëmarrja në këto gara 
është sipas afinitetit dhe aftësive të tyre. 
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13. Promovimi i multikulturalizmit / interkulturalizmit dhe integrimit ndëretnik 

                                          PLANIFIKIMI VJETOR PËR  INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM 

  

fushë aktivitetet Përshkrimi i shkurtër i veprimtarisë Realizator 
(sipas 
grupmoshave) 

afati( nga / në ) 

Bashkëpunimi i 
arsimtarëve në një 
nivel profesional 

1. Aktivitetet e 
pavarura në shkollë 
2. Aktivitete të 
përbashkëta me 
shkollat partnere 

1.a.Arsimi dhe mbështetja e arsimtarëve 
për organizimin e sekcioneve, vizitave dhe 
aktiviteteve të tjera që ata do të plotësojnë 
në të ardhmen me shkollat partnere (SHP). 
2. a. Bërja e kontaktit me shkollën partnere 
(SHP) - komunikim në internet, takim me 
karakter joformal - qëllimi për kontakte 
personale, direkte 
2. b. Takimi me karakter zyrtar - shkëmbimi 
i përvojave ( përgatitja e veprimtarive 
jashtëshkollore afatshkurtra, etj.) 

  
  
  
SIT 

1. Gjysmëvj.I 
2. Gjysmëv.II 

Aktivitete të 
përbashkëta me 
nxënësit 

  

1. Aktivitetet e 
pavarura në shkollë 
2. Aktivitete të 
përbashkëta me 
shkollat partnere - 
përdorimi i platformave 
online 

1.a. Realizimi i orëve / punëtorive me 
qëllim sensibilizimin e nxënësve 

1.b. përgatitja e ikonografisë (fotografi dhe 
tekste të varura në mure në sallat e 
shkollës), me qëllim të theksimit dhe 
perceptimit të karakterit multietnik të 
Republikës së Maqedonisë ( sensibilizimi i 

nxënësve) 
2.a. Vendosja e kontaktit me shkollën 
partnere (SHP) - komunikim në internet 
2. b. Organizimi i aktiviteteve afatshkurtra 
jashtëshkollore ( punëtori njëditore) 
2.c.Organizimi i puntorive multikulturore 

arsimtarët 
nxënëst 
prindërit 

1. Gjysmëvj.I 
2. Gjysmëv.II 

Projektet e 
bashkësisë lokale 

Projekti: "Shëndeti 
mendor në kushte 
të izolimit" 

Bashkëpunim me shkollën fillore "Kuzman 
Josifovski-Pitu", "Joakim Krçovski" dhe "25 
maj" 

SIT gjysma e dytë e 
shtatorit 

Përfaqësimi i 
multikulturës 
 

Aktivitete të pavarura 
në shkollë 

panele dhe fotografi të theksuara të 
karakterit multietnik të Republikës së 
Maqedonisë ( sensibilizimi i nxënësve) 

  

arsimtarët 
nxënëst 
prindërit 

Në vazhdimësi 
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Bashkëpunim me 
prindërit 
  
  

1. Aktivitetet e 
pavarura në shkollë 

2. Aktivitete të 
përbashkëta me 
shkollat partnere 

1. a) Kryerja e një pyetësori për të 
përcaktuar prindërit e interesuar për t'u 
përfshirë në projekt 
1.b.Arsimi dhe mbështetja e prindërve 
përmes takimeve të organizuara dhe 
punëtorive për aktivitetet e planifikuara 
2. a. Vendosja e kontaktit me shkollën 
partnere (SHP) - komunikim në internet, 
2. b. Organizimi i mbështetjes për 
bashkëpunimin e nxënësve me shkollat 
partnere 

  
  
  
  
 SIT 
  
  
  

1.a. shtator 
1.b. Tetor   -
Dhjetor 
2. Gjysmëv. I 
dytë. 
  

Monitorimi dhe 
vlerësimi i projektit 
(sigurimi i cilësisë 
dhe menaxhimi 
profesional i 
portofolit) 

1. Aktivitetet e 
pavarura në shkollë 

  

1 a) Diskutim me prindërit, arsimtarët, 
nxënësit 
1.b. monitorimi i rezultateve në gjendjen 
fillestare dhe përfundimtare 

SIT qershor 
  

Promovimi i 
aktiviteteve të 
realizuara 

1. Aktivitetet e 
pavarura në shkollë 

  

Promovimi i takimeve të prindërve, 
takimet e Këshillit të Prindërve, Bordi i 
Shkollës 
Përgatitja e paneleve për prezantimin e 
takimeve përmes fotografive 
Postimi i informacionit në lidhje me 
aktivitetet në faqen e internetit të shkollës 
dhe përmes mediave 

SIT Shtator - maj 

  
Ekipi i integrimit shkollor 
Mejreme Tusha                  
Enise Avdullai                   
Besa Vrenezi-Kica                   
Hirije Huseini                   
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14. Projektet që realizohen në shkollën fillore 

               Në vitin shkollor 2020/21 shkolla vazhdon me realizimin e projektit për Integrim Ndëretnik 
në arsim i cili gjithashtu zbatohet në nivelin e të gjithë vendit. 
Ky program vjetor parashikon integrimin e përmbajtjeve ekologjike në procesin e rregullt arsimor, me qëllim të përmirësimit 
të kushteve për qëndrim dhe punë në shkollë, si dhe për të inkurajuar nxënësit dhe stafin të mendojnë dhe të veprojnë në 
mjedis. Në këtë mënyrë pasurohen artikujt ekzistues 
përmbajtjet ekologjike dhe përmbajtjet për mbrojtjen e mjedisit, përmbushja e 7 hapave të programit për Eko 
shkolla, përgatitja e projekteve eko, shënimi i datave të rëndësishme ekologjike. 
Gjithashtu në shkollë janë realizuar aktivitete të ndryshme projekti të organizuara nga fondacioni 
"Hap pas hapi" nën kujdesin e USAID. 
  
Lidhja e programit mjedisor me klasat e rregullta 
Shkolla në bashkëpunim me Eko-bordin integron përmbajtjet ekologjike nga nëntë temat ekologjike 
në lëndë, përmbajtje mësimore dhe orët sipas klasës përkatëse. Çdo  arsimtar  dhe aktiv profesional 
zgjedhin përmbajtje ekologjike nga përmbajtjet ekologjike të bashkangjitura nga të 9 temat, të cilat janë në lidhje me  
përmbajtjen mësimore që ai jep mësim në klasat përkatëse. Pas zgjedhjes së përmbajtjes ekologjike, përgatit një plan për 
integrimin e përmbajtjes ekologjike në mësimdhënie dhe gjatë vitit e realizon atë. Me këtë pasurohen lëndët  ekzistuese me 
përmbajtje ekologjike dhe përmbajtje për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. 
Nxënësit, arsimtarë, të punësuarit tjerë dhe komuniteti i gjerë fitojnë njohuri rreth veprimeve konkrete që i merr përsipër shkolla  për 
mbrojtjen e mjedisit dhe realizimin e Programit "Eko-shkollë" . 
  
  
- Përdorimi i TIK-ut në mësimdhënie 
  
         Planet për arsimin fillor nëntëvjeçar kërkojnë përdorimin e detyrueshëm të TIK -ut në 
realizimin e veprimtarisë edukative. 
Përmbajtja që arsimtarët do të realizojnë me ndihmën e TIK-ut përcaktohen në planifikimin e tyre tematik . 
        Në shkollën tonë, TIK-u zbatohet në mësimin e çdo lënde në klasë dhe mësimdhënie lëndore me qëllim të zhvillimit të aftësive 
specifike të TIK-ut të nxënësve dhe përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies. Disa arsimtarë veçmas në planin e tyre tematik dhe 
planifikimin e procesit planifikon përmbajtjen e TIK-ut që do realizohet në vitin shkollor 2020/21. 
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15. Mbështetja e nxënësve 

  
  

15.1. Arritjet e nxënësve 

  
              Arritjet e nxënësve janë një pjesë integrale e raporteve për nxënësit për suksesin dhe rregullshmërinë e tyre të cilat 

monitorohen dhe regjistrohen rregullisht dhe në të njëjtën kohë bëhen rezultate krahasuese, dhe e njëjta mënyrë e punës do të 
vazhdojë këtë vit shkollor. Analiza e rezultateve të arritura do të bëhet nga shërbimi profesional.  

Cili do fëmijë mund të arrijë maksimumin nëse i jepet mundësia e duhur. Kjo është arsyeja pse arsimtarët e tyre  duhet të 
japin mbështetje për të gjithë nxënësit,ti trajtojnë nxënësit në mënyrë të barabartë dhe të drejtë,të njohin dallimet e tyre individuale 
duke I marrë parasysh ato në punën e tyre. Bashkëpunëtorët profesional e bazojnë punën e tyre në monitorimin dhe vlerësimin e 
vazhdueshëm të përparimit të tyre shëndetësor, potencialet, pikat e forta, aftësitë dhe mjedisin familjar të tyre. Gjatë vitit shkollor, 
monitorohen arritjet e nxënësve, rregullsia dhe sjellja e tyre. Suksesi është analizuar dhe organizohen orë shtesë në lëndët në të 
cilat nxënësit arrijnë rezultate më të dobëta. Nxënësit me vështirësi në të nxënë janë identifikuar dhe me to shërbimi profesional 
zhvillon biseda këshilluese, i udhëzon ata të përdorin teknika efektive të të nxënit dhe ndërtimin e shprehive të punës. Identifikohen 
edhe nxënës të talentuar, të cilët përmes mësimdhënies shtesë u japin mundësi atyre të zgjerojnë dhe thellojnë njohuritë e 
tyre. Nxënësve u mundësohet të prezantojnë aktivitetet e tyre para publikut të gjerë, si p.sh. projekte dramash, pjesëmarrje në 
shfaqje televizive, ekspozita, projekte, etj. Për nxënësit e talentuar, arsimtarët organizojnë sekcione në mënyrë që të përgatisin 
nxënësit për pjesëmarrje të suksesshme në garat komunale, rajonale dhe kombëtare. Për nxënësit organizohen forma të ndryshme 
të orientimit profesional nga viti i fundit. 
  
- Programet parandaluese (dhuna, sëmundjet aktuale, sjellja antisociale, bashkëpunimi me institucionet për sigurim 
 dhe kujdesi shoqëror).  Programi për parandalimin e dhunës synon të parandalojë sjelljen e dhunshme në shkollë dhe të edukojë 
nxënësit për zgjidhjen jo të dhunshme të konflikteve. 
  
- Qëllimi i programit parandalues për sjellje antisociale është përmes përfshirjes së nxënësve me sjellje antisociale 
  në aktivitete dhe projekte të ndryshme dhe përfshirja e tyre e suksesshme në veprimtaritë shkollore. 
  Programet e parandalimit sigurojnë bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Institucionet e Shëndetit . 

Në klasë dhe këtë vit do t'i kushtohet vëmendje edukimit të nxënësëve, temave të caktuara që do të zbatohen në klasa që do të 
përfshijnë institucione që do të kontribuojnë. 
Për më tepër, shkolla do të zbatojë aktivitete jashtë shkollës, siç janë vizitat në institucione dhe objekte . 
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15.2. Orientimi profesional i nxënësëve 

  
                            Koncepti i programit OP do të realizohet përmes modelit pesëfish: 

 Vetë-njohuri : njohja e potencialeve të veta , gatishmëria për përparim përmes mësimdhënies dhe mësimit 
 Informacione për profesionin dhe karrierën : përgatitjen e informacionit të disponueshëm për profesionin në një mënyrë 
të strukturuar 
 Njohja me mënyrat e edukimit : njohja me rrjetin shkollor dhe karrierën që do të kontribuojë në marrjen e vendimeve për 
zgjedhjen e profesionit / profesionit të dëshiruar 
 Në botën e vërtetë të punës : përfaqësimi i profesioneve, kryerja e një testi për zgjedhjen reale të profesionit 
 Marrja e vendimeve për zgjedhjen e një shkolle / profesioni - vendimmarrje e pavarur, e zhytur në mendime dhe e 
përgjegjshme për zgjedhjen e një shkolle, profesioni 

Orientimi profesional nënkupton përfshirjen dhe ndërlidhjen e të gjithë atyre që kanë një rol vendimtar në zhvillimin e personalitetit 
të nxënësëve, të përfshirë në procesin e vendimmarrjes në përzgjedhjen, si dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në zhvillimin 
profesional të nxënësëve. Në zbatimin e programit do të përfshihen: prindët, arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesional. Bartës të 
zbatimit të programit janë: psikologu shkollor, defektologu, kujdestar të klasave , arsimtarët klasor dhe lëndor . Realizimi i programit 
do të realizohet përmes mësimdhënies së rregullt dhe zgjedhore. 
Programi do të mbulojë të gjithë nxënësit të cilët ndjekin mësimin e rregullt  si dhe nxënësit me lëndime në dëgjimin dhe të folurit që 
ndjekin mësim në klasën e 8 dhe 9-të. 

 
 Plani akcional i shkollës për vitin shkollor 2020 / 21  
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Ekipi i Orientimit Profesional: 

1. Nedrete Feleki - psikologe 
2. Hatixhe Imeri -   defektologe 
3. Besa Hamidi – arsimtare e gjuhës angleze 
4. Blerim Jakupi –arsimtar  Gjeografisë 

 
 
 
 
 
 

15.3. Promovimi i mirëqenies së nxënësëve, mbrojtja nga dhuna nga abuzimi dhe neglizhenca, parandalimi i 
diskriminimit 

 
 
 
 

PROGRAMI PËR ZVOGËLIMIN E DHUNËS NË SHKOLLË  

 

  

Në vitin shkollor 2020/21, shkolla do të përpiqet të zbatojë Politikën shkollore për uljen e dhunës, bazuar në auditimin e kryer 
shkollor. Në zbatimin e politikës për uljen e dhunës në shkollë, ajo do të bazohet në parimet e mëposhtme kryesore: 

  
RESPEKTIMI DHE KUJDESI  
  

Shkolla do të përpiqet të respektojë marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe të kujdeset për shkollën dhe brendësinë e saj. Respekti 
do të na sigurojë  ndjenjën e barazisë, tolerancës për të gjithë dhe një kuptim të cilësive individuale të secilit individ. 
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Programi për parandalimin e sjelljes së dhunshme në shkollën fillore 
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Organizimi i 
puntorive për 

nxënësit brenda 
dhe jashtë shkollës 
për tu ballafaqu me  

konflikte  në 
mënyrë 

konstruktive 
 

Gjatë 

vitit shkollor 

OJQ,  
Parlamenti i 
nxënësve, 
arsimtarët 

Nxënësit 

Përvetësimi i 
njohurive dhe aftësive 

për 
menaxhimin dhe 

zgjidhjen e konflikteve 

  

16. Vlerësimi 

  
16.1. Llojet e vlerësimit dhe mënyra e vlerësimit 
  
 Sa i përket vlerësimit të nxënësëve si më parë dhe gjatë vitit të ardhshëm shkollor do të ketë: 
  
Vlerësimi përshkrues i nxënësve nga klasa I - III 
  
Nxënësit e klasës I do të vlerësohen në mënyrë përshkruese në tremujorin e tretë dhe në fund të vitit shkollor. 
Nxënësit e klasës II dhe III do të vlerësohen  në mënyrë përshkruese (tremujori i parë, gjysmëvjetori, tremujori i tretë dhe në fund të vitit 
shkollor), 
Nxënësit nga klasa IV dhe V në gjysmë vjetorin e parë dhe tremujorin e tretë  do të vlerësohen në mënyrë përshkruese, dhe  në fund të vitit 
shkollor do të vlerësohen numerikisht. 
  
Vlerësimi përshkrues dhe numerik për nxënësit e klasave  VI 
  
Nxënësit nga klasa VI - IX do të vlerësohen në baza tremujore në mënyrë numerike 
Provimi me gojë do të bëhet vazhdimisht gjatë vitit shkollor, pas kritereve të vlerësimit nga BZHA dhe Kodit të Vlerësimit të shkollës. 

  
Verifikimi me shkrim do të bëhet gjatë gjithë vitit shkollor sipas  programit  dhe ligjit për kontrollimin e shkrimit, ngarkesave të 
lidhura me nxënësit për verifikimin me shkrim ditor ose javor (çdo ditë deri në një dhe dy javë) . 
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    Për të kryer arsimtarët  vlerësimin do të kenë obligim per lëndën e tyre të planifikojnë metoda të vlerësimit dhe 
instrumente në planifikimin vjetor dhe të përditshme, organet profesionale në shkollë do të koordinojë kriteret, metodat dhe 
procedurat e  vlerësimit, mësimdhënësit në fillim dhe gjatë vitit shkollor për të prezantuar nxënësit në mënyrat, procedurat dhe 
kriteret - standardet e vlerësimit ,  qëllimet dhe rezultatet e pritura. Ne do të përpiqemi të përmirësojmë transparencën në 
vlerësim,  prindërit do të informohen për notat në kohën e duhur. Detyrat me shkrim dhe testet e njohurive do të vihen në 
dispozicion të nxënësve dhe prindërve dhe do të mbahen në dosjet e nxënësve. 

   Në shkollën tonë, vazhdimisht bëhet vlerësimi formativ dhe sumativ, për të cilin arsimtarët në fund të vitit shkollor japin 
raporte mbi përvojat nga aplikimi i tyre. Për shkak se ata ishin pozitivë dhe çuan në përmirësimin e arritjeve të nxënësëve, ne 
do të vazhdojmë t'i zbatojmë ato. 

  
       Ndër vlerësimet e përdorura nga arsimtarët janë: 

 Përgjigje me gojë dhe të shkruara  për pyetjet e bëra nga arsimtarët ose nxënësit, 
 Duke iu përgjigjur pyetjeve të eseve në formë të shkruar dhe me gojë, 
 Listat kontrolluese, prezantimet gojore, 
 Testet e shkrimit dhe njohjes, 
 ese 

 Punë dhe detyra të projektit 

 Portfolio 

  
Të gjitha instrumentet e përdorura kanë për qëllim format dhe vlerësimin sumativ dhe monitorimin 
arritjet e nxënësve, me një qëllim të përbashkët për të gjetur problemet e të mësuarit dhe tejkalimin e tyre më lehtë, 
si dhe formimin e një vlerësimi të qartë, të saktë dhe realist në fund të 
vitit                                                                                                                                                           
Detyrat në këtë fushë janë; 
- Krijimi i një sistemi për monitorimin dhe mbledhjen e vazhdueshme të të dhënave për planifikim dhe vlerësim në 
  arritjet e nxënësëve 
  
 - Monitorimi për të bërë një detyrë të përhershme e të gjitha subjekteve të përfshira në veprimtarinë arsimore; 
     - Përmirësimi i vazhdimësisë dhe objektivitetit në vlerësim; 
 - Trajnim profesional i arsimtarëve për notim  në lidhje me arritjet e të gjitha subjekteve të përfshira dhe të interesuar për veprimtari 
edukative ;         
 - Vlerësimi  objektiv i rezultateve të arritura në mësimdhënie; 
 - Detyra prioritare e shkollës nga të gjitha lëndët e saj është monitorimi i vlerësimit dhe prezantimi i etikës 
kodi i vlerësimit të nivelit shkollor. 
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 Qëllimet e këtij programi janë: 
1. Përmirësimi i vazhdimësisë dhe objektivitetit në vlerësim 
2. Rritja e bashkëpunimit dhe komunikimit të shkollës me prindërit dhe komunitetin lokal 
3. Mbështetja e vazhdimësisë dhe objektivitetit në vlerësim 
4. Zbatimi i formave të ndryshme të vlerësimit duke respektuar standardet 
 

 
 
1. Përmirësimi i vazhdimësisë dhe objektivitetit në vlerësim 
 

Detyrat dhe 
aktivitetet 

Realizuesit dhe 
grupet e caktuar 

burime Ndjekja , 
kthimi 
informacion 

Koha e 
realizimit 

rezultatet 

Planifikimi i 
vlerësimit 

arsimtarët 
sherbimi profesional 

programe, 
planifikimet. 
planet 

Portfolio, 
Proçese nga 
këshillat, 
planifikime 

Gusht 
shtator 
2020 

Programi i 
miratuar, 
Planifikime të 
dorëzuara 

Përcjellja e 
procesit të 
vlerësimit 
 

drejtor 
shërbimi pedagogjik 
arsimtarët 

Planifikimi i 
arsimtarëve 

raportet, 
proçeset 

Në kontinuitet Vizita të 
realizuara,raporte 

të përgatitura 

Analiza e 
rezultateve nga 
përcjellja e vlersimit 

Drejtor, 
shërbimi pedagogjik 
arsimtarët 

planifikime 
mësimore për 
vlersim 

Raporte 
proçese 
analiza me 
të dhëna 

janar 
qershor 

Në vazhdimësi 
përmirësim 
në 
vlerësim 
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                      2. Rritja e bashkëpunimit dhe komunikimit të shkollës me prindërit dhe komunitetin lokal 
 

     
aktivitetet realizator koha rezultatet 

Planifikimi i takimeve me 
prindër 
 

Sherbim profesional, 
arsimtarët, drejtori 

Në kontinuitet Bashkëpunim i shtuar 
me 
prindërit informim  i 
prnindëve 

Mbajtja e takimeve dhe 
mbledhjeve 

Sherbim profesional, 
arsimtarët, drejtorë 

Në kontinuitet Bashkëpunim i shtuar 
me 
prindërit dhe prindë 
të informuar 

 

 

 

16.2. Ekipi për përcjellje, analizë dhe përkrahje 

  
Ekipi i monitorimit - analizës dhe ndihmës do të përbëhet nga: 

- Shërbim profesional        
- Dy arsimtar lëndorë        
- Dy arsimtar klasor     

  
Ekipi do të punojë sipas një programi që do të përgatitet në shtator dhe i cili do të përmbajë aktivitete që synojnë 
mbështetjen e nxënësëve në arritjen e rezultateve më të mira, duke mbështetur arsimtarët që gjithashtu arrijnë performancë 
më të lartë dhe ata që përballen me probleme të caktuara në punë. 
Gjatë vitit shkollor, ekipi do të analizojë situatën me vlerësimin përmes përdorimit të mjeteve për mbledhjen e të dhënave, 
dhe do të përgatisë raporte për arritjet që do t'u prezantohen publikisht arsimtarëve. 
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16.3. Vizitat profesionale për përcjellje dhe vlerësimin e cilësisë së punës së stafit arsimor 

  
Në vitin akademik 2020/21 do të përcillen, vlersohen planifikimet dhe përgaditjet për mësim. Të gjithë arsimtarët kanë për 

obligim planifikimet e reja vjetore ti dorzojnë deri me fillimin e muajit shtator. Secili arsimtar duhet të përgadisë përgaditje ditore 
Monitorimi dhe vlerësimi i punës së arsimtarëve  do të bëhet nga drejtori, bashkëpunëtorët profesional, këshilltarët nga Byroja 

për Zhvillimin e Arsimit dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit. Monitorimi dhe vlerësimi i punës së arsimtarëve do të përfshijë: 
  
Mësimdhënia dhe llojet e tjera të punës  organizuar me nxënësit;       
Monitorimi dhe vlerësimi i nxënësve;       
Planifikimi i mësimdhënies , zgjedhja e formave, metodave dhe mjete  për realizimin e tij;       
Përgatitja e mjeteve didaktike;       
Bashkëpunim me prindërit;       
Kryerja e detyrave të një kujdestari klase dhe realizimin e punëtorive  ;       
Pjesëmarrje në testimin e brendshëm të nxënësve;       
Mbajtja e regjistrave dhe dokumentacionit pedagogjik;       
rregullimi i kabineteve, terreneve të lojërave, etj.       
Organizimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe aktivitete të tjera përgjithësisht të dobishme me nxënësit;       
Kryerja aktivitete të lira të nxënësve , për të punuar në projekte dhe hulumtime me nxënësit;       
Përgatitja dhe realizimi i ekskurzioneve,  konkurse, duke mësuar në natyrë, etj.;       
Pjesëmarrja në projektet shkollore;       
Çertifikim       

Drejtori dhe Shërbimi profesional në vazhdimësi do të monitorojë progresin e mësimdhënësve përmes dosjes      
profesionale të arsimtarëve. 
 

 

16.4. Vetëevaluimi i shkollës 

  
Në muajin Qershor 2018 u punua Vetëevaluimi i shkollës për vitin shkollor  2016/17. Në përgatitjen e tij  ishte i përfshirë  një ekip I 
arsimtarëve I cili u formua në këshillin e arsimtarëve në Prill  për periudhën 2016/17. Qëllimi i vetëvlerësimit është të identifikojë 
pikat e forta dhe të tejkalojë pikat e dobëta për realizimin e punës edukative- arsimore. 
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Pasqyrë e ekipeve për evaluim për punën e shkollës viti shkollor 2018/19 
 

Nr. fusha Anëtarët e ekipit  

I.  Organizimi dhe realizimi i mësimdhënies 
dhe mësimit 

Teuta Idriz, Marigona Sulejmani, Valdete Rexhepi, Naile Ramani, Metije 
Beqiri 

II.  Arritjet e nxënësve Mejrem Tusha , Lejla Axhami, Fata Murtezani, Judita Shaqiri, 
Fatime Ahmet 

III.  Zhvillimi profesional i stafit mësimdhënës Qemajledin Emin , Mejreme Baki, Mevlude Shabani, Adnan 
Mustafa, Blerim Jakupi, Besiana Peza 

  

IV.  Menaxhimi dhe administrimi i shkollës Besa Kica , Habibe Sejfulla, Nebije Balliu, Enise Abdullai, 
Xheneta Sadiki 
  
  

V.  Komunikimet dhe marrëdhëniet me 
publikun 

Besa Hamidi , Shpresa Ziberi, Selvete Shabani, Xhejlane 
Tusha,  Florina Abdul 
  

VI.  Klima dhe kultura e shkollës Zulejha Ali , Sebahate Livareka, Fllanza Ademi, Enver 
Vrenezi, Behar Elezi, Feriz Metushi 
  

VII.  Bashkëpunim me prindërit Muzafere Sinani, Teuta Zilbeari, Melehate Fazliu, Ganimete 
Rexhepi, Gjilimsere Sadiku, Frederika Jakovska 

17. Siguria në shkollë 

 

        Në shkollë, të gjithë së bashku do të përpiqen për siguri në procesin mësimor dhe aktivitetet jashtëshkollore . Shkolla do të 
sigurojë një ndjenjë të sigurisë për të gjithë të pranishmit në shkollë, si dhe në oborrin e shkollës. Qëllimi kryesor i sigurisë është që 
të gjithë pjesëmarrësit në procesin arsimor të ndjehen të përkujdesur, të mbrojtur nga të gjitha llojet e rreziqeve. 
Shkolla ka një Rregullore për mbrojtjen nga zjarret dhe shpërthimet dhe një Plan për mbrojtjen dhe shpëtimin nga fatkeqësitë 
natyrore dhe aksidentet e tjera . 
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18. Kujdesi shëndetësor 

          18.1 . Higjiena në shkollë 

  
        Higjiena në shkollë do të mbahet si më parë nga stafi teknik, por me një angazhim aktiv edhe  të gjithë punonjësve  tjerë. 
Kujdestarët e klasave dhe të gjithë arsimtarët e tjerë do të kenë një rol të rëndësishëm, duke u treguar vazhdimisht nxënësëve 
rëndësinë e higjienës dhe përmes aktiviteteve për ndërtimin e shprehive higjienike midis nxënësëve.Prindërit poashtu  duhet të 
luajnë një rol të rëndësishëm.  

  

         18.2 . Kontrollimet sistematike 

  
        Kontrollimet sistematike do të bëhen gjatë vitit shkollor sipas Ministrisë së shëndetësisë ku do të përfshihen nxënës nga të 
gjitha klasat dhe do të realizohet në ambulancën "Bit Pazar ” . 
  

         

      18.3 . Vaksinimi 
  
        Vaksinimi do të realizohet si pjesë e kujdesit për shëndetin e nxënësve që do të kryhen në shkollën tonë, dhe realizimi do 
të bëhet nga një ekip mjekësor nga institucioni shëndetësor "Bit Pazar" . 

  
  

aktivitetet klasat 

Kontrollim sistematik I, III, V, VII  

Vaksinimi MRP I 

Ekzaminimi dentar dhe mbushja e dhëmbëve të parë të 
përhershëm 

 I, II, III, IV, V, VI, VII. 

D-T + polio II  

 HPV - vaksinimi VII  

D-T+ polio IX 
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              18.4 Edukimi për ushqim të shëndetshëm 

  
       Edukimi i këtij lloji do të realizohet përmes një seri aktivitetesh dhe projekteve të realizuara nga arsimtarët në shkollë dhe 
duke vizituar institucione të caktuara. Aktiviteti "Ushqim i shëndetshëm për fëmijëri të përsosur" do të realizohet edhe këtë vit. 
  
  

 

19.    KKKllliiimmmaaa   nnnëëë   ssshhhkkkooollllllëëë 
 

19.1. Disciplina 

Disiplina në shkollë do të mbahet me pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve të interesuara, si dhe zbatimin konsekuent të Kodit 
të Mirësjelljes për nxënësit, arsimtarët, prindërit dhe personelin tjetër. Në korridoret e shkollës dhe oborrin e shkollës gjatë gjithë 
ditës mësimore do të organizohet kujdestari  e arsimtarëve dhe nxënësve.Kujdestarinë  e arsimtarëve do ta përgaditim  sipas 
orarit të orëve dhe atë gjatë javës së parë të vitit shkollor dhe do të jetë i afishuar në sallën e arsimtarëve.  

 

19.2    Rregullimi estetik dhe funksional i hapësirës në shkollë 

          Në rregullimin dhe mirëmbajtjen e hapësirës në oborrin e shkollës do të marrin pjesë të gjitha subjektet. Çdo arsimtar 
përpara kabinetit të tij apo klasës do të rregullojë panelin sipas nevojave dhe planeve, ndërsa pjesa tjetër të mureve të 
shkollës, dhe e holit  do ta mirëmbajnë anëtarët e seksionit të artit figurativ dhe seksionit letrar me mësimdhënës të lëndëve të 
artit figurativ dhe gjuhës shqipe. 
Gjatë organizimit të aktiviteteve të caktuara në shkollë për mirëmbajtjen e hapësirës  do të jetë përgjegjësi e arsimtarve që 
organizojnë ato aktivitete. 
 

19.3.   Kodeksi etik 

    Në holin e shkollës janë të vendosura kodekset  për: prindër, nxënës dhe arsimtarë të cilat duhet të respektohen. 
 Shkolla ka përgatitur një Eko-kod që përmban eko-mesazhe të ndryshme për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit shkollor dhe  
mjedisit më të gjerë lokal. Ai përcakton tërë misionin e shkollës dhe përfaqëson një pozicion të zakonshëm ose rregulloren e sjelljes së të 
gjithë të përfshirë në programin mjedisor. Angazhimi i shkollës për të përmirësuar kushtet në të cilat mëson dhe funksionon tregohet në 
mënyrë të qartë dhe deklarative.    
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19.4.  Marrëdhëniet midis të gjitha strukturave në shkollë 

 

         Një ekip i përbërë nga përfaqësues të të gjitha strukturave që do të analizojnë pikat kritike në komunikim dhe do të sugjerojnë          
aktivitete konkrete: 
 

1. Sedat Baftiu 
2. Teuta Zilbeari 
3. Shadie Shabani 
4. Fitore Sadiku 

   

 20. Zhvillimi profesional dhe karriera e kuadrit arsimor 

 
         Për të ofruar mësimdhënie cilësore arsimore, shkolla planifikon zhvillim profesional të stafit arsimor, që do të thotë të fitojë 
njohuri të reja dhe të përmirësojë kompetencat ekzistuese. 
Kriza shëndetësore e lidhur me KOVID-19 ndryshoi në mënyrë të pashmangshme mënyrën e realizimit të procesit arsimor, 
aktivitetet shkollore dhe të gjithë morëm pjesë në përshtatjen ndaj situatës së re, duke përdorur burimet që ishin në 
dispozicion. Nëse mësimi në distancë vazhdon në këtë vit shkollor 2020-2021, arsimtarët kanë nevojë për një seminar dhe trajnim, 
i cili do të organizohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, BZHA, Komuna e Çairit dhe institucione të tjera qeveritare, OJQ dhe 
organizata tjera. Prioritetet që u theksuan për realizimin e  mësimdhënies në internet janë këto: 

Trajnim në përdorimin e materialeve arsimore digjitale të adaptuara në njësitë mësimore.       
Udhëzime didaktike për realizimin e mësimit në distancë , sipas kurrikulës       
Trajnim në platforma të adaptuara për të testuar  njohuritë e nxënësëve.       

Ekipi për zhvillimin profesional të stafit arsimor, nga analiza e nevojave të arsimtarve nga trajnime shtesë dhe aktivitetet e 
realizuara në vitin e kaluar, veçoi temat (kompetencat) vijuese që mbeten për tu realizuar në këtë vit shkollor 2020/2021. 
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20.1. Detektimi i nevojave dhe prioriteteve 
 

 Nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional do të përcaktohen në mbledhjet e para të aktiveve profesionale në shtator. 
Gjatë vitit shkollor, mësimdhënësit  dhe  bashkëpunëtorët profesional do të njoftohen për trajnimet që do të ofrohen, të njëjtat 
do të shqyrtohen dhe të vizitohen. Pas pjesëmarrjes në trajnim, pjesëmarrësit do të mbajnë diseminim në shkollë në një 
agjendë të veprimit dhe planit të përgatitur më parë, dhe për të njëjtin aktivitet do të përgatitet edhe raport. 
Në funksion të zhvillimit profesional të mësimdhënësve do të organizohen edhe orë të hapura, punëtori dhe shkëmbimi i 
eksperiencës brenda aktivit. 
 

      Në këtë pjesë i renditim të gjitha angazhimet e programeve shkollore  që kontribuojnë në zhvillimin profesional të 

bashkëpunëtorëve profesional dhe arsimtarëve. Për më tepër, ne do të marrim pjesë në mënyrë aktive në të gjitha seminaret dhe 
punëtoritë edukative të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, BZHA, USAID ose organizata të tjera joqeveritare. 
 
 
 

 
Aktivitetet e planifikuara objektivat Realizator Koha e 

realizimit 
Metodat dhe procedurat për 

realizim 

Formimi i ekipeve që do të 
trajnojnë arsimtarët 

Efikasitet më i madh 
në punë, 

Arsimtarët dhe 
nxënësit 

shtator Funksionimi i suksesshëm i 
ekipit 

Identifikimi për fëmijët me 
nevoja të veçanta 

Duke njohur nevoja të 
veçanta arsimore të 
nxënës 

Arsimtarët dhe 
nxënësit 
Ekipi i zhvillimit 
profesional 

Shtator-nëntor Njohja dhe ndihma me sukses 
e nxënësve me nevoja të 
veçanta 

Kryerja e klasave dhe 
veprimtarive me njohuritë e 
marra nga trajnimet 

Përshtatja e 
mësimdhënies me 
nevojat e nxënësëve 

Arsimtarët dhe 
nxënësit 
Ekipi i zhvillimit 
profesional 

Shkurt-qershor Organizimi i seminareve 

Monitorimi i arritjeve të 
nxënësëve me nevoja të 
veçanta 

Debatet,  shkëmbimi i 
përvojave 

Përshtatja e 
mësimdhënies me 
nevojat e nxënësëve 

Arsimtarët dhe 
nxënësit 
Ekipi i zhvillimit 
profesional 

Shkurt-qershor prezantim 
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Shkolla dhe zhvillimi efektiv Studimi dhe zhvillimi  
profesional, si një nga 
karakteristikat e një 
shkolle efektive 

Ekipi i zhvillimit 
profesional 

mars Prezantimi gojor i ekipit 

Përgatitja e një raporti mbi 
rezultatet e arritura dhe bërja e 
një analize të nevojave për 
zhvillim profesional 

Prezantimi i arritjeve Ekipi i zhvillimit 
profesional 

maj Perceptimi i nevojave për 
zhvillim profesional 

 
 

 
 

20.2. Aktivitetet e zhvillimit profesional 

                                                
                                                    PROGRAMI PËR ZHVILLIM PROFESIONAL 

Lloji i veprimtarisë qëllimi 
Koha e 

realizimit 
realizator 

Bërja 
e një plani për zhvillim profesional 

Monitorimi i zhvillimit profesional të arsimtarëve, shërbimit pr
ofesional dhe drejtorit 

korrik 
Ekipi i zhvillimit 

profesional 

Regjistrimi i një forme 
të realizuar të zhvillimit profesional 

në  
Shkollë bazohet në të dhëna   

Pedagogjike, Kartoni 
pedagogjiki; Dosje profesionale 

Përcaktimi dhe plotësimi i bazës së të dhënave gusht 
Ekipi i zhvillimit 

profesional 

Monitorim i pavarur i literaturës 
profesionale  

Përparimi i njohurive profesionale 
 vazhdim

isht 

Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

Përfshirja e shkollës në projekte   
dhe seminare që nxisin  qasje 

individuale të nxënësit 

Edukimi i arsimtarëve, shërbimi profesional, drejtori për 
përmirësimin e njohurive profesionale 

Gjatë 
vitit 

shkollor 

Arsimtarë,  
shërbimi 

professional, 
drejtori 

Vëzhgimi i orëve mësimore të 
hapura të kolegëve në shkollë  

Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies 
 vazhdim

isht 
arsimtarët 
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Edukimi i arsimtarëve për 
të punuar me nxënës të talentuar . 

Përparimi i njohurive profesionale 
Nëntor-
dhjetor 

Defektolog 

psikolog 

  

Partneritet me shkolla të tjera në 
komunë dhe më gjerë 

Shkëmbimi i ideve dhe përvojave 
vazhdimi

sht 

Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

Ndjekja e kurseve on-line në fushën 
e interesit 

Përparimi i njohurive profesionale 
vazhdimi

sht 

Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

Planifikimi i mësimit 
shtues ,plëtësues dhe aktiviteteve 

  jashtëshkollore  
Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies 

Gjatë 
vitit 

shkollor 

Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

Përgatitja e planifikimit cilësor vjetor
 dhe tematik të procesit 

Përmirësimi i cilësisë së planeve vjetore, tematike dhe 
ditore të arsimtarëve  

gusht 
Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

Planifikimi i vlerësimit Përmirësimi i etikës së vlerësimit gusht 
Arsimtarë, shërbi
mi professional, 

drejtori 

V.B.2. Zhvillon një bashkëpunim 
efektiv me familjet dhe anëtarët e 
bashkësië në punën e shkollës 

Roli i prindërve në procesin arsimor. 
Bashkëpunim i forcuar ndërmjet prindërve dhe shkollës 

vazhdimi
sht 

Prindërit dhe 
arsimtarët 

II.А.3 Njoh strategji moderne për 
realizimin e mësimdhënies 

Pasurimi i njohurive për mësimdhënie aktive me teknika janar 

Arsimtarë,         sh
ërbimi 

professional, 
drejtori 

  
 
 

20 .3 Zhvillimi profesional personal 
  

Arsimtarët gjatë punës së tyre janë të detyruar të përmirësojnë vazhdimisht profesionalizmin e tyre. 
Ministri miraton një program vjetor të trajnimit për zhvillimin profesional të arsimtarëve deri në fund të vitit aktual. 
Programi vjetor i proprzuar i trajnimit për zhvillim profesional përgatitet dhe propozohet nga Byroja në 
bashkëpunim me Qendrën dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit . 
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20.4  Mësimi horizontal 
  

  aktivitet Realizator koha 

1 

Mbështetje për arsimtarët në zgjedhjen e 
nxënësëve për bashkësinë e nxënësëve 

doracak për "Pjesëmarrje demokratike e nxënësëve 
në shkollë". 

Ekipi shkollor për integrimin 
ndëretnik 

shtator 

3 

Mbështetja e arsimtarëve për të kryer aktivitete me 
nxënës të përbërjes së ndryshme etnike 
Punëtori nga Doracaku i Aktiviteteve për 

pjesëmarrje të përbashkët të nxënësëve me 
përbërje etnike të përzier ,, 

Ekipi shkollor për integrim 
ndëretnik në bashkëpunim me 

shkollën partnere 

shtator 
tetor 

5 Mentorizimi dhe çertifikimi 
Mentorët e caktuar të 

arsimtarëve 
vazhdimisht 

5 
Strategjitë për të zvogëluar ngacmimin dhe sulmin  

sajber në internet 
Ekipi shkollor për sjellje jo të 

dhunshme 
nëntor 

 

 

20.5. Zhvillimi në karrierë i stafit arsimor 

          Arsimtarët e shkollës fillore dhe të mesme mund të promovohen në tituj 
Kategoria  arsimtarë merret duke kaluar një provim profesional për arsimtarë. Arsimtarët  mund të promovohet në titujt  arsimtarë-
mentor dhe arsimtarë-këshilltar.  
Standardet profesionale për titujt arsimtarë-mentor dhe arsimtarë-këshilltar dhe mënyrën e arritjes përcaktohen nga Ministri me 
propozimin e Byrosë dhe Qendrës. Numri i arsimtarëve që mund të marrin titujt  arsimtarë-mentor ose arsimtarë-këshilltar për 
secilën komunë, komunë në Shkup , pra qyteti i Shkupit për çdo vit fiskal emërohet nga Ministri, me miratimin paraprak të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë Veriore. 
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21. Bashkëpunimi i shkollës fillore me prindërit-kujdestarët 

  
 

21.1 . Përfshirja e prindërve / kujdestarëve në jetën dhe punën në shkollë 
 

Në shkollë do të veprojë në vazhdimësi Këshilli  i Prindërve i cili do të përbëhet nga një anëtar (prind) i çdo klase, një arsimtar  

nga çdo aktiv dhe do të  përgatitet programi i punës nga Kryetari i Këshillit të prindërve. Ky program ofrohet në mënyrë që 

prindërit të veprojë më të organizuar në kuadër të nevojave të shkollës, përmirësimin e kushteve të punës, dhe vendimmarrje në 

interes të përmirësimit të mësimdhënies në shkollë, duke organizuar dhe miratuar orarin për takime me prindër , organizimin e 

ekskursioneve dhe të tj. Ky Këshill do të takohet sipas nevojës me rendin e ditës të përgatitur. 

 
 

 
 21.2 . Përfshirja e prindërve / kujdestarëve në procesin e mësimit dhe aktivitetet jashtëshkollore 

  
Prindërit do të përfshihen në procesin e të mësuarit me atë që do të jenë të informuar në lidhje me plan-programin mësimor, dhe 
vetë procesin e  mësimdhënies në mënyra të ndryshme: 
- Nëpërmjet Këshillit të Prindërve 
- Nëpërmjet takimeve në grupe dhe individuale me arsimtarët 
- Nëpërmjet shërbimit profesional të shkollës 
- Nëpërmjet ditarit elektronik 
 
Me këtë  do t'u jepet mundësi për t'u informuar në kohë dhe për të vepruar në kohë në çështjen e suksesit dhe sjelljes së 
fëmijëve të tyre. 
Pjesëmarrja e prindërve në procesin mësimor do të drejtohet drejt dhënies së ndihmës në përgatitjen e mjeteve mësimore dhe 
materialeve didaktike për mësimdhënie kreative. 
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            Në aktivitetet e shkollës  

Do të merren në konsideratë sugjerimet nga ana e prindërve për sa i përket pjesëmarrjes në ngjarje të ndryshme (shitjet, 

ekspozitat dhe aksionet e mbledhjes në shkollë) si ndihmës  në përpunimin  e produkteve varësisht nga tema, promovimeve, si 

dhe  vizitë në disa institucione dhe objekte të cilat janë ngushte të lidhura me plan-programin mësimor.  

 
            Në sjelljen e vendimeve  

Si anëtarë të organeve shkollore do të marrin pjesë në mënyrë aktive në dhënien e propozimeve për marrjen e vendimeve në 

lidhje me realizimin e ekskursioneve,  pajisjet e shkollës, organizim i prezantimeve dhe diskutime për tema me interes për 

nxënësit dhe prindërit, rregullimin e mjediset e shkollës, etj . 

 
 
 

21.3. Edukimi i familjeve  

Do të organizohen punëtori edukative për prindërit, si pjesë e Këshillit të prindërve, takimeve të prindërve, dhe forma të tjera të 
punës me prindërit, takime me shërbimin profesional në funksion  të këshillimit të  prindërve, si dhe takime individuale dhe 
takime në grupe të vogla me karakter edukativ. 
 

 

Përpunimi i broshurave për prindër 

Me qëllim  që prindërit të njihen më mirë me strukturën dhe punën e shkollës përgatitet një broshurë që ju  jepet  prindërve dhe 
secilit që është i interesuar për shkollën tonë. 
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222222...      KKKooommmuuunnniiikkkiiimmmiii   mmmeee   ooopppiiinnniiiooonnniiinnn   dddhhheee   ppprrrooommmooovvviiimmmiii   iii   ssshhhkkkooollllllëëësss   

Shkolla rregullisht organizon ngjarje, manifestime,hepeningje festa në mënyrë që të intensifikojë bashkëpunimin midis 
institucioneve dhe shkollës në nivelin lokal dhe të inkurajojë dhe zhvillojë bashkëpunim të ndërsjellë. 

 
 
                                

  Lloji i aktivitetit 
Koha e 

realizimit 
përgjegjës Lloji i aktivitetit 

Komunitet 
lokal 

Komuna e Çairit - sektori 
arsimor 

Shtator, 
Qershor 

Sedat 
Baftiu, 
Sufian 
Ismaili 

Ngjarje sportive 

Komuna e Çairit - sektori 
arsimor 

shkurt 

Selvete 
Fida, 

Fllanza 
Ademi 

Dita Botërore e 
Gjuhës së nënës 

Komuna e Çairit - sektori 
arsimor 

shkurt 
Mejrem 
Tusha 

Shënimi i ditë së 
komunës  

Komuna e Çairit - sektori 
arsimor 

shtator 
qershor 

Mejrem 
Baki 

Sipas nevojave të 
komunës 

  
Institucionet 
dhe shoqatat 

kulturore 

Muzetë e shkencës 
natyrore 

shtator 
Besa Kica-

Vrenezi 
Vizitë në një muze 

Muzeu Arkeologjiko-
Etnologjik 

Shtator - 
Qershor 

Ganimete 
Rexhepi 

Vizitë në një muze 

teatër dhjetor 
Marigona 
Sulejmani 

Duke vizituar një 
shfaqje teatrore 
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kinema shkurt 
Një grup 

arsimtarësh 
Vizitë në kinema 

planetarium prill 
Mevlude 
Shabani 

Duke 
vizituar  Planetarium, 

ligjeratë për 
Astronomi 

  

Instituti i Gjuhës Shqipe nëntor 
Sebahat 
Livareka 

Salla 
përkujtimore Nënë 

Tereza 

    

Qendra Përkujtimore e 
Holokaustit për Hebrejtë e 

Maqedonisë 

  

mars 
Feriz 

Metushi 
Vizitë në një muze 

  

Vizitë në Hidrocentralin e 
Matkës 

  
  

tetor 
Pasuritë e 

4 
depozitave. 

Aktivitetet 
jashtëshkollore 

  

Opera dhe Baleti i 
Maqedonisë 

  

Shtator - 
Qershor 

Besiana 
Peza 

Duke vizituar një 
shfaqje baleti 

Festival për 
fëmijë 

Ylberi Tetor, Prill 

Besiana 
Peza, 

Habibe 
Sejfulla 

Pjesëmarrja në 
konkurs 

Institucionet në 
fushën e 
arsimit 

  
  

Shkolla fillore 
Shtator - 
Qershor 

Mejrem 

Tusha 

Bashkëpunimi me 
shkollat në nivelin 

komunal 

ISHA 
Sipas 

agjendës 
drejtor 

Pasqyrime për 
punën e shkollës 

BZHA vazhdimisht 
Drejtor, 

  
 

Bashkëpunim në 
planin edukativo 

arsimor 
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SHMM "Ilija Nikolkovski 
Luj " 

Shtator - 
Qershor 

Besiana 
Peza 

Bashkëpunim me 
SHMMB 

Qendra për gjuhë të huaja 
Shtator - 
Qershor 

Anglisht 
anglisht 

Mësoni gjuhë të 
huaja 

OJQ-të 

Pakomak 

Shtator / 
Dhjetor / 

Prill 

Mevlude 
Shabani 

Projekti - Riciklimi i 
plastikës 

AD Stopanska Banka - 
Shkup 

Shtator - 
Qershor 

Vera 
Angelovska 

Viktorija 
Smilevska 

Pjesëmarje në 
ngjarje inkluzive 

GO grin 

Shtator / 
Dhjetor / 

Prill 

Valdeta 
Rexhepi 

Projekti - Riciklimi i 
baterive 

MCGO 
Gjatë gjithë 

vitit 
Një grup 

arsimtarësh 

 Në projektin "Filloni 
një ndryshim" 

Organizata qytetare Qendra 
e Gjelbër Maqedonase 

Shtator, 
Tetor 

Një grup 
arsimtarësh  

JAVA EVROPIANE 
E MOBILITETIT 

  USAID mars 
Enisa 

Avdullai 

Bashkëpunim me 
Ambasadën 

Hollandeze duke 
festuar ditëlindjen e 

Mbretit 

Klubet sportive 

Klubet e notit 
Shtator - 
Qershor 

Isak Iseni 
Zhvilloni aftësi për 

not 

Shoqëritë kulturore të artit 
Shtator - 
Qershor 

Besiana 
Peza 

Lëvizjet ritmike 

Klubet e basketbollit 
Shtator - 
Qershor 

Sedat 
Baftia 

Trajnimet 
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organizata 
shëndetësore 

  

Poliklinika ,, Bit pazarë ” tetor 
Nxënësit 

dhe 
arsimtarët 

Kontrollimet 
sistematike dhe 

imunizimi 

Qendra e dëgjimit dhe  të 
folurit 

tetor   
Detektimi dhe 

kontrollimi I dëgjimit 
dhe të folurit 

Ambul. Stomatologjike, " Bit 
Pazar " 

marsh   
Kontrollim 

stomatologjik 

Media 

Shfaqje edukative për 
fëmijë " Drejtuesit e Rinj " 

Tetor / 
prill 

  

Pjesëmarrja në një 
shfaqje edukative 

për fëmijë 
" Drejtuesit e Rinj " 

Televizioni lokal 
Tetor / 

Shkurt / 
prill 

  
Bashkëpunim me 
televizionin lokal 
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23. Monitorimi i zbatimit të programit vjetor të punës së shkollës fillore 

  Viti 2019/20 
  

    Afati kohor (muaji ) monitorim 

detyr
ë aktivitet 9 1

0 
1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 bartës 

Metoda e 
zbatimit 
(burimet) 

instrumen
te 

Rezultatet e 
pritura 

Personi 
përgjegjës 

1 Realizimi i PRV                         
bashkëpunë

tor 
profesional 

Analiza e 
dokumentit tabela Realizimi i 

programit Drejtor, 

3 
planifikim 

për zhvillimin 
profesional. për 
mësimdhënie. 

                        
Ekipi i 

zhvillimit 
profesional 

përhapje raportet Bashkëpunim i 
përmirësuar 

Psikolog 
drejtori 

4 
Planifikimi i 
Këshillit të 
Prindërve 

                        Kryetai I KP 
Dokumentaci
oni / raportet 
e shkruara 

  
Efikasiteti në 

zbatimin e 
aktiviteteve 

VDejanova 

5 

Planifikimi i 
mësimdhënies. d

he 
bashkëpunëtori 

profesional 

                        drejtor Pasqyrim i 
portofolit 

Kriteret e 
vlerësimi 

Planifikimi 
dhe zbatimi 

efektiv 

: 
Nikolovska 

Mileska 

6 
Planifikimi i një 

programi të 
zvogëlimit të 
ngacmimit 

                        
Ekipi për të 
zvogëlimin e 

dhunës 
Anketimi / 
raportet 

listë e 
plotë 

 ngacmimi 
në shkollë 

Përfaqësue
sit e BK 

7 
Realizimi i punës 

së ekipeve 
profesionale 

                        drejtor raportet protokoll 
Drejtori, 

bashkëpunët
ori 

profesional 

Zbatimi 
efektiv i 

aktiviteteve 
të planit 

8 Planifikimi KSH                         Kryetari i 
këshillit raportet 

Analiza e 
dokumenti

t 
 vlerësimi i 

përmirësuar L. Danilov 
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9 
Komunikimi  me 

publikun dhe 
promovim i 

shkollës 
                        

Ekipi 
kryesor i 

arsimtarëve 
raportet Fotografi 

raportet 
Rritje e 

numrit të 
nxënësëve 

Ekipi i 
arsimtarëv

e 

10 
Programi i 

aktiviteteve të 
PINA 

                        SIT 
portofoli 

shkollor për 
SIT 

listat 
kontrollues

e 

Klimë më e 
mirë për 

bashkëpuni
m me 

shkollat e 
përbërjes 

tjetër etnike 

Koordinator
i B. 

Mirevski 

11 

Arritjet e 
nxënësëve në 

mësimin e 
rregullt dhe 
vlerësimin e 

jashtëm 

                        psikolog 
Analiza e 

mbledhjes së 
të dhënave 

Excel - 
llogaritja e 

të 
dhënave 

  drejtor 

  

                                    24 .Vlerësimi i programit vjetor të punës së shkollës fillore 

25. Përfundimi 

Programi vjetor i punës së shkollës synon të përcaktojë në mënyrë sistematike, përmes punës ekipore, qëllimet që do 
ta çojnë shkollën drejt arritjes së standardeve arsimore dhe kritereve për arsim cilësor. 

Programi vjetor i punës së shkollës për vitin shkollor 2020/21, përmban kapituj me karakter informues për nxënësit 
dhe stafin, por edhe për aktivitetet mësimore dhe jashtëshkollore. Prioritetet kryesore, qëllimet dhe operacionalizimi i 
veprimtarive janë pjesë e programeve të punës të drejtorit, bashkëpunëtorëve profesional dhe organeve tjera të shkollës . 

Në vitin e fundit shkollor, u realizuan qëllimet e programit bazuar në veprimtaritë mësimore dhe jashtëshkollore të 
shkollës. Nga suksesi i arritur i nxënësëve, shihet se qëllimet e përmbajtjes janë miratuar. Rregullsia e nxënësëve është e 
kënaqshme, sjellja për të gjithë nxënësit është shembullore dhe bazohet në sjellje korrekte dhe proaktive. Roli i prindërve 
është i rëndësishëm, dhe funksionimi i Këshillit të Prindërve tregon përkushtim dhe aktivitet në jetën shkollore. 

  

26. Komisioni për përgatitjen e programit vjetor të punës së shkollës fillore 

  
1. Teuta Idrizi-Drejtore 
2. Besim Çajani – Ndihmës drejtor  
3. Xheneta Bela - Arsimtare 
4. Hirije Huseini - Pedagoge 
5. Nedrete Feleki - Psikologe 
6. Atixhe Imeri - Defektologe 
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SHTOJCA   

 

1. Programi vjetor për punën e drejtorit 

1. Vlera thelbësore  

 
Pikënisja bazë e planifikimit të punës së drejtorit në shkollë është rregullativë ligjore dhe pasqyrë komplete për nevojet e 
shfrytëzuesëve të shërbimeve – nxënësit, prindët si dhe përmiresimin e kushteve për mësim dhe realizatorëve të proçesit edukativo 
– arsimor.   

 2. Detyrat administrative-programore dhe organizative      
 

Përmbajtja  Koha e realizimit Bashkëpunëtor 

- Analizë e gjendjes materialo-teknike në shkollë Gusht Personeli administrativo-teknik  

- Përgaditje e programit vjetor për punën e shkollës Gusht 
Ekipi i arsimtarëve, shërbimi 
profesional, sekretari    

- Përgaditje e programit vjetor për ekskursione Gusht Anëtar të komisionit 

- Pjesëmarje në përgaditjen programit vjetor për INA dhe  
  ЕКО – projekt. 

Gusht 
Anëtar të SIT 

- Orari i orëve, caktimi i kujdestarëve të klasave  
- zbatimi i  e – ditarit 

gusht 
Ekipi i arsimtarëve, shërbimi 
profesional 

-pranimi i nxënësve në klasën e parë. shtator 
Ekipi i arsimtarëve, shërbimi 
profesional 

- analizë,mbledhje  interaktive me informatë kthyese dhe 
sugjestionet për përmirësimin e punës së arsimtarëve 

gusht/shtator 
Ekipi i arsimtarëve, shërbimi 
profesional 

- bashkëpunim me bashkëpunëtorët profesional në shkollë në lidhje 
me të gjitha çëhtjet në punën edukativo arsimore 

shtator 
Ekipi i arsimtarëve, ekipi 
profesional 

- pjesëmarje dhe organizim i seminarëve në shkollë dhe jashta 
shkollës 

Gjatë vitit shkollor 
Ekipi i arsimtarëve, ekipi 
profesional 

- Bashkëpunim me mjedisin lokal, Birone  për zhvillim, komunën 
Çair, MASH-in dhe prindërit   

Gjatë vitit shkollor 
Ekipi i arsimtarëve, ekipi 
profesional     
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3.Puna analitike studimore dhe detyrat  punuese    

Përmbajtja  Koha e realizimit 

 Analizë për realizimin e Programit vjetor të shkollës për vitin 2020/2021. shtator 

 Analizë për realizimin e Programit për ekskursione për vitin 2020/2021 shtator 
 Studim dhe analizë të planifikimeve mësimore globale dhe tematike  shtator 
 Bashkëpunim me mjedisin shoqëror Gjatë vitit shkollor 

 Realizimin e funksionit edukativo arsimor në shkollë Gjatë vitit shkollor 
 Punë hulumtuese -  analitike të problemeve dhe çështjeve tjera nga puna 

edukativo – arsimore për të cilat do të shfaqet nevoja   
Gjatë vitit shkollor 

 Përgaditja dhe paraqitja e raportit për punën e shkollës në gjysmëvjetorin e parë   janar 

 Bashkëpunim me Këshillin e shkollës, Këshilllin e prindërve MASH-in, Komunën 
Çair dhe BZHA.   

Gjatë vitit shkollor 

 Gjatë vitit shkollor 

 Analizë e rezultateve të arritura në tremujorin e tretë  prill 

 Përpunimi i konceptit për punën vjetore të shkollës    maj 

 Përpunimi i raportit vjetor për punën e  shkollës    Qershor 

. Qershor 
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4.Detyrat pedagogjike-instruktive dhe këshillëdhënëse  

  

Përmbajtja  Koha e realizimit 

 Mbikqyrje në planifikimin e punës të arsimtarëve fillestar shtator 

 Vizitë në orët mësimore   tetor/ nëntor 

 Mbikqyrje në realizimin e planifikimin për punë të aktiveve profesionale në plan-
progamin mësimor (aktivitetet e lira, mësimi plotësues dhe shtues) 

nëntor/dhjetori 

 Mbikqyrje në udhëheqjen e evidentimit dhe dokumentacionit pedagogjik nëntor/mars 

 Vlerësimi i përgaditjes ditore të arsimtarit për orë Shtator/shkurt 

 Biseda me nxënës të cilët kanë arritur rezultate të mira dhe stimulimi i tyre Gjatë vitit shkollor 

 Ndihmë nxënësve me sukses të dobët dhe sjellje të keqe Gjatë vitit shkollor 

 Vëzhgim i efekteve nga puna e organeve profesionale në shkollë Mars 

 Pjesëmarje dhe ndihmë në organizimin e garave shkollore dhe regjionale.  prill 
 

 

5 Detyra të punës të cilat dalin nga natyra e vendit të punës 

Përmbajtja  Koha e realizimit 

 Vlerësimi i punës së shkollës  Shtator - qershor 

 Në punët administrativo-teknike   Shtator - qershor 

 Miratimi i planit për bashkëpunim me prindërit  Shtator 
 Njohja e prindërve me kërkesat dhe obligimet e fëmijve Shtator 
 Biseda individuale me prindërit për problemet e fëmijve të tyre Shtator - qershor 

 Njoftimi i prindërve me suksesin e nxënësve  nëntor 

 Prezenca në mbledhjet prindore Shtator - qershor 

 Pjesëmarje në planifikimin e punës të aktiveve profesionale, organeve, 
këshillave , këshillave të klasave dhe arsimtarëve  

Gusht - qershor 

 Pjesëmarje aktive në në punën e aktivit të drejtorëve      Shtator - qershor 

 Prezentimin e shkollës në institucionet përkatëse   Shtator - qershor 

 Ndjekje dhe analizë e ligjeve, rregullave dhe akteve normativei  Shtator - qershor 

 
 
                Drejtori, 
                                                                                                                                                                     Teuta  Idriz 
 

 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

97 
 

 
 
 
 

2. PROGRAMI I PUNËS SË PEDAGOGUT 
 

Programi do të implementohet në rastet e mëposhtme në të cilat janë të pranishme përmbajtje të ndryshme për punë: 

  
  

1. Puna me nxënës 
  qëllimet aktivitetet Realizator Bashkëpuntor Treguesit / provat  

Mbështja e 
nxënësve në 
mësim 

- vlerësimi i 

gatishmërisë së 
nxënësëve për 
përfshirje në 
sistemin arsimor  

- Pjesëmarrja e komisionit 

për regjistrimin e nxënësve 
në shkollë ( klasa e parë)  

- zbatimi i procedurës për 
regjistrimin e nxënësëve 

 Pedagog , 
 arsimtar 

- Vendimi i Komisionit për regjistrimin e 
nxënësëve; - Çertifikate lindje; 
Pyetësori për prindërit 
- Fletët e punës; - çertifikatë; 
- Vërtetime - Njoftime; 
- Ftesat; - mendim dhe fletëshpërngulje 

 

- vlerësimin e gjuhës 

dhe aftësive 
matematikore të 
nxënësve në klasat 
fillore  

- Ekzaminimi diagnostik i 
gatishmërisë dhe leximit te 
nxënësit në klasën I / II 
- Implementimi i EGRA dhe 
EGMA - testimi 
ndërkombëtar 

 

  
  
  
 

Pedagog ,  
arsimtar 

- Testet diagnostifikuese; 
- Rezultatet e përpunuara 

- Rekomandime për punë për arsimtarët 
dhe prindërit; 
  

 

- mbështetje për të 
gjithë nxënësit në 
mësim, dhe 
veçanërisht për ata 
që kanë vështirësi 

- Identifikimi dhe 
mbështetja për nevoja 
të ndryshme arsimore të 
nxënësve 

  

Viti shkollor. Pedagog , 
 arsimtar 

- Biseda me arsimtarët dhe prindërit; 
- Biseda dhe vlerësimi i nxënësve; 
- Udhëzime për arsimtarët që të punojnë 
me nxënës; 
- Plani individual arsimor. 

  

- ndërtimin 

e standardeve të 

larta personale për 

suksesin e nxënësve 

dhe një qëndrim 

pozitiv ndaj të 

- punë individuale dhe në 

grup me nxënësit në 
mësimin, suksesin, 
sistemin e vlerave  

Viti shkollor. Pedagog , 
arsimtar 

- Biseda dhe vlerësimi i nxënësve; 
- Rekomandime për nxënës, arsimtar 
dhe prindër; 
- Biseda me prindërit; 
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mësuarit; 

- Përmirësimi i 

motivimit të 
nxënësve për të 
mësuar  

- mbështetje e 

drejtpërdrejtë e nxënësëve 
në të mësuar: "Përmirësimi 
i motivimit të të mësuarit".  

Viti shkollor. Pedagog , 
arsimtar 

- Biseda me nxënësit; 
- Rekomandime për mënyrën e të 
mësuarit; 
- Punëtori. 

  

Përcjellje dhe 

përkrahje e 

zhvillimit të 

nxënësve 

- duke rritur 

vetëbesimin dhe 
vetëvlerësimin e 
nxënësve  

- Përfshirja e nxënësve në 

shprehjen e mendimit të 
tyre dhe marrjen e 
vendimeve për aktivitete të 
caktuara në shkollë.  

Viti shkollor. Pedagog , 
arsimtar 

- Punëtori; 
- Procesverbalet e veprimtarive të 
bashkësive të klasave; 
- Biseda individuale me nxënës; 
- Ora e kujdestarisë; 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- përmirësimi i 

sistemit të 
mbështetjes për 
nxënësit në shkollë  

- Informimi i nxënësve për 

mundësitë për të marrë 
mbështetje nga 
bashkëpunëtori profesional  

Viti shkollor. Drejtori , 
arsimtarët 

- Takimet e prindërve; 
- Ora e bashkësisë së klasës; 
- Informacion me gojë; 
- Faqe interneti; 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Menaxhimi i duhur i 

situatës së krizës 
personale të 
nxënësit  

- Ndihmoni nxënësit me 
probleme emocionale 

Viti shkollor. Pedagog , 
arsimtarë 

- Planifikoni të mbështesni nxënësit me 
probleme emocionale; 
- Biseda me nxënës, arsimtar dhe 
prindër; 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- pasqyrë e arsyeve 
të dështimit dhe 
sjelljes së 
papërshtatshme të 
nxënësve 

- Grumbullimi I të dhënave 
personale  dhe sociale të 
zhvillimit të nxënësve ; 
  Informacion  mbi mësimin 
dhe sjelljen e nxënësëve 

Viti shkollor. Arsimtar  - Mbikqyrje, 
- intervistë , 
- anketë  , 
-  fokus-grupe 

- protokolli i monitorimit të klasës, 
  

-
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- përmirësimin e 

shëndetit dhe stilit të 

jetës së nxënësëve  

- Aktivitete parandaluese 
për shëndetin fizik dhe 
mendor, parandalimin 
e sjelljes së dhunshme dhe 
antisociale, diskriminimin 

  
- punëtori me nxënësit të 
njohin dhe të dallojnë 
dhunën  

Viti shkollor. Arsimtar  - seminare; 
- biseda individuale dhe grupore; 
- Postera; 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- duke 

përdorur strategji 

të përshtatshme për 

t'u marrë me sjelljen 

e papërshtatshme të 

nxënësëve .  

- Ndërhyrje në sjellje jo të 
përshtatshme të 
nxënësëve 

Viti shkollor. Pedagog , 
arsimtarë 

- Ditari i punës, 
- proçesverbale, 

  

  - Përmirësimi i 

situatës me 
statusin e 
nxënësëve me 
nevoja të 
veçanta 
arsimore          

- Dorëzimi një kërkesë për 
kategorizim në bazë 
dispozitave ligjore në lidhje 
me identifikimin e fëmijëve 
me nevoja të veçanta 
arsimore  

 pedagog Analiza e situatës; 
 Kërkesë. 

 

 

 

  

ORIENTIMI 
PROFESION
AL DHE 
ZHVILLIMI I 
KARRIERËS 
TË 
NXËNËSVE 

Perceptimi i 
informacionit 

profesional dhe 
interesave të 

nxënësve 

- ekzaminim për 
informacionin dhe interesin 
e nxënësve për arsimim të 
mëtutjeshëm; 
  
- ekzaminimi i interesave 
profesionale; 
  
- sintezën dhe interpretimin 
e të dhënave të marra. 

Viti shkollor. Arsimtar , 
Agjensi 
Punesimi 

anketa, 
rezultate nga anketa 
 

   

 

 

  

- Sigurimi i 

informacionit të 

- informimin e nxënësve 
për rrjetin e shkollave të 
mesme , profesionet që 

Viti shkollor. Pedagog ,  
drejtor 

Konkursi për regjistrim në shkollat e 
mesme; 
Biseda, diskutime me nxënësit: 
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nevojshëm   mësohen në të njëjtën dhe 
kushtet për regjistrim 

- organizimi i prezantimeve 
në shkollat e mesme . 

Prezantime nga shkollat e mesme 

Programi i orientimit profesional; 
Web-faqet . 
  

- orientim i saktë 
sipas interesave, 
mundësive dhe 
aftësive të 
nxënësëve. 

- këshillime individuale në 
grup me nxënësit dhe 
prindërit në zgjedhjen e 
duhur të arsimimit të 
mëtejshëm. 

Viti shkollor. Arsimtar  Biseda dhe diskutime me nxënës dhe 
prindër; 
puntori; 
Takime me prindër. 

  

- pasqyrë e 
vazhdimësisë dhe 
objektivitetit të 
suksesit të 
nxënësëve 

- monitorimin e arritjeve të 
nxënësëve në arsimin e 
mesëm 

Viti shkollor. Arsimtar   informacione; krahasime. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Puna me arsimtarët 
  qëllimet aktivitetet realizim bashkëpunët

orë 

Treguesit / provat  

 Përkrahja e 
arsimtarëve 
në 
planifikim 
dhe për 
realizim 

- Njohtime me ligje, 

rregullore, udhëzime, 
koncept dokumente 
dhe të tjera.  

- punëtori / takim për 
analizën dhe zbatimin e 
kompetencave për punën 
e arsimtarëve 

- raportimin e 
inovacioneve në ligje dhe 
kurikula 

 

  
  
  
Viti 
shkollor 

Drejtori, 
arsimtarët 

Aktivet profesionale, 
këshilli i arsimtarëve; 
punëtori; 
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- Hyrje në programet 

dhe qasjet aktuale në 
mësimdhënie;  

- punëtori / takim për 
planifikimin e duhur sipas 
programeve të reja në 
matematikë dhe shkenca 
natyrore në klasat 
fillestare; 

 

  
Viti 
shkollor 

arsimtarët aktivet 
profesionale; Konsultime 
individuale; 

  

- Pasqyrë në mënyrën 

e planifikimit dhe 
zbatimit të 
mësimdhënies  

- monitorimi i 
mësimdhënies nga 
aspekte të ndryshme: TIK 
në mësimdhënie, mënyra 
e planifikimit, aplikimi i 
programeve të reja 
(Kembrixh, letërsi , 
matematikë e të 
menduarit, etj.) 

Viti 
shkollor 

drejtor Protokolli i monitorimit të 
ores mësimore; 
Informatë kthyese (me 
shkrim ose me gojë) nga 
arsimtarët; 
Planifikimi i ores mësimore 
dhe korigjimet e tyre; 
  

  

- duke marrë parasysh 

karakteristikat dhe 
nevojat individuale të 
periudhave të zhvillimit 
në planifikimin dhe 
zbatimin e 
mësimdhënies  

- pjesëmarrja (koordinimi) 
në punën e ekipit 
përgatitor të PIA; 

 arsimtarët Listat e monitorimit të 
nxënësëve; Planet 
individuale 
arsimore; Takimet; 

  

- Përmirësimi i mënyrës 

së planifikimit të 
mësimdhënies  

- dhënia e udhëzimeve për 
planifikimin e suksesshëm 
të mësimdhënies 

  
- njohuri për planet 
mësimore dhe konsultimet 
me arsimtarët për 
përmirësimin e tyre ; 

 

  
  
Viti 
shkollor 

 
 
drejtor 

Udhëzime për planifikimin e 
mësimdhënies; 
Lista e monitorimit të 
planifikimit; 
Udhëzime për përmirësim; 

  

 
- Përmirësimi i 

Planifikimit të orëve 
mësimore  

- dhënia 
e mendimeve, udhëzimeve 
dhe konsultim i 
arsimtarëve për 
përmirësimin e të njëjtave. 

 

Viti 
shkollor 

arsimtarët Puntori, Konsultime 
individuale; Aktive 
profesionale ; 
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- sigurimi i një klime 

pozitive socio-

emocionale në klasë;  

- përcjellja sjelljes 
së  nxënësve nga klasa 
gjatë mësimit dhe pushimit 
  
- konsultime individuale 
me arsimtarët) për të 
krijuar një mjedis nxitës të 
të mësuarit; 

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
drejtor 

Biseda me arsimtarët; 
Protokollet e monitorimit; 
Informata kthyese; 
Udhëzime për përmirësimin 
e klimës socio-
emocionale  në klasë . 

  

- planifikimi i 

mësimdhënies sipas 
rezultateve të 
vlerësimit  

- punëtori / takim për 
rishikimin dhe analizën e 
arritjeve nga vlerësimi i 
jashtëm dhe i brendshëm 

  

  arsimtarët Aktivet profesionale;   

- përmirësimin e 

mënyrës së vlerësimit 
të nxënësve  

- Punëtori / takimi i 
vlerësimit (reagimet e 
prindërve) 

  arsimtarët Aktivet profesionale;   

- Përmirësimi i 

efektivitetit të 
mësimdhënies  

- Prezantimi i metodave, 
teknikave dhe 
strategjive moderne për 
realizimin e mësimdhënies 

 arsimtarët Aktivet 
profesionale; konsultime 
individuale; 

  

- realizim i suksesshëm 

i projekteve aktuale  

Pjesëmarrja në: 
- Projekti për integrimin 
ndëretnik në arsim, 
- "Duke lexuar drejtimin" 
- "Integrimi i arsimit 
mjedisor në arsim" 

Viti 
shkollor 

Drejtori, 
pedagogu, 
arsimtarët 

Informacion i 
përbashkët; Konsultime 
individuale; takimet; Planet e 
veprimit; 
Trajnimet; Planifikimi; 

  

- perceptimi i aspekteve 

të caktuara në librat 
shkollorë  

- Analiza e librave 
shkollorë nga aspekti i 
barazisë gjinore dhe 
etnike dhe ndjeshmërisë 
multikulturore 

 Pedagog, 
arsimtar 

Instrumentet për analizë; 
Të dhëna të përpunuara; 

  

Mbështetja 
për 
Arsimtarët 
për të 

- njohjen e nevojave të 

nxënësëve, respektimin 
e personalitetit të secilit 
nxënës dhe 

- Udhëzime për arsimtarët 
që të punojnë me grupe  
dhe nxënës individual 
(vështirësi në të nxënë, 

Viti 
shkollor 
  
  

pedagog 

  
  
  

Qasje në mësim ; 
opininione; gjetjet; konsultimi 
i literaturës profesionale; 
  

  



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

103 
 

punuar me 
nxënës 

identifikimin dhe 
zhvillimin e pikave të 
forta të tij  

probleme zhvillimore, 
sëmundje, probleme 
emocionale, nxënës të 
talentuar 
  
- shembuj të përmbajtjes 
mësimore për të punuar 
me nxënës me nevoja të 
veçanta arsimore 

  
  
  
  
Gjysmëv i 
dytë 

  
  
  
  
arsimtarët 

  
  
 Aktivet 
profesionale; shembuj; 

- individualizim në 

mësimin obligativ , 
plotësues dhe shtues, 
aktivitete të lira të 
nxënësve, gara;  

 Jep kahjen  e arsimtarëve 
me karakteristikat e 
nxënësëve të regjistruar; 
- Jep kahje arsimtarëve në 
mënyra të ndryshme që 
nxënësit të mësojnë; 

Viti 
shkollor 

pedagog opinionet; planifikimi; aktivet 
profesionale; 

  

- Përmirësimi i 

komunikimit të 
arsimtarët me nxënësit  

- u jep mbështetje 
arsimtarëve  për të 
vendosur një komunikim të 
mirë midis nxënësëve dhe 
arsimtarëve dhe nxënësve 
mesveti; 

Viti 
shkollor 

pedagog Konsultime 
individuale; këshillime; 

  

- Rishikimi I sjelljes jo 

adekuate, propozim I 
strategjive për 
tejkalimin e efekteve 
dhe situates.  

- ndihmon arsimtarin në 
trajtimin dhe zgjidhjen e 
problemeve me sjelljen e 
nxënësve. 

Viti 
shkollor 

pedagog Konsultime 
individuale; këshillime 
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3. PUNA ME PRINDËR 
  
KËSHILLA 
INDIVIDUALE, 
GRUPORE 
DHE 
KONSULTIMET 
ME PRINDËRIT 

- përkrahjen e 
familjes në 
zhvillimin dhe 
mësimin e 
nxënësve 

- Informimi i prindërve për 
mësimin dhe sjelljen e 
nxënësit 
- Ndihmon prindërit të 
njohin se si situata e krizës 
në familje është e lidhur me 
mësimin dhe zhvillimin e 
nxënësve dhe i këshillon 
ata si të reagojnë në situata 
të caktuara; 
- Punëtori me prindërit për 
të përmirësuar motivimin e 
të mësuarit të fëmijëve të 
tyre 

Viti 
shkollor 

Pedagog , 
arsimtar 

Takimet e prindërve; Takime 
individuale; 
Bisedime, këshillimore me 
prindërit;puntori; 
  

  

- mbështetje për 
prindërit e nxënësve 
me nevoja të 
veçanta arsimore 

- informimi i prindërve; 
- Udhëzime për komunikim 
dhe mbështetje në mësimin 
me fëmijët; 

Viti 
shkollor 

Pedagog , 
arsimtar 

Biseda 
individuale; Informacione mbi 
institucionet përkatëse; 
Udhëzimimi i prindëve . 

  

- këshillime me  
prindërit 

- Organizimi dhe drejtimi i 
këshillave në grup dhe 
individual me prindërit, 
fëmijët e të cilëve përballen 
me dështim në të nxënë, 
frekuentim të parregullt në 
shkollë dhe sjellje të 
papërshtatshme. 

Viti 
shkollor 

Pedagog , 
arsimtar 

Punëtori - shkollë për prindërit.   

ARSIMI I 
PRINDËVE 

-njohja e prindërve 
me punën e 
shkollës 

- pjesëmarrja në përgatitjen 
e një broshurë për punën e 
shkollës 

- informimin e prindërve për 
shërbimet që shkolla dhe 
bashkëpunëtorët 
profesional ofrojnë për të 
mbështetur nxënësit 

 

  
  
Viti 
shkollor 

Pedagog , 
drejtor, 
arsimtar 

Broshura; web faqe, takimet e 
prindërve; mbledhjet; punëtori. 
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- zhvillimi i aftësive 
të prindërve për të 
inkurajuar zhvillimin 
dhe mësimin e 
fëmijëve të tyre 

- identifikimin e nevojave të 
prindërve për arsim në 
lidhje me rolin e tyre 
prindëror; 
- organizimi i takimeve 
edukative  ose punëtorive 
me prindërit: - motivimi për 
të mësuar 
duke zhvilluar vetëdijen për 
rëndësinë e të mësuarit dhe  
përmirësimin e disiplinës 

Viti 
shkollor 

Pedagog , 
arsimtar 

Pyetësorët për 
prindërit; bisedimet; 
puntori; 
Takimet. 

  

Përfshirja e 
prindërve në jetën 
dhe punën e 
shkollës 

- promovimi i 
besimit dhe 
mirëkuptimit për 
ndërtimin e 
partneriteteve me 
familjet; 
- motivimi i 
prindërve për t'u 
përfshirë në 
aktivitetet e 
shkollës; 
- zhvillimi i një 
bashkëpunimi 
efektiv me familjet 

- Planifikimi dhe kyqja e 
prindërve  në segmente të 
caktuara të procesit arsimor 
(kujdes 
shëndetësor,orijentim 
profesional, aktivitete 
publike dhe kulturore, 
aktivitete ekologjike, 
integrim ndëretnik.). 

Viti 
shkollor 

Pedagog , 
drejtor 

Programi vjetor i punës; 
Planet akcionale; 
ftesat; Lajmërime; 
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4. BASHKPUNIMI ME KOMUNITETIN LOKAL  

  Qëllimet aktivitetet realizimi bashkëpunëtorë Treguesit / provat 

BASHKPUNIM 
ME 
KOMUNITETIN 
LOKAL 

- promovimin e 
bashkëpunimit 
me komunitetin 
lokal; 
  
  

- planifikimi, 
zbatimi dhe 
monitorimi i 
aktiviteteve midis 
shkollës dhe 
komunitetit; 
- prezantimin dhe 
promovimin e 
punës së 
shkollës; 
- informimin e 
komunitetit për 
nevojat dhe 
arritjet e shkollës. 

  Drejtori, pedagogu , 
arsimtarët 

Programi vjetor; vizitat; Realizimi i 
veprimtarive mësimore dhe 
jashtëshkollore; 
Faqe 
interneti; korrespondencë; Informaci
on. 

- realizim i 
suksesshëm i 
veprimtarive 
jashtëshkollore 

- pjesëmarrja në 
organizimin dhe 
realizimin e 
veprimtarive 
parandaluese, 
humanitare dhe 
kulturore të 
komunitetit lokal 

  Drejtori, komuna, 
arsimtarët 

Programi 
vjetor; Shfaqje; manifestimet; ngjarj
e; 

- pasqyrimi i 
vlerave dhe 
kulturave në 
komunitet në të 
gjitha aspektet 
e punës 
shkollore 

- Udhëzime për 
zbatimin dhe 
monitorimin e 
veprimtarive që 
promovojnë 
arsimin 
ndërkulturor. 

  Drejtori, arsimtarët Udhëzimet e planifikimit; Planet e 
veprimit; Aktivitetet e monitorimit; 

BASHKPUNIMI 
ME 
INSTITUCIONET 
DHE 

profesionalizimi 
i punës së vet 

- Identifikimi i 
institucioneve 
përkatëse për 
bashkëpunim në 

    bisedimet; Kërkesat; referimi; rekom
andimet;  
opinionet; 
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ORGANIZATAT 
PROFESIONALE 

fusha të 
caktuara; 
- institucione 
këshilluese kur 
punoni me një 
grup të caktuar 
nxënësish, 
mësimdhënësish, 
prindër dhe për 
punën e tyre ; 
- Prezantimi dhe 
referimi i 
nxënësëve, 
arsimtarëve dhe 
prindërve në 
institucionet e 
duhura për të 
zgjidhur një 
problem të 
veçantë. 

- besim dhe 
respekt në 
ndërtimin e 
partneriteteve 
me shkollat 

- bashkëpunim 
me shkolla nga 
rajoni dhe më 
gjerë (Obrshani, 
Zhitoshe, Prilep, 
Krushevo, 
Manastir, 
Ropotovo, etj.) 

    Partneritetet; Bashkëpunimi; 
 Aktivitete të përbashkëta; 

- mbështetje 
pune 

- Bashkëpunimi 
me institucionet 
brenda Ministrisë 
së Arsimit dhe 
Shkencës. 

    korrespondencë; Kërkesat; bisedim
et; ligjet; Rregullat; Drejtimet e 
punës; Aplikime; 
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Zona 5. ZHVILLIMI PROFESIONAL DHE BASHKPUNIMI PROFESIONAL 

  
  qëllimet aktivitetet realizim bashkëpunëtorë Treguesit / provat  

ZHVILLIMI 
PROFESIONAL 
PERSONAL 

- promovim për 
praktikën e tyre; 

- prezantimin e 
inovacioneve në 
punën e tyre, 
vlerësimin e 
efektivitetit të tyre; 

Viti 
shkollor 

  ? 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

- identifikimin e 
nevojave për 
zhvillim 
profesional 
personal; 

- planifikimi, mbajtja 
e shënimeve dhe 
dëshmitë e 
zhvillimit të tyre 
profesional; 

Viti 
shkollor 

  Kompetencat dhe standardet për 
pedagogun; Vetë-reflektim i punës së 
vet; Plani i zhvillimit profesional ;Çertifikata, 
trajnime të vizituara dhe të realizuara; Dosja 
e arsimtarëve. 
  

  

- përmirësimin e 
praktikës së 
tyre; 

- pjesëmarrja në 
forma të ndryshme 
të zhvillimit 
profesional brenda 
dhe jashtë shkollës; 
- pas literaturës 
profesionale dhe 
informacionit të 
rëndësishëm për 
arsimin dhe 
edukimin; 
  

Viti 
shkollor 

Trajnues, 
fondacione. 

Trajnimet; diseminimi; libra dhe revista 
profesionale; burimet përkatëse të internetit; 
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- përmirësimin e 
bashkëpunimit 
me 
bashkëpunëtorët 
e tjerë 
profesional 

- pjesëmarrje në 
aktivitete të 
ndryshme të 
shoqatave 
profesionale, 
rrjeteve sociale dhe 
forume 

Viti 
shkollor 

Bashkëpunim 
profesional. 

Takimet; korrespondencë; bisedimet; Rrjetet 
Sociale, Forumet; Faqet e internetit. 
  

  

Mbështetje për 
zhvillimin 
profesional 
dhe 
bashkëpunimin 
në shkollë 

- promovimin e 
marrëdhënieve 
profesionale dhe 
kolegjiale ; 

- pjesëmarrja në 
punën e ekipit të 
zhvillimit 
profesional në 
shkollë; 

Viti 
shkollor 

arsimtarët Programi i zhvillimit profesional; Trajnimet;   

- përmirësimin e 
zhvillimit 
profesional të 
arsimtarëve 
fillestar në 
shkollë ; 

- pjesëmarrja në 
realizimin e pjesëve 
të programit për 
prezantimin e 
fillestarëve në 
punë; 
- asistimin e 
mentorëve të 
fillestarëve në 
përgatitjen e 
programit të 
mentorimit dhe 
monitorimin e 
zbatimit të tij 

Viti 
shkollor 

mentorët Programi i mentorimit; Konsultime 
individuale; Monitorimi i klasës; Detyre 
shtepie; Provimi profesional; 

  

- motivimi i 
arsimtarëve për 
zhvillimin 
profesional dhe 
krijimin e një 
mjedisi 
inkurajues në të 
cilin të gjithë 
mësojnë 

- informimin dhe 
shpërndarjen e 
njohurive dhe 
aftësive të marra 
nga trajnimet e 
ndjekura; 
- ndihmë për aktivet 
profesionale në 
përgatitjen dhe 
realizimin e 

Viti 
shkollor 

  Takimet; Trajnimet; puntori; Materiale 
profesionale; udhëzime; Rekomandime. 
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përmbajtjeve të 
caktuara të punës 
së tyre; 
- shkëmbimin e 
materialeve 
profesionale me 
arsimtarët; 
- udhëzimin e 
mësuesve të 
përdorin burime të 
ndryshme për të 
modernizuar 
procesin mësimor; 

- promovimin e 
zhvillimit 
profesional të 
arsimtarve në 
shkollë 

- përgatitja e 
instrumenteve, 
mbledhja e të 
dhënave dhe 
analizimi i nevojave 
për zhvillim 
profesional të 
arsimtarëve ; 
- propozimi i 
temave për trajnim 
në shkollë; 

   pyetësorët; Analiza e nevojave 
profesionale; Programi i zhvillimit 
profesional; 

  

- realizim i 
suksesshëm i 
zhvillimit të 
brendshëm 
profesional të 
arsimtarëve 

- edukimi i stafit 
arsimor:  

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
arsimtar 

Ligjeratë ; puntori; Takimet;   

- monitorimin e 
zhvillimit 
profesional të 
arsimtarëve 

- mbajtja e 
dokumentacionit 
për zhvillimin 
profesional të 
arsimtarëve: dosjen 
e 

Viti 
shkollor 

pedagog Dosja e arsimtarët; Kartelë 
pedagogjike; Materiale çertifikimi; Klasat e 
monitorimit; 
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arsimtarëve; kartoni 
pedagogjik; 
- pjesëmarrja në 
procesin e 
certifikimit të 
arsimtarëve për 
punë në programe / 
projekte të 
caktuara. 

  
  

 

 
  
  
 6. PUNA ANALITIKE - HULUMTUESE 

  
  qëllimet Aktivitetet realizim bashkëpunëtorë Treguesit / provat  

ANALIZA DHE 
VLERSIMI I 
PUNËS 
EDUKATIVE 
ARSIMORE 

- krijimi i një sistemi për 

analiza të rregullta të 

çështjeve të veçanta 

arsimore në shkollë; 

- përpilimi 

i instrumenteve për 

mbledhjen e të 

dhënave;  
- analiza dhe raporte 

për situatën në fusha të 

ndryshme të punës 

arsimore; 

Viti 
shkollor 

Drejtor, pedagog protokollet;  

Listat evidentuese  ;  pasqyrat ;  

Raporte dhe suksesi, sjellja,  

Rregullshmëria e nxënësve,  

  

  

- përmirësimi i procesit 

arsimor. 

 

- Ndarja / prezentimi I 

informative të 

prezentuara e marrë 

nga vlerësimi dhe 

analiza me / stafin, 

prindërit, komuniteti, 

organet profesionale, 

institucionet 

kompetente. 

Viti 
shkollor 

Drejtor, pedagog Takimet; Njoftime; Broshura; Faqe 
interneti. 
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HULUMTIMI I 
PRAKTIKËS 
PEDAGOGJIKE 

- përmirësimi i 

punës hulumtuese-

edukative bazuar në kërkime 

dhe fakte; 

- 

të identifikojë problemet 

e varura , zgjidhja e të 

cilave kërkonte të 

dhëna të marra nga 

hulumtimi; 

- analizën dhe 

interpretimin e 

të dhënave nga 

hulumtimi i kryer 
- jep sugjerime 

të varura për të 

përmirësuar praktikën 

bazuar në gjetjet e 

hulumtimit 

Viti 
shkollor 

pedagog pyetësorët; bisedimet; Pyetësorë; 
 Analiza ; 

  

- implementimi i 

suksesshëm i veprimit dhe 

hulumtimeve të tjera 

Hulumtimi i çështjeve 

aktuale për shkollën : 

- Hulumtimi, monitorimi 

dhe parashikimi i 
aftësive të leximit të 
nxënësve në kl. e parë 
dhe dytë ; 
- Kontrollimi  gjuhësisë 
dhe matematikore të 
nxënësëve (EGRA dhe 
EGMA); 
- Hulumtime për 
mungesën e motivimit 
të nxënësëve për të 
mësuar; 

Viti 
shkollor 

pedagog skica dhe planet e 

kërkimit ; metodat 

dhe instrumentet e përshtatshme 

për problemin nën hetim; intervista, 

anketime, teste të njohurive, 

vëzhgime sistematike; përpunimin 

statistikor dhe analizën e të 

dhënave ; programe statistikore për 

përpunimin e të dhënave ; raport 

nga një hulumtim i kryer 
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- Analiza e situatës me 
klasat e kombinuara; 
- Një Analizë e 
teksteve shkollore në 
aspektin e gjinisë dhe 
barazisë etnike dhe 
multikulturës-
 ndjeshmëri . 
  

 
 
 
 
 
 
  
  
 7. STRUKTURA SHKOLLORE, ORGANIZIMI DHE KLIMA 

  
  objektivat Aktivitetet realizim bashkëp

unëtorë 

Treguesit / provat  

PLANIFIKIMI, 
PËRCJELLJA E 
MËSIMIT,EVIDEN
CA 
PEDAGOGJIKE, 
DOKUMENTIMI 
DHE EVALUIMI  

- përmirësimi i 
procesit arsimor 
 

- nisma për modernizimin e 
punës arsimore ; 
  
- pjesëmarrja në përgatitjen e 
programit vjetor të punës së 
shkollës ; 

Viti 
shkollor 

drejtor Detyrat prioritare; Programi 
vjetor; Planet e veprimit; 

  

- sistematik dhe 
përgjegjësi në 
funksionimin e 
shkollës 

- pjesëmarrja në organizimin e 
punës në shkollë 

Viti 
shkollor 

drejtor të aspiruar ; Kalendari K ; P Alokimi i 
nxënësëve ;  programim i punës 
edukative - arsimore; protokolle, forma, 
njoftime, ftesa zyrtare, 
korrespondencë, lista regjistrimi . 

  

- Kontributi në 
punën e organeve 
profesionale 

- pjesëmarrja në punën e 
organeve profesionale në 
shkollë 

Viti 
shkollor 

  Këshilli i departamenteve dhe ; P 
profesionale; Këshilli i 
Prindërve; Ekipet mbështetëse; Ekipet 
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e projektit. 

- organizimi dhe 
qartësia në punë 

- mbajtjen e shënimeve të punës 
me nxënës dhe prindër; 

Viti 
shkollor 

pedagog Regjistrat e bisedave këshilluese; Ditari 
për punën e pedagogut; Dosjet e 
nxënësëve; 

  

- njohuri të rregullta 
dhe cilësinë e 
mbajtjes së 
regjistrave dhe 
dokumentacionit 
pedagogjik 

- monitorimin e mënyrës së 
mbajtjes së regjistrave 
pedagogjikë dhe 
dokumentacionit dhe propozimin 
e masave për përmirësim 

Viti 
shkollor 

drejtor, 
pedagog 

Planifikimi i listave të 
monitorimit; Udhëzime për përmirësim; 

  

- Përmirësimi i 
punës edukative në 
shkollë 

- monitorimin e veprimtarive 
mësimore dhe jashtëshkollore, 
analizimin e njohurive dhe 
propozimin e masave të 
rëndësishme për të gjithë 
shkollën 

Viti 
shkollor 

drejtor Protokollet dhe instrumentet e 
monitorimit; Strategjitë për 
përmirësimin e punës arsimore ; 

  

- furnizimin e bazës 
së të dhënave për 
nevojat e Ministrisë 
së Arsimit dhe 
Shkencës 

- Futja e të dhënave 

Viti 
shkollor 

drejtor Aplikime elektronike   

KLIMA 
SHKOLLORE, 
MJEDISI I 
SIGURT DHE 
PJESMARRJE 
DEMOKRATIKE 

- inkurajon 

bashkëpunimin midis 

të gjithë palëve të 

interesuara në 

shkollë për të krijuar 

një mjedis të sigurt 

dhe një klimë 

pozitive; 

- pjesëmarrja në aktivitetet për 

parandalimin e dhunës në shkollë 

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
arsimtar 

procedura; Aktivitete parandaluese dhe 
ndërhyrëse; postera; 

  

- krijon një klimë 

të varur të pranimit të 

diversitetit, 

tolerancës dhe 

sjelljes jo të 

dhunshme 

- parandalimi i rasteve të 

diskriminimit në shkollë; 
- identifikimi i  rasteve të 

diskriminimit dhe 

pabarazisë  në shkollë dhe  

marrja e masave të  duhura ; 

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
arsimtar 

Në masat  ; Parandalimi; C ictil kohë më 

parë punë ; 
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- sensibilizimin e arsimtarëve dhe 

nxënësëve për barazinë gjinore . 

- përmirësimin e 

sigurisë së nxënësve 

në shkollë 

 identifikimin e kërcënimeve të m

undshme të sigurisë që janë 

specifike për shkollën dhe për 

popullatën specifike në shkollë; 

- propozimin e masave për 

të eleminuar kërcënimet e 

mundshme për sigurinë e 

nxënësëve 
- ndihmë adekuate 

këshilluese për nxënësit në 

situata kërcënimi ose rrezikimi të 

shëndetit ose sigurisë 

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
drejtor, 
arsimtarë 

 masat  ; Parandalimi; C ictil kohë më 

parë punë ; 
  

- të 

inkurajojnë ndjenjë 

apo  pjesëmarrje të 

përgjegjshme dhe 

demokratike të 

nxënësve në jetën 

shkollore 

- Planifikim dhe organizim të 

aktiviteteve  për pjesëmarrjen 

demokratike të nxënësve në jetën 

e shkollës ; 
- organizimi dhe pjesëmarrja në 

punën e bashkësisë së nxënësve; 
- organizim i debateve, 

diskutime me nxënësit; 
- ndihmë nxënësit në organizimin 

e informimit, formimi dhe 

shprehja e mendimi,marja e 

vendimeve dhe ndërmarja e 

akcionit përkatës , çështje të 

rëndësishme të jetës shkollore që 

janë me interes të tyre. 

Viti 
shkollor 

Pedagog, 
mesues 

Bashkësia i nxënësëve; Programi i 
Programa e bashkësis së nxënësve, 
Debatete dhe 
 Diskutime. 

  

  
  
  
                                                                                                                                                                                                               
Pedagogu i shkollës: Hirije Huseini 
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3. Programa vjetore për punën e psikologut të shkollës 

 
             Psikologu i shkollës punën edukativo-arsimore e realizon në katër elemente:strukturale: detyra të 
përgjithshme të puntorit profesional, lëmite globale ku e realizon punën profesionale, përmbajtja e punës në çdo 
lëmi në korniza të përgjithshme dhe bazat për përgaditjen e programës vjetore për punën e psikologut të shkollës. 
Programa realizohet nëpër lëmijte ku janë prezent përmbajtje të ndryshme për punë: 

 
  Planifikimi dhe realizimi i punës edukativo-arsimore. 

  Përcjellja e punës edukativo-arsimore. 
  Përgaditja e materialeve profesionale. 

  Puna konsultative-këshilldhënëse. 
  Përsosja profesionale e kuadrit arsimor. 

  Mbajtja e dokumentacionit dhe evidences pedagogjike. 
 

 

1. Pasqyrë e përgjithshme  

 

Monitorim i drejtëpërdrejte  i punës edukativo arsimore në shkollë. 
 

Qëllim:Të analizohet dhe vlersohet  kualiteti i arritjeve në punën edukativo-arsimore,dhe të sigurohet intervenim 
profesional për përparim të njejtës. 
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Përmbajtja  Koha e realizimit Bashkëpunëtor 

Përgaditje e programit vjetor për punën e shkollës Gusht 
Ekipi i arsimtarëve, shërbimi 
profesional, sekretari    

Përgaditje e programit vjetor për ekskursione Gusht Anëtar të komisionit 

Pranimi i nxënësve në klasën e parë. Gusht Anëtar të komisionit 

Regjistrimi   I nxenesve te rinj Gusht Anëtar të komisionit 

Pjesëmarje në përgaditjen programit vjetor për 
ЕКО – projekt. 

Gusht 
Anëtar të komisionit 

Mbikqyrje dhe ndihme  profesonale në organizimin e procesit 
mesimor ( obligativ,zgjedhor, aktivitetet e lira, mësimi plotësues dhe 
shtues) 

Gjatë vitit shkollor 
Ekipi i arsimtarëve, 

Mbikqyrje dhe ndihme  profesonale në organizimin dhe realizimin e 
aktiviteteve te lira,bashkesia e nxenesve,ekskursionet e 
nxenesve,garat etj.) 

Gjatë vitit shkollor 

Ekipi i arsimtarëve 
Nxenes 
Subjekt te tjere 

Pjesëmarje dhe mbikqyrje ne realizimin e Programes vjetore per 
pune ne shkolle 

Shtator - qershor 
Drejtori 

 

mbikqyrje dhe pjesëmarje ne punen e aktiveve profesionale 
Shtator - qershor 

Ekipi i arsimtarëve, 

mbikqyrje te efikasitetit dhe organizimit te punes ne shkolle(orari I 
oreve te mesimit te rregullt dhe aktiviteteve jashtëmësimore,takime 
profesionale,etj 

Shtator - qershor 
Drejtori 
arsimtar 

vlersim dhe përparim te punës personale Gjatë vitit shkollor 
BZHA 
MASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Puna konsulltative-keshilldhense me arsimtaret 
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Qëllimi:Të përparon bashkëpunimi(interaksioni) mes:psikologut,arsimtarë,nxënës,prind. 
 

Përmbajtja  Koha e realizimit Bashkëpunëtor 

Puna konsulltativo-instruktive me arsimtarët ne përgaditjet e planeve 
vjetore 

Gusht 
Arsimtar 

 Bashkëpunim me kujdestaret e klasave lidhje me pyetjet e caktuara Shtator – qershor arsimtar 

 Puna konsulltativo-instruktive me aktivin e klasave te para Shtator - qershor 
Drejtor 
Arsimtar 
Prind 

 Pjesëmarje në planifikimin e punës të bashkësise së klasave dhe 
në nivel te shkollës 

Shtator 
Kujdestar i klases 

 Pjesëmarje në formimin e aktiveve profesionale dhe aktiviteteve te 
tyre(Puna konsulltativo-instruktive) 

Gusht-shtator 
Arsimtar pergjegjes 

 Puna konsulltativo-instruktive me arsimtarët ne aktivetet 
jashtëmësimore te shkollës 

shtator 
Arsimtar pergjegjes te grupit 

 Puna konsulltativo-instruktive me arsimtarët ne zgjidhjen e disa 
problemeve(nxënës-arsimtar-prind) 

Shtator-qershor 
Drejtor 
Arsimtar 
Prind dhe subjekte te tjere 

 Pjesëmarje në kërkimin e mundësive racionale për angazhimin e 
nxënësve ne mësimin(plotësues,shtues,zgjedhor,gara) 

Shtator-tetor 
Arsimtar 

 Puna konsulltativo-instruktive me arsimtarët-fillestar Shtator – qershor Arsimtar 

 Puna konsulltative me arsimtarët per notimin e nxënësve Shtator – qershor arsimtar 

Pune këshilldhënëse me prindët e femijëve te cilët kanë problem me 
mësimin, sjelljen,mungesat dhe me ata nxënës te cilët shpejtë 
përparojnë. 

Shtator – qershor 
Nxenes 
Arsimtar 
Prind 

 Puna konsultative-këshilldhënëse me arsimtarët per 

angazhimin mësimor te nxënësve 
Shtator – qershor 

Arsimtar 

konsulltime me arsimtarët per përparimin e procesit edukativo-
arsimor 

Shtator – qershor 
Arsimtar 
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3. Puna analitike- hulumtuese   

 
Qëllimi: Të përcillet dhe përparohet organizimi i proçesit edukatvo arsimor në shkollë 
 

 

Përmbajtja  Koha e realizimit Bashkëpunëtor 

Përgaditja e raporteve dhe analizave për nevojat e organeve 
profesionale në shkollë,BZHA, Ministrisë për arsim dhe institucione 
të tjera.   

Shtator gjer më qershor 
 

Drejtori, arsimtarët 

Pjesemarje ne realizimin e planit dhe programës për:  
- Tremujorin e parë 
- Gjysmëvjetorin e parë 
- Tremujorin e tretë 
- Fundi i vitit shkollor 

Shtator, janar, prill, qershor 
Drejtori, organet profesionale 

të shkollës 

Analizë, studim, hulumtim I dukurive specifike dhe aktuale mësimore 
dhe jashtëmësimore në shkollë   

Shtator gjer më qershor 
Drejtor, arsimtar 

Zbulimi I shkaqeve dhe arsyet e nxënësve që ngecin në mësim nga 
aspekti pedagogjik    

Shtator gjer më qershor 
Nxënës, arsimtarë, prindër 

Përpunimi i pasqyrave- analizave dhe raporteve.   Shtator gjer më qershor Drejtor, arsimtar 

Përcaktimi  I pjekurisë së fëmijëve për nisje në shkollë    Maj gjer më gusht Prindër 

Pjesëmarrje në realizimin e testit  për kontrollimin e diturive të 
nxënësve dhe vlerësim intern të arsimtarëve.   

Maj - qershor Komisioni shkollor 
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4. Përsosje profesionale  e kuadrit edukativo - arsimor 

 
Qëllimi : Aftësimi i mësimdhënësve ti zbatojnë ndryshimet dhe sigurimi i kualitetit në mësim dhe komunikim me nxënësit. 
 

Përmbajtja  Koha e realizimit Bashkëpunëtor 

Pjesëmarrje në punën e aktiveve profesionale Tetor, maj Arsimtarët përgjegjës 

Pjesëmarrje në punën e këshillave të klasave Tetor, janar, prill, qershor Arsimtarët, drejtori 

Pjesëmarrje në punën e këshillit të arsimtarëve dhe këshillit të 
prindërve 

Shtator, qershor Arsimtarët, drejtori  

Pjesëmarrje në realizimin e përsosjes profesionale të arsimtarëve Sipas nevojës Biroja për zhvillim, arsimtarët 

Informim për literaturën profesionale egzistuese dhe aktuale. Shtator, qershor Arsimtarët 

Pjesëmarrje në realizimin e programeve që Biroja për zhvillim i 
realizon në shkollë. 

Sipas nevojës Biroja për zhvillim, arsimtarët  

Pjesëmarrja në organizimin e formave të zhvillimit profesional të  
psikologëve dhe pedagogeve 

Shtator, qershor Biroja për zhvillim  

Punë individuale për përsosje profesionale  Sipas nevojës Biroja për zhvillim, fakulteti 

Pjesëmarje në realizimin e projekteve në të cilat është e përfshirë 
shkolla 

Shtator, qershor Arsimtarët, drejtori 
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5. Evidenca pedagogjike dhe dokumentacioni  
 
Qëllimi : Siguron shikueshmëri dhe pasqyrë në punën e shkollës    
 

 

 

Përmbajtja Koha e realizimit 

Përpunimi i planit Global vjetor dhe planit për punë Shtator 

Përpunimi i planit mujor- operativ për punë Shtator 
 Shtator 
Evidentimi dhe dokumentimi i punës personale Shtator deri më qershor 

Ditar për punën me nxënës Shtator deri më qershor 

Ditar për punën me arsimtarë Shtator deri më qershor 

Mbajtja e evidencës për aktivitet mësimore dhe jashtë mësimore Shtator deri më qershor 

Mbajtja e evidencës  për punë me prindët Shtator deri më qershor 

Evidencë nga puna e kryer analitike – hulumtuese Shtator deri më qershor 

Vendosja e të dhënave Shtator deri më qershor 

 
 
 
 
                                                                                                                                             Psikologe: Nedrete Feleki 
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                                    PROGRAMA VJETORE PER PUNEN E DEFEKTOLOGUT  TË SHKOLLËS  
 

Fushat programore per pune 
 

1. Pune me nxenesit 

 Ndihme dhe mbeshtetje femijeve me NVA 

 Percjellje dhe mbeshtetje ne zhvillimin e nxenesve  

 Orientim ne profesion dhe kariere 

2. Рune me arsimtaret 

 Perkrahje dhe ndihme arsimtareve per planifikimin dhe  realizimin  e procesit edukativo arsimor 

 Perkrahje dhe ndihm arsimtareve per pune me nxenesit 

 3. Pune me prinderit 

 Keshilla individuale dhe grupore te prinderve  

 Bashkepunim me bashkesin lokale 

4. Bashkepunim me bashkesin 

 Bashkepunim me bashkesin lokkale  

5. Zhvillim profesional dhe bashkepunim profesional  

 Mbeshtetje ne zhvillim profesional dhe ne zhvillimin e karieres 

6. Pune hulumuese analitike 

 Hulumtim ne procesin edukativo- arsimor 

 Struktur shkollore, organizim dhe klime pozitive 

 Struktur shkollore dhe organizim 

 Klime shkollore ,rreth te sigurt dhe veprim demokratik 
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 Programi Operativ per vitin shkollor 2020/ 2021 

 
Permbatja e punes 

Realizues dhe 
bashkpuntor 

Koha e realizimit 

 

Perpunim I planprogramit personal per 
punë 

Defektolog Gusht  

 
 

 

Marja pjese aktive ne perpunimin e 
planprogramit vjetor te shkolles 

Sherbimi profesional  
Drejtori 

Gusht  

 Perpunimi personal I planprogramit 
mujor per punë 

Defektolog Gusht 

 
Punë me nxënësit 

 
 

Pranimi I fillestareve, formimi 
paraleleve pranimi dhe renditja e 
nxënësve me NVA nëpër klasa. 
 

SH.Prof. 
Drejtori 
Arsimtar 
Prinder 

Gusht 
Shtator      
Мај-Qershor  

Diagnozë defektologjike te nxënësve 
me nevoja te veçanta në arsim me 
synim që të bëhet notimi I mundësive 
dhe aftesive te tyre 
 

 
Sherbimi 
Profesional 
Drejtori 
Arsimtare 
Prinder 

Shtator-Tetor 

Observimi gjatë orës në paralelet,me 
synim detektimin e nxënësve me 
nevoja te veçanta  ne arsim 

Arsimtar Shtator-Tetor 

Pëkrahje e duhur 
dhe përcjellje e 
zhvillimit te 
nxenesve me NVA 
 
 

Ndihmë dhe përkrahje e   nxënësve të 
cilët fillojn të kyçen ne paralele normale 
që të adaptohen me rrethin që  i rrethon 

Sherbimi profesional 
Arsimtar 

Shtator  
Tetor  

 Pregaditja e klasës për pranimin  e 
nxënësit me NVA që  do të kyçet në atë 
klasë. 

 
Shtator  
Tetor  
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Arsimtar Sherbimi profesional 

Arsimtar        
Sherbimi profesional 

Ne kontinuitet 

 Dosje personale per secilin nxenes  Ne kontiunitet 

 Perpunimin e plan programeve 
individuale per nxenesit me nevoja te 
vecanta ne arsim(NVA) 

Arsimtar         
Sherbimi profesional 

Gusht 
Shtator       
 

 Shfritzimin e diferencimit dhe 

individualizimit qe te sigurohet qasjet ne 

permbatjet mesimore 

  

 Shfritezimin e teknologjis perkatese per 

femijet e NVA 
  

 Mer pjes dhe zbaton kontrollimin e 

nxenesve me NVA 
 

Nentor-DhjetorI 

 Мај-Qers 

 Vërteton nevojën e serviseve plotsuese 

për mbeshtetje të nxënësve NVA 
 Në kontuinitet 

 

 

 

 

Fusha e veprimit Permbatja e punes Realizuesit dhe 

bashkepuntoret 

Koha e realizimit 

Orentimi 

profesional  I 

karieres se 

nxenesve me NVA 

Defektologu ben keshillim grupor dhe 

individual te femijve me NVA per zgjedhje te 

drejt te shkollimit ne vazhdim 

Defektolog -  

sherbim profesional 

Мај  
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 Ndjekje, Analize dhe evaluim ne zhvillimin e 

nxenesve me NVA  

  

 Bashkepunim me institucionet e larta 

perkatese te arsimit per ndihme profesionale 

dhe konsultim 

  

 

 

Bashkepunim me sherbimet profesionale te 

shkolles,me institucionet perkatese, BZHA-

ON,asociacione, OJQ,komuna 

  

 Bashkpunim me shtëpit shendetsore  dhe 

institucionet ne fushen e diagnistifikimit dhe 

tretmanit të` hershëm të fëmijve 

  

 

 

Fusha e veprimit Permbatja e punes Realizues dhe 

bashkepuntor 

Koha e realizimit 

Pune te 

drejtperdrejt   me 

nxenesit 

Reedukimin e psihomotorikes Defektolog Sipas nevojes 

 Zhvillimin e shkathtesive sociale 

dhe komunikimin  

Defektolog  Sipas nevojes 

 Ushtrime per kalimin e 

dislekcionit,,diskalkulimit dhe 

disgrafis 

Defektolog Sipas nevojes 
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Keshillimet 

perkatese dhe 

bashkepunim me 

arsimtaret 

Pun instructive – keshilldhense me 

arsimtaret e femijve NVA 

Arsimtar  

Defektolog 

Ne kontuinitet 

 Dhenje te keshillave per modifikime 

te patjetersueshme dhe adaptim te 

materialeve mesimore 

Arsimtar 

Defektolog 

Ne kontuinitet 

 Keshilla( bashkepunim grupor ose 

individual) per dokuentimin dhe 

aritjet e nxenesve e NVA 

Arsimtar  

Defektolog 

Ne kontuinitet 

 Ndihme profesionale arsimtarve 

nepermjet ushtrimeve per 

identifikimin e nxenesve me NVA 

dhe zhvillimin e strategjive per pun 

me ato. 

  

 Ndihm specifike metodike ne 

disciplina te ndryshme arsimore 

Arsimtar  Defektolog Ne kontuinitet 

 Planifikimi I strategjive per notimin 

e nxenesve me NVA            

Arsimtar       Sherbim 

profesional 

Ne kontuinitet 

Pune me 

prinderit 

Bashkepunim me prinderit e 

femijeve me NVA dhe     dhenie 

ndihme per ta kuptuar  gjendjen e 

tyre  dhe ndihmen e nevojshme 

dhe perkrahje 

Prinderit 

Nxenes   

Prinder         

Defektolog 

Ne kontuinitet 

 Nxitje dhe organizim per marje 

pjese aktive te prinderve te 

Prinderit 

Nxenesit 

Arsimtaret 

Ne kontuinitet 
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nxenesve me NVA ne shkoll 

 Informim i vazhdueshem i 

prinderve per zhvillimin e femijeve 

te tyre 

Arsimtar 

Nxenes 

Prinder 

Ne kontuinitet 

 Informim I prinderve te femijve me 

NVA per te drejtat e tyre, obligimet 

dhe benifitet qe mund ti fitojn dhe 

ben udhezimin deri te institucionet 

perkatese 

Defektolog Ne kontuinitet 

Bashkepunim me 

bashkesin 

Ben lidhjet karakteristike me format 

praktike te arsimit 

Defektolog Sipas nevojes 

Bashkepunimi me 

institucionet 

Bashkepunim me shtepit 

shendetesore dhe institucionet ne 

fushen e zbulimit te hershem 

,diagnostifikimit dhe tretmanit te 

nxenesve me NVA 

 Ne kontuinitet 

 Bashkepunim me sherbimin 

profesional te shkolles , institucionet 

perkatse asociacionet nderkombetare 

dhe OJQ, Komuna 

 Ne kontuinitet 

 Bashkepunim me shoqaten e 

defektologve 

 Ne kontuinitet 
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  Defektolog: Atixhe Imeri 

 

 
 
 
 

Perkrirje 

profesionale e 

defektologut 

Vizita e trajnimeve , konferencave qe 

do te jene te parashikuara gjat vitit 

shkollor 2017/2018  

 Sipas nevojes 

 Ben diseminimin e aktiveve  

profesionale te mesimit klasor dhe 

lendor ne tema te  ndryshme te cilat 

jan te lidhura  me nxenesit me nevoja 

te vecanta ne arsim 

Defektolog Ne kontuinitet 

Puna hulumtuese 

analitike 

Ben hulumtime per permirsimin e 

mesimeve te nxenesve  me NVA 

Defektolog  

Sherbim 

profesional 

Sipas nevojes 

Struktura dhe 

0rganizimi I 

shkolles 

Periodikisht e percjell punimin e 

evidentimit dhe dokumentacionit te 

femijve me NVA 

Defektolog Ne kontuinitet 

 Kujdeset per kyqjen solide te 

nxenesve me NVA ne aktivitet  

shkollore( ju ndihmon bashksive te 

ncenesve qe ti pranojn femijet me 

NVA) 

Defektolog Ne kontuinitet 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

129 
 

1. Programi vjetor për punën e bibliotekës së shkollës 

 
1. Programi vjetor për punën e bibliotekës së shkollës në vitin shkollor 2020/2021 

Biblioteka në një shkollë ka rol të rëndësishëm në procesin edukativo-arsimor. Sipas detyrave të veta të përgjithshme ajo ka lidhje 
të pandërprerë me të gjitha lëndët mësimore dhe paraqet tërësi të pandarë në procesin e edukimit dhe arsimimit. Biblioteka e 
shkollës punon çdo ditë prej 08:00 deri në ora 16:00 dhe i përfshinë të gjithë nxënësit dhe të punësuarit e shkolës sonë. Biblioteka 
punon sipas këtij programi: 

 
Aktivitete Koha e realizimit 

 Përgatitja dhe rregullimi i bibliotekës së shkollës për vitin shkollor 2019/2020. 

 Vulosja dhe shpërndarjae librave nga fondi i librave falas nëpër klasa sipas 
numrit të nxënësve.  

 Njohja e arsimtarëve dhe nxënësve me revistat që do të pranohen në shkollën 
tonë. 

 Grumbullimi i të dhënave për numrin e nxënësve që do të jenë parapagues të 
ndonjë revisteje..  

 Grumbullimi dhe vendosja e librave të vjetra si dhe kujdesja për të njëjtat. 

 Anketimi i nxënësve për lexueshmërinë e librave gjatë pushimit veror. 

Shtator 

 Njohja e nxënësve të klasës së parë dhe të dytë me bibliotekën e shkollës. 

 Anëtarësimi i anëtarëve të rinjë në bibliotekën e shkollës. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Shënimi i ditës botërore të arsimit (takim letrar). 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave arsimtarëve. 

 Bashkëpunimi me arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesional për planifikimin e 
furnizimit dhe ripërtrirjes së fondit të librave. 

 Shënim ” Muaji i librit “ –zbatimi i aksionit  “ Dhuroi libër bibliotekës së shkollës ”. 

 Arkivimi elektronik i librave. 

 Promovimi i këndit gjerman në bibliotekën e shkollës ndërmjet nxënësve.  

 Pjesëmarrje në garatat ”Bibliotekistët e rinj“. 

 Arkivimi elektronik i librave dhe kartiqeve për huazimin dhe kthimin e librave nga 

ana e nxënësve, arsimtarëve dhe personelit. 

Tetor 

 Shënimi i muajit të librit-krijimtari personale. Nëntor 
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 Ndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Vizita e leximores së Komunës Çair “Cvetan Dimov”. 

 Anketimi i nxënësve për lexueshmërinë e librave. 

 Pëpunimi i librave të reja-shënimi (vënia apo ngjitja e ndonjë shenjeje), 
nënshkrimi, inventarizimi dhe katalogizimi. 

 Iformimi i anëtarëve të bibliotekës për furnizimin me libra të reja. 

 Bashkëpunimi me shtëpinë botuese të caktuar dhe vizita me nxënës në njërën 
prej librarive të tyre. 

 Arkivimi elektronik i librave dhe kartonave (kartelave) për librat e huazuara dhe të 
kthyera. 

 Udhëzimi i nxënësve në mënyrën e shfrytëzimit të bibliotekës së shkollës dhe 
nxitja e interesimit te nxënësit ndaj librit. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Bashkëpunimi me arsimtarët e gjuhës dhe letërsisë maqedone në lidhje me librat 
dhe lektyrat e duhura. 

 Kujdesi për pasurimin e fondit të librave të regjistruara. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Raporti i gjysmëvjetorit për punën e bibliotekës së shkollës për gjysmëvjetorin e 
parë. 

 Paraqitja e rezultateve nga anketat për lexueshmërinë e librave. 

Dhjetor 

 Kontrollimi i librave nga fondi i librave falas. 

 Bisedë me nxënësit e klasës së parë për ruajtjen dhe mbrojtjen e librave si dhe 
formimin e shprehive për përdorimin e kujdesshëm të librave. 

 Bashkëpunimi me arsimtarët klasor. 

 Rregullimi i bibliotekës së shkollës. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Libri i muajit për muajin janar. 

 Bashkëpunimi dhe vizita e Panairit dimëror të librave në librarinë ”Matica 

makedonska“. 

Janar 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Kujdesi për pasurimin e fondit të regjistruar të librave. 

Shkurt 
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 Bashkëpunimi dhe vizita e ndonjë biblioteke tjetër shkollore. 

 Organizimi dhe pjesëmarrja konkurset letrare dhe në lexime letrare. 

 Lidhja e librave të dëmtuara. 

 Puna me seksionin e bibliotekistëve, gazetarëve dhe seksionin letrar nëpërmjet 
njohjes së zyres për të rinjë. 

 Anketimi i nxënësve për librin më të mirë. 

 Vizitë në bibliotekën e qytetit “Braqa Milladinovci”. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave nxënësve dhe arsimtarëve. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Puna me seksionin e bibliotekistëve, gazetarëve dhe seksionin letrar.  

 Pasurimi i fondit të librave të regjistruara me sponzorizim dhe donacione. 

 Takim me autorët e letërsisë për fëmijë. 

 Furnizimi me libra për konkursin shpërblyes dhe për semimaturantët. 

Mars 

 Libri i muajit për muajin prill. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave për nxënës dhe arsimtarë. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Bashkëpunimi me bibliotekën ”Drugarçe“ dhe vita e të njëjtës. 

 Iformimi i anëtarëve për furnizimin me libra dhe lektyra të reja. 

 Puna me seksionin e bibliotekistëve, gazetarëve dhe seksionin letrar.  

 Aktivitete me rastin e Patronatit-organizimi i konkursit shpërblyes letrar, takimi me 
shkrimtar.  

 Organizimi  dhe vizita e Panairit të librit me nxënësit e klasës së shtatë dhe tetë. 

 Paraqitja e rezultateve nga anketa. 

 Arkivimi elektronik i librave dhe kartonave (kartelave) për librat e huazuara dhe të 

kthyera. 

Prill 

 Libri më interesant për muajin maj. 

 Dorëzimi (dhënia) i-e librave dhe lektyrave. 

 Shpërndarja e shtypit për fëmijë dhe revistave. 

 Rregullimi i bibliotekës shkollore dhe lidhja e librave të dëmtuara. 

 Bashkëpunimi me “Detska radost” dhe ”Prosvetno dello“. 

 Vizita e leximores së Komunës Qendër “Aco Shopov”. 

Maj 

 Mbledhja e librve dhe lektyrave të dorëzuara. 

 Mbledhja dhe vendosja e librave falas. 

 Rregullimi i arkivit elektronik të librave dhe karotekës. 

Qershor 
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 Raporti për punën e bibliotekës së shkollës gjatë vitit shkollor, si shqyrtim pët 
arritjen e rezultateve më të mira. 

 
Gjatë vitit shkollor bibliotekisti rregullisht e udhëheqë seksionin e bibliotekistëve dhe gazetarëve, është i pranishëm në të gjitha 
mbledhjet e aktivit profesional  dhe këshillin e arsimtarëve. 
 
 

Bibliotekist:Sevim Sherifi 
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2. Programi vjetor për punën e këshillit të shkollës 

Këshilli i shkollës të SHFK “Liria” –Çair, Shkup përbëhet prej 9 anëtarëve nga të cilët 3 janë përfaqësues nga arsimtarët, 3 anëtarë 
janë nga Këshilli i prindërve, 2 anëtarë janë nga themeluesi dhe 1 anëtarë është nga MASH-i. 

 

Përmbajtja e punës Koha e realizimit 

 Shqyrtimi dhe miratimi i vetëevaluimit të shkollës 

 Shqyrtimi dhe miratimi i programit vjetor të punës së shkollës për vitin 
shkollor 2020/2021. 

 Shqyrtimi dhe miratimi i programit të ekskursioneve për vitin shkollor 
2020/2021. 

 Formimi ikomisionit për shqyrtim të ofertave për ekskursione 
 

Gusht 

 Miratimi i vendimit  për regjistrimin emjeteve  dhe burimeve të tyre për vitin 
2020. 
 

 Miratimi i vendimit për formimin e Komisionit për Regjistrim 

 Miratimi i vendimit për maksimumin e arkës për vitin 2020. 

 Formimi i komisionit për shqyrtimin e lutjeve të kandidatëve të paraqitur në 
shpallje gjerë më 31.08.2020. 

 Mendim për kandidatët e paraqitur 

 Njoftim për ekskursione të realizuara në vitin shkollor2019/2020 

Dhjetor 

 Shqyrtimi dhe miratimi i raportit  të gjysmëvjetorit  për punën e shkollës në 

vitin shkollor 2020/21 Janar 

 Raport nga regjistrimi i bërë i mjete0ve dhe burimeve të tyre  nga dita 
31.12.2019. 

Shkurt 

 Raport finansiar për zhirollogarin përfundimtare 903, 787 dhe 603 nga 2020 Shkurt 

 Shqyrtimi dhe miratimi i raportit vjetor të shkollës për vitin shkollor 2020/21. 

 Miratimi ivendimit për kompensim financiar për të bërë orarin e orëve 
mësimore për vitin shkollor 2020/2021 

Qershor 
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Në varshhmëringa nevojat eshkollës, gjatë vitit shkollor, Programi për punën e Këshillit të shkollës mund të pëson plotësime dhe 
ndryshime 
 

 

3Programi vjetor për punën e këshillit të prindërve 

 
Këshilli i prindërve përbëhet nga prindërit  e nxënësve nga klasat dhe paralelet. Bashkëpunimi që realizohet  në mes të Këshillit të 
prindërve dhe shkollës ka për qëllim tejkalimin e negativiteteve që paraqiten dhe përmisimin e punës edukativo arsimore në 
shkollë. 

 

Përmbajtja programore Realizuesit Koha e realizimit 

Shqyrtim dhe miratim i programës të këshillit të prindërve për vitin shkollor 
2020/2021 

 

 

 

Përfaqësues të 
këshillit të prindërve 
Drejtori 
 

 
 
 
 
 
 

 
Shtatori 

Njoftimi me programin vjetor të shkollës për vitin shkollor 2020/2021, 
mendime sugjerime dhe plotësime për programin.  

Plotësimi i këshillit të prindërve me anëtar të rinj nga klasat e para. 

Shqyrtim dhe miratim i programës për ekskursione për vitin shkollor 
2020/2021. 

Shqyrtimi dhe miratimi I programs se ekskurzioneve per vitin 2020/2021.  

Çështje organizative në lidhje me përgaditjet për rrjedhën e mësimit gjatë 
vitit shkollor 

 Gatishmëria e objektit  
  Zbatim i disa aktiviteteve në shkollë me nxënësit  me ndihmën e 

prindërve (punë shoqërore të dobishme). 
 Informatë për ndarjen e librave pa pagesë prej klasës I – IX . 
 Informatë për përdorimin e E-ditarit në mësim 
 Informatë për ndryshimin e planprogrameve mësimore për vitin 

shkollor 2020/2021. 

Arsimtar në ciklin e 
ulët 
Pedagogu-
Psikologu 

Raport për suksesin dhe sjelljen e nxënësve në tremujorin e parë në vitin 
shkollor  2020/21. 

Pedagogu-
Psikologu Drejtori 
 

Nëntor 
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Gjendja shëndetësore enxënësve  
Realizimi i funksionit social dhe shëndetësor në shkollë 

Raport nga vizitat sistematike dhe stomatologjike  
 

Kujdestarët e 
klasave 

Raport për realizimin e ekskursioneve për vitin shkollor 2020/2021. Drejtori 

Raportpër suksesin dhe sjelljen e nxënësve në gjysmëvjetorin e parë në 

vitin shkollor  2020/2021. 
 Koha e lirë dhe si organizohet 
 Aktivitetet e lira të nxënësve 

Drejtori 
Pedagogu-
Psikologu 

Janar 

Shembuj per kremtimin e  e 7- marsit(dites se arsimtarit)  dhe 8-marsit( 
dites se gruas) 

Drejtori 
Pedagogu-
Psikologu Mars 

Raportim për aktivitetet e ndërmara nga nga Proekti  Integrimi ndër etnik  Pedagogu-
Psikologu 

Raport për suksesin dhe sjelljen e nxënësve në tremujorin e tretë në vitin 

shkollor 2020/2021. 

 

Drejtori 
Pedagogu-
Psikologu 
 

 
 

Prill 
 
 
 

Lajmërim për fotografimin e nxënësve dhe realizimin e shetitjes pranverore 

realizimin e testit ekstern 

Analizë e bashkëpunimit të shkollës dhe familjes (Vërejtje dhe propozime 
për avansim ) 

Analizë për për punën në shkollë për vitin shkollor 2020/2021 Drejtori 
Pedagogu-
Psikologu 

 
 

Qershor 

Efektet nga puna shoqërore e dobishme me nxënësit 

Raport për ekskursionin pranveror të realizuar në vitin shkollor 2020/2021. Drejtori 
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Programi vjetor për punën e këshillit të arsimtarëve 

Përmbajtja e aktivitetit Koha e realizimit 

 Ndarja e orëve  dhe kujdestarët e klasave 

 Shqyrtimi dhe miratimi i programit të ekskursioneve për vitin shkollor 
2019/2020. 

 

 Përcaktimi i mësimdhënësve përgjegjës për aktivet profesionale 

 Njoftimi për regjistrim në klasën e  parë për vitin shkollor 2019/20. 

 Ofrimi i udhëzimeve për përgatitjen e planit për orët e TIK për përpilimin e 
programit vjetor të shkollës 

 Përgatitja për pranim në klasën e parë 

 Caktimi  i arsimtarëve përgjegjës për kontrollim javor të  e-ditarit 
 

Gusht 
 

 Shqyrtimi dhe miratimi i programit vjetor të shkollës fillore "Liria" për vitin 
shkollor 2019/2020. 

 Marveshje për mbajtjen e mbledhjeve prindërore prej klasës I deri IX. 

Gusht 
 

 Udhëzime për të plotësuar planin vjetor dhe programit 

 Marëveshje për ekskursione 

 Njoftimi i dokumentacionit dhe regjistrimeve pedagogjik 

 Marëveshje për zbatimin e aktiviteteve  

 Marrëveshja për "Muajin e Librit" dhe "Dita e urisë" 

Tetor 

 Përmbyllja e suksesit dhe sjelljes për tremujorin e parë në vitin shkollor 
2019/2020  mareveshje për mbledhjen e prindërve 

 

Nëntor 
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Përmbajtja e aktivitetit Koha e realizimit 

 Realizimi i planprogramit mësimor për gjymëvjetorin  e parë të vitit 
shkollor2020/2021 

 Përmbyllja e suksesit dhe sjelljessë nxënësve në gjymëvjetorin  e parë të 
vitit shkollor2020/2021 

 Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të gjysmëvjetorit për punën e shkollës në 
fund të gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020/2021. 

 Njoftimi për aktivitetevt e  kryera " Proekti integrimi ndëretnik në arsim". 

Janar 

 Raportimi për "Ditën e  ekologjisë" 

 Kontrata për zbatiminin  e Eko - projektit 
Маrs 

 Kontrata për Ditën e shkollës 

 Formimi i Komisionit për regjistrimin në klasën e parë për vitin shkollor 
2020/2021 

 Përcaktimi i suksesit dhe sjelljes së  nxënësve në tremujorin e tretë të vitit 
shkollor  2020/2021 

 Informacion për fotografimin e nxënësve prej klasës I deri IX. 

 Marrëveshja për Ditën e Evropës 

 Marrëveshja për mbledhje  prindore 

Prill 

 

 Emërimi i mësuesit të dalluarnga mësimi lëndor dhe klasor dhe nxënësin e 
gjeneratës  për vitin shkollor 2020/2021 

Мај 

 Realizimi i programit mësimor dhe miratimin e suksesit dhe sjelljes së 
nxënësve në fund të vitit shkollor 2020/2021. 

 Formimi i komisionit për kontrollimin e ditarëve 

 Propozim për nxënës  të gjeneratës 

 Informacion mbi e-ditarin 

 Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit vjetor të shkollës fillore "Liria" - Shkup për 
vitin shkollor 2020/2021 

 Ndarja e vendimeve  për pushimin vjetor 

Qershor 
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3. Programi vjetor për punën e aktiveve profesionale 

a. Programa për punën e aktivit profesional nga mësimi klasor 

Çfarë do të jetë qëllimi i përmbajtjeve të përpunuara në kuadër të aktivit profesional? 
 

1.  Të zgjedhen përmbajtje për përpunim të cilat janë më të dobishme për të gjithë mësimdhënësit, pëmbajtje nga të cilat arsimtarët 
kanë më shumë nevojë në punën e tyre. 

2.  Të përmisohet kualiteti i vijimit dhe notimit të nxënësve. 

3.  Aftësi dhe kualitet për realizimin e mësimit të integruar. 

4.  Aftësi dhe kualitet për realizimin e orës praktike. 

5.  Shoqërim, bashkëpunim respektim i dallimeve, tolerancë, forcimi i avancimit konkurues. 

 

Për vitin shkollor 2020/2021aktivi profesional të mësimit klasor e planifikon punën e vetë sipas programës që më pare të 

planifikuar për punë me aktivitete të cilat do ti realizon kahjet vijuese: 

 

 Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies duke aplikuar mësimin aktiv dhe të nxënit bashkëpunues 

 Pjesëmarrje aktive në planifikimin e zhvillimit profesional 

 Përpunimi i një portofoli për zhvillim profesional 

 Përmirësimi i punës me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore 

 Përpunimi i kritereve të testeve dhe aplikimin e tyre për të vlerësuar objektivisht njohuritë e nxënësve 

 Aktivitete për zhvillimin profesional të mësimdhënësve 

 Ndarja e njohurive, ekspertizës dhe përvojave 

 Mbajtja e E - ditarit dhe zbatimin e TIK-ut në mësimdhënie 
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 Realizimi i orëva tëintegruara në mësimdhënie, integrimin e EKO standardeve në mësimdhënie 

 Reduktimi i dhunës dhe agresionit në mesin e nxënësve 

Arsimtarët e mësimit klasor  gjatë vitit shkollor do të mbajë rregullisht takime për të diskutuar risitë në mësimdhënie. Në funksion të 

zhvillimit profesional të arsimtarëve  janë edhe aktivitetet programore për përsosje profesionale dhe pedagogjike të kuadrit arsimor 

të përfshirë në programet të aktiveve profesionale dhe orëve të hapura në mësim klasor. 

 
PËRMBAJTJA REALIZUES Koha e realizimit 

* PËRGADITJA E PLANIT PËR PUNËN E AKTIVIT PROFESIONAL 
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

Gusht 

* SHQYRTIMI I PROGRAMËS MËSIMORE SIPAS KLASAVE Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

*  SHQYRTIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE SIPAS PROGRAMËS SË RE TË 
KEMBRIXHITIV, V DHE VI. 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

* PËRGADITJE VJETORE PËR NDARJEN E LËNDËVE 
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtor 

* PËRGADITJE E PLANIT PËR EKSKURSION ARSIMORO SHKENCOR (V) 
SHETITJE NJËDITORE (VJESHTOR DHE PRANVEROR), EKSURSION NJË 
DITOR (IV) 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

*ORARI I ORËVE TË HAPURA TË PLANIFIKUARA 

* REALIZIMI I PËRGADITJEVE TË NEVOJSHME ORGANIZATIVE PËR 

FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR. 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtor 

* AKTIVITET I ORGANIZUAR PËR SHFRYTËZIMIN E LIBRAVE SIPAS 
PROGRAMËS SË KEMBRIXHIT PËR KLASAT E IV,  V DHE VI 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,  drejtori 

Shtator 

* PËRCAKTIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE DHE DORACAKËVE TË CILAT 
DO TË SHRYTËZOHEN GJATË VITIT SHKOLLOR, SHFRYTËZIMI I 
LITERATURËS PROFESIONALE PËR TË GJITHA KLASAT 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

*KONTRATË PËR PAJISJE DHE SHRYTËZIM TË MJETEVE 
BASHKËKOHORE PËR MËSIM TË NEVOJSHËM PËR MODERNIZIMIN E 
MËSIMIT PREJ KLASËS I –V. 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,  drejtori 

* PËRGADITJA E PLANIT ZHVILLIMOR PËR PUNË DHE BASHKËPUNIM ME 

PRINDËRIT, 
MËSIMI PLOTËSUES DHE SHTUES, PËRMBAJTJE JASHTËMËSIMORE, 
 
*REALIZIMI I MBLEDHJEVE PRINDORE 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 
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* SHËNIMI I JAVËS SË FËMIJVE 
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,  drejtori 

Tetor 
* MBAJTJA DHE PREZENTIMI I NJË ORE TË HAPUR SIPAS PROGRAMËS 
SË KEMBRIXHITPËR KLASAT E IV DHE V 

Të gjithë arsimtarët klasorqë ekanë 
ndjekur këtë seminar, 

*RAPORT NGA MBLEDHJET PRINDORE TË MBAJTURA Të gjithë arsimtarët klasor 

*SHQYRTIMI I AKTIVITETEVE PËR PËRMISIMIN E PUNËS EDUKATIVO –
ARSIMORE PUNA ARSIMORE NË VITIN AKTUAL 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,  drejtori 

*ANALIZA E SUKSESIT DHE SJELLJES NË TREMUJORIN E PARË 
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

Nëntor 

 

*PROPOZIME  PËR PËRMISIMIN E SUKSESIT NË VEÇANTI ATY KU 
ËSHTË MË I DOBËT 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

 

* PËRMISIMI I KOMUNIKIMIT DHE BASHKËPUNIMIT ME PRINDËRIT  - 
MBLEDHJE PRINDORE 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,drejtori 

* SHQYRTIMI I PËRMBAJTJEVE MËSIMORE DHE LËNDËVE MËSIMORE Të gjithë arsimtarët klasor. 
* NJËSI MËSIMORE TË ZGJEDHURA PËR ZHVILLIMIN E KOMPONENTËS 
EDUKATIVE, KOMUNIKIMIT NDËRMJET VEDI, RUAJTJA E MJEDISIT – 
EKO STANDARD  

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,  drejtor 

Dhjetor 

*ANALIZË NË NIVEL TË AKTIVIT NË ZBATIMIN E NOTIMIT PËRSHKRUES 
DHE SUMATIV 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

* BASHKËPUNIMI ME SHPDHE DHËNIA E NDIHMËS PËR NXËNËS QË 
VËSHTIR PËRPAROJNË NË MËSIM  

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

* PËRGADITJA DHE REALIZIMI I I BAZARIT TË VITIT TË RI  
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

* ANALIZA E PUNËS GJATË GJYSMËVJETORIT TË PARË  
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,drejtori 

Janar 
*REGULLIMI I EVIDENCËS DHE DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK  

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drjtori  

*ANALIZA NGA ZBATIMI I TEKNIKAVE DHE METODAVE TË REJA TË 
PUNËS 

Arsimtarët klasor që e kanë ndjekur 
këtë seminar   

Shkurt 

* MBAJTJA DHE PREZENTIMI I NJË ORE TË HAPUR SIPAS PROGRAMËS 
SË KEMBRIXHIT 

Arsimtaret klasor qe e kan vizituar 
kete seminar 

 
* PËRMISIMI I BASHKËPUNIMIT ME PRINDËRIT  

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,drejtori 

* KONSTATIMI I REZULTATEVE NGA AKTIVITETET MËSIMORE DHE  
 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
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JASHTËMËSIMORE.  pedagogu, psikologu, drejtori 
 

 PLANIFIKIMI I HEPENING 
Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

Mars 
 
* PLANIFIKIM I AKTIVITETEVE ME RASTIN E  1 PRILLIT 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

 
* MBAJTJA DHE PREZENTIMI I NJË ORE TË HAPUR SIPAS PROGRAMËS 
SË KEMBRIXHIT 

Arsimtarët klasor që e kanë ndjekur 
këtë seminar   

 
* KONKURS  NGA ARTI FIGURATIV  
 
 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

Prill 
 
*ORGANIZIMI IDHE REALIZIMI I EKSKURSIONIT NJË DITOR PRANVEROR 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

 
* ANALIZA E REZULTATEVE TË ARRITURA DHE ORGANIZIMI I NDIHMËS 
PËR NXËNËSIT MË TË DOBËT 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,drejtori 

*LIGJERATË NË TEMË PROFESIONALE 
 

pedagogu, psikologu 

  ORGANIZIMI DHE REALIZIMI I OLIMPIADES SE DITURIS  DHE KREMTIMI 
I PATRONATIT TE SHKOLLES 
 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu,drejtori 

Мај 
 
* SHËNIMI I 24 МАЈ-IT 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

 
* MBAJTJA DHE PREZENTIMI I NJË ORE TË HAPUR SIPAS PROGRAMËS 
SË KEMBRIXHIT 

Arsimtarët klasor që e kanë ndjekur 
këtë seminar   

* SISTEMATIZIMI I MATERIALIT MËSIMOR TË REALIZUAR GJATË GJITHË 
VITIT SHKOLLOR 

Të gjithë arsimtarët klasor, 
pedagogu, psikologu, drejtori 

Qershor  
* PËRPUNIMI I PASQYRËS VJETORE PËR SUKSESIN DHE SJELLJEN E 
NXËNËSVE   

Arsimtari përgjegjës dhe 
proçesmbajtësi 

 
*PËRPUNIMI I RAPORTIT NGA PUNA E AKTIVIT PROFESIONAL 
 

Arsimtari përgjegjës dhe 
proçesmbajtësi 

Korik 
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Literatura e shfrytëzuar 

 

 Plani dhe programa mësimore prej klasës I –V Tekste shkollore prej  I –V 
 Doracak për arsimin nëntëvjeçar 
 Doracak dhe udhëzimie për punën me program  të adaptuara të Kembrixhit nga matemetika dhe Shkencat Natyroreprej 

klasës së I –V 
 

 

Arsimtari përgjegjës: GANIMETE REXHEPI 
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1.1 Programi vjetor për punën e aktivit  profesional nga grupi i lëndëve shkencore 
 

Përmbajtje programore  Bartës të aktiviteteve Koha e realizimit 

 Shqyrtimi dhe miratimi I programës vjetore 
për punë. 
 
 

 Shqyrtimi i planeve mësimore    dhe 
adaptimi ndaj kërkesave të reja për 
planifikm tematik procesual në mësim. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës 
XHeneta Bela( arsimtari I informatikes) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
 

Shtator 

 Pajtueshmëri të planeve mësimore dhe 
adaptimi me projektin,,Edukimi për diturin 
e energjisë mënyra e prodhimit dhe 
përdorimit nëpërmjet teorisë dhe 
përvojës”në shkolla në lëndën Shkencat 
natyrore. 

 
 
 
 Vizitë në orën mësimore në orën e 

gjeografisë në pajtueshmëri me 
programën mësimore “Zonat karakteristike 
në Afrikën Veriore’’ klasa 9 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
Xhejlanr Tusha ( arsimtar I biologjis) 
 
 
 

Tetor 

 Strategjitë e të mësuarit - aktivitetet që 
rrisin produktivitetin dhe inkurajojnë 
motivimin e nxënësve dhe e nxisin 
motivimin e nxënësve 
  

 Shqyrtimi i standardeve për notim dhe 
vështirsit gjatë notimit. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Xhejlane                  ( arsimtar i biologjis) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 

Nëntor 
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 Analizë e rezultateve të arritura në 
gjysmëvjetorin e pare nga grupa lëndët 
shkencore dhe matemetika. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Xheneta Bela(arsimtar i informatikes) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
 

              Dhjetor 

 Vizitë në orën  mësimoretë  informatikës të 
harmonizuar në kuadër të Programit,, Si të 
mbrohemi  nga rreziqet që biem pre  në 
internet . '' 

Hirije Huseini( pedagog ) 
 
Ardiana Rexhepi(arsimtare e matematikes) 
Blerim Jakupi( arsimtar i gjeografis) 
 
 

Janar 

 Vizitë në orën mësimore në fizikë në 
kuadër të Programit,, Zbatimi i valëve 
zënore – Zërat frymor" 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) Hirije Huseini( 
pedagog ) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
Xheneta Bela( arsimtare e informatikes) 
 
 

 
Shkurt 

 Analizë dhe diskutim në lidhje me 
programën për mësimin plotësues dhe 
shtues nga lëndët natyrore dhe 
matematikë . 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 

Mars 
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 Prezentimi i segmentit nga shkencat 

natyrore dhe matematikës dhe zbatimi i 
mësimit në përditshmëri. 

Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
Xheneta Bela( arsimtare e informatikes) 
 

 Miratimi I suksesit dhe sjelljes në 
tremujorin e tretë nga viti shkollor   
 
 

 Aktivitete për përgaditjen e ditës së 
patronatit të shkollës. 
 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
 

Prrill 

 Pjesëmarje në gara regjionale dhe analizë 
e e rezultateve të aritura në to. 

 
 
 Analizë e suksesit të nxënësve e bërë në 

bazë të statistikës të fituar nga portfoliot e 
nxënësve 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
 

Maj 

 
 Shqyrtimi dhe miratimi I raportit të aktivit 

professional për vitin shkollor 2020/ 2021 
 
 
 

 Udhëzime për përgatitjen e programit 
mësimor për vitin e ardhshëm shkollor 

 
 

Hirije Huseini( pedagog 
Mevlude Shabani (arsimtar i  biologjisë) 
Gjilten Suma (arsimtar i kimis) 
Hedushe MIftari(arsimtar i fizikës) 
Qemaledin Emini (arsimtar i matematikës) 
Adnan Mustafa (arsimtar i matematikës)  
Blerim Jakupi (arsimtar i gjeografisë) 
Ardiana Rexhepi( arsimtare e matematikes) 
 

Qershor 

 

Arsimtari përgjegjës: Gjultene Suma 
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1.2 Programi vjetor për punën e aktivit  profesional nga grupi i lëndëve shoqërore 
 

Përmbajtje programore Bartës të aktiviteteve Koha e realizimit 

 Shqyrtimi dhe miratimi i programit vjetor 
të punës  

 Kompletimi i  i programit vjetor sipas 
planifikimit vjetor të përgatitur të 
arsimtarëve  

  Ndarja e obligimeve dhe aktiviteteve 
 
Orë praktike: 
 Vizitë në orën gjuhës shqipe 
 Analizë stilistike – gjuhësore e“Serdarit“ – 

Gligor Përliçev klasa - IX. 
 

 
 Vizitë në orën e historisë –Zanafilla e 

njeriut -  klasaVI. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 

Shtaor 

 Analiza dhe Diskutim: 
 "Modelet mendore e suksesit" dhe "Të 

kujdesi për anën e biznesit të 
mësimdhënies" 

 Bashkëpunimi i aktivit me aktive të 
shkollave tjera fillore me qëllim të 
ndërrimit të ideve dhe produktivitetit 
më të madhë. 

 Identifikimi i problemeve gjatë 
planifikimit ditor, bashkëpunimi me 
aktivet tjera dhe sjellja e 
përfundimeve.  

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 

Tetor 

  Muzika në të mësuarit – përparimi i 
procesit mësimor  

 Analizë dhe diskutime, “Aftësit e fuqishme 

 
Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
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të dëgjimit“ 
 Diskutim për funksionin edukativo – 

arsimor 

Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 

Nëntor 

 Analiza e rezultateve të arritura në 
gjysmëvjetorin  e parë nga lëmitë të 
grupit shoqëror 

 Anët pozitive dhe negative të programeve 
për  mësimin plotësues dhe shtues,  

 Përmirësimi i procesit mësimor - 
përkushtimin për efikasitetin në 
mësimdhënie  

 Përgatitja e raportit të gjysmëvjetorit për 
punën e aktivit profesional. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 

Dhjetor 

 Përmirësimi i rolit pedagogjik të mësuesit  
 Ngritje vetanake, bashkëpunim dhe 

edukim 
 Bashkëpunim me nxënësit 
 Dashuri ndaj fjalës së shkruar  - Konkurs 

letar  

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 

Shkurt 

 Analizë dhe diskutim: mënyrat e 
planifikimit të njësisë mësimore 

  Organizimi i kuizit nga gjuha anglieze 
dhe frenge  mes nxënësve të  të njëjtës 
gjeneratë 

 Vizitë në orë mësimore ngaarsimi 
muzikor –  

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 

Март 
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 Aktivitete për përgaditjen e ditës së 
Patronatit të shkollës 

 Vizitë panairit të librit 2020 
 Strategjitë e të mësuarit - motivimi dhe 

progresi 
 Diskutimet rreth demokracisë dhe 

respektimit të dallimeve individuale në 
mesin e nxënësve dhe nevojat e tyre 

 Vizitë në orën e gjuhës frenge 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 

Prill 

 Pjesëmarrja në gara rajonale dhe 
kombëtare dhe analiza e rezultateve të 
fituara në këto gara  

 Analiza dhe diskutim: "Të menduarit  dhe 
inteligjenca" 

 Rinovimi i bibliotekës së shkollës me 
donacione nga nxënësit dhe mësuesit.  

 Analizë dhe diskutime: individi, ekipi, 
grupi - avantazhet dhe disavantazhet 

 Vizitë në orën e gjuhës angleze  – Fjali të 
kushtëzuara tipi i parë (kuiz) klasa e VII. 

 Vizitë në orën e gjuhës anglezenë 
mësimin klasor  – Përsëritje i vokabularit 
për veshje nëpërmjet lojës klasa e III. 

Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 
 
 

Мај 

 Vështrim pas për një hap përpara – 
analizë e punës së aktivit profesional 

 Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës 
së aktivit profesional për vitin shkollor 
2020/2021 

 Udhëzime për përgatitjen e programit 
mësimor për vitin e ardhshëm shkollor  

 
Hirije Huseini( pedagog ) 
Nedrete Feleku (psikologe) 
Fitore Xhemaili (arsimtar ngagjuha frenge) 
Besa Hamidi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Shpresa Zuberi (arsimtar ngagjuha angleze) 
Federika Jakovska(arsimtar ngagjuha angleze) 
Selvete Shabani(arsimtar ngagjuha  
Besiana Peza (arsimtar iArsimit muzikor 
Blerim Jakupi(arsimtar i gjeografis) 

 
 
 
 
 

Qershor 

 

Arsimtar përgjegjës: Besa Hamidi 
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10.Plani për mbrojtje dhe shpëtim nga katastrofat natyrore  dhe aksidentet 
 

1. Përshkrimi dhe vendndodhja 
 
SHFK "Lira" – Shkup gjendet në zonën qendrore të qytetit të Shkupit në "Cvetan Dimov" nr 94 përball xhamisë së Jaja Pashës  
 
2. Përshkrimi teknik 
 
Shkolla është ndërtimi i fortë nga 1968 me bodrum, kati përdhes dhe një kat. Shkolla ka 24 klasa dhe një palestër dhe teren sportiv. 
Sipërfaqja e përgjithshme të shkollës është 2693 m2. 
Shkolla ka gjithsej 987 nxënës, 78 të punësuar . Shkolla nuk ka automjetin e vetë. 
 

Në bodrum ka: 
hapësirë bodrumi (pompa e ngrohjes) 
strehimore 

Në katin e parë ka: 
12 klasa 
5 kabinete për arsimtarë 
Salla e arsimtarëve 
Salla e auditoriumit 
Zyra e drejtorit 
Zyra e zëvendësit 
Zyra e shërbimit pedagogjik 
Zyra e sekretarit 
Zyra e defektologut 
Hapësir ndihmëse për artin muzikor 
dy toalete 
hapësirë për stafin teknik 

Në katin e përdhes ka: 
12 klasa 
6 kabinete për arsimtarë 
Salla e dukatës fizike 
Biblioteka 
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Kuzhina 
Dhoma e hausmjeshtrit 
Hapësira për personelin teknik 
Dentisti 
Shitore  
Dy tualete 

 hapësirë për portirin e shkollës 
 Dy zhveshtore për edukatë fizike  
 Hapësirë për rruajten e arkivit të shkollës 
 Hapësirë për mbajtjen e mjeteve të edukatës fizike 
 

- Shkolla ka: 
- Rrjetin e hydrantit - 4 hidrante 
- Aparatet për zjarrfikje - 8 
- Instalimi i rrufepritësitpër të cilin ka A- test 

 
Hapësira  e oborrit është 11221 m2. 
Dyshemeja e palestrës është e shtruar me parket dhe dyshemet e të gjitha klasve  është polivinil. Korridoret janë të lyera ndërsa 
WC dhe kuzhina me pllaka. 
Dritaret në ndërtesën e shkollës janë PVC. 
Shkolla ka  ngrohjenvetanake. 
Instalimi elektrik në shkollë është prej vitit 1968. 
Ndriçimit në tërë shkollën është me llampa neoni (led). 
 
3. Masat e kërcënimit 
 
 
 Supozime të mundshme zjarri 

 Pajisjeve elektrike të haruara në ndërtesën e shkollës,gjegjësisht në kuzhinë në shkollës; 

 zjarr i shkaktuar nga mosfunksionimi i kompjuterit ose TV; 

 
Gjithashtu, në qoftë se vjen gjer te zjarri rreziku është më i madh për shkak se në palestra është shtruar me parket. E gjithë kjo do 
të kishte përflakur zjarrin më shumë. 

- Supozime të mundshme nga përmbytjet 
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- Derdhja edigës Matka, digës Kozjak dhe digës në ndërtim Shën Petka; 
- Dalja nga shtrati i lumit Vardar; 
- Plasaritja gypave të ujit dhe gypave për ngrohje; 

 
Me derdhjen e digës Matka, digës Kozjak dhe digës në ndërtim Sh. Petka niveli i ujit të lumit Vardar do të rritet dhe kjo do të çojë 
në vërshimin e   lumit Vardar. 
Plasja e gypave të ujësjellësit dhe rrjetit të hidrantit mund të shkaktojë përmbytje në shkollë, si dhe paraqitjen e elektricitetit dhe 
zjarr në shkollë. 
 
 Mundësi për epidemi 

- Vatra të epidemisë; 
- Ujë i ndotur; 
 

Shkolla mund të jetë një vatëre epidemisë për shkak se në të mësojnë një numër i madh i nxënësve dhe gjithashtu gjatë ditës  ka 
frekuencë të lartë të prindërve që sjellin dhe marrin fëmijët e tyre. 
 
 Vlerësimi i kërcënimit nga tërmetet 

 
 SHFK  "Liria" – Shkup është me ndërtim të fortë pa të dhëna statistike të qëndruashmërisë.Fushgropa e Shkupit dhe qyteti i 

Shkupit gjenden në një rajon ku  kohëpaskohe paraqiten dridhje të kohëpaskohshme. 
 Duke pasur parasysh faktin se shkolla është e vendosur në komunën Çair e cila në bazë të hartës së aktivitetit seizmik është e 
vendosur në shkallën e 8 dhe 9-të të veprimtarisë seizmike,  karakterizohet nga një shkallë të lartë të rrezikut nga tërmetet. 

 
 Rrezik nga aktet e luftës 

 
Në rast të veprimeve ushtarake komuna e Çairit  është në shkallën  e parë të rrezikut, sepse të gjitha objektet vitale janë të 
vendosura pikërisht në këtë komunë. Nga kjo  vijon se ne si një shkollë në rastin e bombardimeve dhe sulme të tjera do të kishim 
qenë të kërcënuar nga ky lloj veprimi. 

 
 
4. Plani për mbrojtje dhe shpëtim 

 
Plani për mbrojtje dhe shpëtim përbëhet nga tri faza: 
 

1. Masat dhe aktivitetet parandaluese 
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2. Aktivitetet operative 
3. Shmangjen e pasojave 

 
 
 
 Masat e ndërmarra në rast zjarri 

 
Pas shpërthimit të zjarrit në ndërtesën e shkollës apo palestrër,së pari personat që janë të obliguar për shuarjen e zjarrit (sigurimi, 
hausmjeshtri, arsimtari i BAT-it)  kryejnë shuarjen e  zjarrit, ndërsa në të njëjtën kohëhausmjeshtriçkyq instalimin elektrik, 
gjegjësisht furnizimin me energji elektrike . 
Pastaj kryhet ajrosje e lokaleveme hapjen e dritareve dhe dyerve, atje  ku ajo është më e nevojshme dhe nëse është e 
mundur të shmanget shpërthimi i zjarrit. 
Largimi i tymit  është i rëndësishme sepse zjarri rrallë vret,ndërsa tymi zakonisht çon në mbytje. 
Në qoftë se ata që janë përgjegjës për shuarjen nuk mund ta shuajnë zjarrin, sekretari i shkollës ose personi tjetër do të njoftojë 
njësitin e zjarfikësve të Shkupit. Në këtë rast bën evakuimin e nxënësve dhe të punësuarve (çdo arsimtar me paralelen e tij). 

 Masat e ndërmarra në rast vërshimi   
 

Në rast të vërshimit brenda ndërtesës evakuoen nxënësit nga vendi ku është paraqitur dukuria. 
Në rast të plasjes së digëssë Matkës duhet të kontaktohet meqeverisjen vendore Çair. Gjithashtu të çkyqet instalimi elektrik. 
 
 Masat e ndërmarra në rast tërmeti  

 
- Evakuimi i organizuar i nxënësve pa panik; 
- Caktimi i një vend të sigurt; 
- Përkufizimi i rrugëve të evakuimit; 
- Caktimi një vend takimi; 
 
 

Në bazë të vlerësimit në rast të një tërmeti nuk duhet të ketë panik, duhet të mbetet në vendin ku jemi gjetur, ndonjë pozitë të 
sigurt: nën një stol në cep të klasës, në kuadrantin e derës e vende të tjera. Pas përfundimit të dridhjeve menjëherë lënë shkollën 
dhe të shkojnë në vendin e takimit të caktuar me masën e  evakuim, dhe ky është oborri i shkollës. 
Në rast të prishjes së objektit njësia e  formuar nga shkolla menjëherë fillon të kërkoj të plagosurit dhe të mbijetuarit. 
 
Dhënia e ndihmës së parë medicinale – do të jepet për të gjithë njerëzit me të gjitha mjetet në dispozicion në shkollë, dhe në 
qoftë se dikush është me lëndime më të rënda  menjëherë do të bartet  në spital. 
Shkolla nuk ka automjetin e vet. 
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 Masat e ndërmarra në rast të veprimeve ushtarake 

 
Në rastin e veprimeve ushtarake nxënësit  dhe të punësuarit  do strehohen në bodrumin e shkollës.Pastaj do të kontaktohet me 
pushtetin vendor për udhëzime të mëtejshme. 
 

 
 Masat e ndërmarra në rast të epidemisë 

 
- Regjistrimi i rregullt i nxënësve që mungojnë; 
- Dhënja e udhëzime për mbrojtjen nga epidemia; 
- Ajrimi i rregullt i lokaleve; 
- Rritja e higjienës në shkollë (pastrimiii klasave, korridoreve, WC, dorezave dhe karikave me dizental); 
- Dezinfektimi i rregullt i shkollës, një herë në vit, dhe nëse është e nevojshme, disa herë në vit; 
- Kontaktimi me pushtetin lokal dhe qendrën shëndetësore; 
 
 Evakuimi  

- Lëshimi i objektit nga vendit që është më e prekur nga fatkeqësia; 
- Çdo arsimtar është përgjegjës për të klasës në të cilën është i pranishëm; 
- Sigurimi ose hausmjeshtri është e obliguar për të parë nëse dikush ka mbetur. Kjo bëhet nëse është e mundur. 
- Kontaktimi me pushtetit lokal dhe qendrës shëndetësore; 
 

-Në shkollë mësojnë 933 nxënës.  
-Shkolla ka 80  të punësuar.  

- Kontaktimi me pushtetit lokal dhe qendrës shëndetësore;. 
     -Shkolla nuk ka automjetin e vetë. 
 

 
Numrat e telefoni: 
Teuta Idriz-drejtor 
Fitore Sadiki- sekretar 
070380-699 Shaban Shabani –haus-mjeshtër 
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11.Programa për ekskursionet e nxënësve 

 
9.1 Programa për organizimin dhe realizimin e shetitjes një ditore / vjeshtore 

 
Shetitje njëditëshe sportive - rekreative 
Shetitje vjeshtore 
Vendi : Gazi Babë - Shkup 
Klasat : IV-IX 
 
Shetitje njëditëshe sportive - rekreative 
Shetitje vjeshtore 
Vendi : Parku i Çairit 
Klasat : I-III 
 
 
 
Qëlimet e ekskursionit njëditor 
 
Përvetsimi dhe zgjerimi i njohurive, zbatimi i shkathtësive dhe qëndrimeve nëpëmjet njoftimit të drejtëpërdrejt përmes të mësuarit 
në lidhje me fenomenet dhe marrëdhëniet në mjedisin natyror dhe social, si dhe vendeve historike në përputhje me punën 
edukative në shkollë. 
 
 
Detyrat 
 
• Zhvillimi i interesit për natyrë 
•  Ndërtimi shprehive ekologjike 
• Socializimi 
• Inkurajimi dhe manifestim i emocioneve pozitive 
• Zhvillimi i  interesit për aktivitete sportve dhe rekreacion 
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Përmbajtje dhe aktivitete 
 

Nisja në orët e mëgjesit në kambë deri në Gazi Babë, pushim, lojë dhe rekreimi nxënësve, kthimi në orët e pasditës 
 
 
Udhëheqësi i ekskursionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili  – Profesor i edukatës fizike shëndetsore 
Lejla Axhami-Arsimtar klasor 
Drenushe Ajdini – Arsimtar klasor 
Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit :  Shtator/Tetor 
 
 

 
9.2 Programa për organizimin dhe realizimin e shetitjes një ditore / pranverore  

 
 
Udhëheqësi i ekskursionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili – Profesor i edukatës fizike shënetsore 
Lejla Axhami – Arsimtar klasor 
Drenushe Ajdini – Arsimtar klasor 
 Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit :  Prill/Maj 
Shetitje njëditoe sportive rekreative 
Shetitje pranverore 
Vendi : Gazi Babë - Shkup 
Klasat : IVgjerëIX 
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Shetitje njëditëshe sprtive - rekreative 
Shetitje pranserore 
Vendi : Parku i Çairit 
Klasat : IgjerëIII 
 
Qëllimet e ekskursionit njëditor 
 
Përvetsimi dhe zgjerimi i njohurive, zbatimi i shkathtësive dhe qëndrimeve nëpëmjet njftimit të drejtëpërdrejt përmes të mësuarit në 
lidhje me fenomenet dhe marrëdhëniet në mjedisin natyror dhe social, si dhe vendeve historike në përputhje me punën edukative 
në shkollë. 
 
Detyrat 
 
• Zhvillimi i interesit për natyrë 
•  Ndërtimi shprehive ekologjike 
• Socializimi 
• Inkurajimi dhe manifestim i emocioneve pozitive 
• Zhvillimi i  interesit për aktivitete sportve dhe rekreacion 

 
Përmbajtje dhe aktivitete 

 
Nisja në orët e mëgjesit në kambë deri në Gazi Babë, pushim, lojë dhe rekreimi nxënësve, kthimi në orët e pasditës 
 
 
Udhëheqësi i ekskursionit: Drejtori i shkollës 
 
 
Arsimtarët përgjegjës: 
Sufijan Ismaili  – Profesor i edukatës fizike shënetsore 
Lejla Axhami-Arsimtar klasor 
Drenushe Ajdini – Arsimtar klasor 
Të gjithë arsimtarët klasor dhe kujdestarët e klasave 
 
Koha e realizimit : Prill / мај 
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9.3  Programa për realizimin e ekskursionit një ditor në klasën e III 
 
Eksursion një ditor 
Vendi : Krushevë 
Klasat : klasat e treta 
Arsimtarë:Valdeta Rexhepi, Melehate F,Ganimete R. 
 
Qëllimet arsimore: 
 
• Njohja me bukurit natyrore të qytetit të Krushevës dhe rrethinës së saj 
• Njohja me monumentet kulturore dhe historike, objekteve fetare dhe rëndësinë e tyre; 
• Promovimi dhe arritjen e përvojave pozitive emocionale; 
• Pajtueshmëria me rregullat e caktuara gjatë udhëtimit; 
• Socializimi i nxënësve dhe përfitimi i përvojës për pavarsim dhe kujdesje për vetveten; 
• Ndërtimi I shprehive ekologjike; 
 
Detyrat: 
 
• Zgjerimi i njohurive për lumenj, liqene, male në  Maqedoninë Perendimore (gjatë rrugës deri në Krushevë - vëzhgimi panoramikë) 
• Fitimi i njohurive të reja për  qytetin e Krushevës, duke vizituar qendrën Memoriale Toshe Proeski, Muzejin Makedonium 

 
Përmbajtje dhe aktivitete : 
 

 Vizita, vëzhgime, njoftime. Fotografimi objekteve, sendeve; 

 Bisedë me qytetarë; 
 
Udhëheqës i ekskursionit : Drejtori i shkollës 
 
Arsimtaët përgjegjës: arsimtarët klasor të klasave të treta 
 
Koha e realizimit : Shtator 
 
Lokacione për vizitë dhe kahjet e udhëtimit : 
Kahja e udhëtimit  : Shkup–Veles – Krushevë - Shkup 
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Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, Të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finamsimit: 
Finamsim nga ana e prindërve 

 
9.4  Programa për organizimin dhe realizimin e ekskursionit dy ditor historiko – gjeografik në klasën e VI 

 
Eksursion dy ditor historiko - gjeografik 
Vendi : Maqedonia perendimore 
Klasa : VI 
Udhëheqësit e paraleleve: Kujdestarët e klasave të gjashta 
 
Qëllimet arsimore: 
 
• Njohja me bukurit natyrore të Maqedonisë Perëndimore, malet, lumenjtë, liqenet natyrore e artificiale; 
• Njohja dhe përvetësimi i  njohuri të reja mbi objektet fetare dhe rëndësia e tyre; 
• Zgjërimi i njohurive të mëparshme me monumente të reja kulturore në Maqedoninë Perëndimore dhe vlerë shpirtërore të tyre; 
• Njohje me arkitekturën që daton nga e kaluara e largët; 
 
Detyrat: 
 
• Të mësuarit dhe të hulumtuarit e objekteve historike; 
• Zgjerimi i njohurive për lumenjve, liqenet, malet në Maqedoninë perëndimore, si pasuri natyrore; 
• Vizitë e shtëpisë Kongresi i Manastirit në Manastir 
• Vizitë e lokalitetit arkeologjik Heraklea (Manastir) 
• Fitimi i njohurive për Liqenit të Ohrit dhe zhvillimin e turizmit në të; 
• Vizitë e kalsë së Samuilit në Ohër 
• Vizitë lokalitetit  arkeologjik Plaoshnik 
 
Përmbajtje dhe aktivitete : 
 
• Vizita, hulumtime, njohja, fotografimi i  objekteve; 
• Mbledhja e të dhënave dhe materialeve specifike për çdo vend; 
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• Bisedë me kuratorë, qytetarë, persona fetarë; 
Udhëheqës i ekskursionit :Drejtori i shkollës  
 
Arsimtarë përgjegjës : Të gjithë kujdestarët e klasave të gjashta 
 
Koha e realizimit : Tetor /мај  
 
Lokacione dhe kahje të udhëtimit : 
Kahja e udhëtimit : Shkup–Tetovë –Gostivar – Dibër – Strugë- Ohër -  Manastir – Prilep- Veles -  Shkup 
 
Dita e parë :  
Vizitë qytetit të Tetvës, Xhamia e larme 
Vizitë qytetit të Gostivarit,  
Hidrocemtali i Vrutokut  
Liqeni artificial i Mavrovës 
Liqeni artificial i Dibrës, banjat e Dibrës 
Arritje në Strugë 
 
 
Dita e dytë : 
 
Vizitë qytetit të Strugës 
Vizitë muzejit natyroro-shkencor në Strugë. 
Vizit qytetit të Ohrit , burimi i Drinit të Zi 
Kthimi për në Shkup 
Vizitë e lokalitetit arkeologjik Heraclea (Manastir) 
Vizitështëpisë së alfabetit shqip (Manastir) 
 
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, Të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finamsimit: 
Finansim nga ana e prindërve 
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9.5 Programa për organizimin dhe realizimin e ekskursionit arsimor – shkencor dhe rekreativ treditor në klasat e IX 

 
Ekskursion treditor arimoro-shencordhe dhe rekreativ 
Klasat: E nënta 
Kujdestar të klasave : Selvete Sh, Fllanza A, Blerim J, Sebahate L. 
 
 
Qëllimi edukativo-arsimor: 
 

 Sistematizimi dhe përfitimi i duturive dhe përjetim emotiv dhe bukurive natyrore nëpërmjet vëzhgimit dhe vizitës të 
përmendoreve kulturo – historike, objekte fetare dhe muzeje; 

 Përfitimi i diturive të reja dhe zgjërimi diturive të përvetsuara për bukuritë natyrore, monumentet kulturore-historike, ndërtime 
të vjetra, xhami në Maqedoninë Perendimore; 

 Njohja me lokalitetin Stobi dhe karakteristikat e tij; 

 Përfitimi i diturive të reja për qytetin e Krushevës, vizitë Qendrës memoriale të Toshe Proevskit,Muzeji Makedonium; 

 Vizitë qytetit antik Heraklea  (Manastir), përvetsim i diturivepër jetën e dikurshme në të; 

 Vizitë shtëpisë memoriale ku u mbajtë Kongresi i Manastirit; 

 Njohje me bukurit e qytetit të Ohrit, arqitekturën e tij dhe monumentet; 

 Mënyrën e ndërtimit, jeta në të kaluarën, mjete dhe instrumente nga koha e vjetër; 

 Ngjallja dhe afrimii së kaluarës duke krijuar një dashuri dhe respekt për të; 

 Respektimi i rregullavetë përcaktuara që më parë, gjatë udhëtimit, duke prezantuar rendin dhe disiplinën, higjienës, 
saktësinë, pastërtinë, etj; 

 ; 
 
Detyrat : 
 

 Zhvillimi i sjelljes pozitive ndaj vlerave nacionale, kulturore, estetike në Maqedoninë Perndimore; 

 Kultivimi i ndjenjës për tolerancë, barazi dhe bashkëjetesë; 

 Njohje me kulturën dhe mënyrën e jetesës të njerëzve në vende të caktuara; 
 
Përmbajtjet dhe aktivitetet :Vëzhgimi, grumbullimi i të dhënave, fotografimi i objekteve dhe bukurive natyrore, shoqërim, zbavitje 
dhe lojë. 
 
Udhëheqës i ekskursionit  : drejtori i shkollës 
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Arsimtarët përgjegjës : Kujdestarët e klasave të nënta 
 
Koha e realizimit : Tetor /мај  
 
Lokalitetet për vizitë dhe kahjet e dhëtimit : 
 
Dita e parë :  
Nisja në ora  9 :00 kah Tetova me vizitë të parë Xhaminë e larme. Arritje në Gostivar , vizitë hidocentralit në Vrutok dhe burimin e 
Vardarit. Arritje në Dibër dhe vizitë banjave të Dibrës. Dreka në Banjishtë. Arritje në Strugë nga ora 17.00 . Vendosje në hotel. 
Darka  dhe kohë e lirë gjerë më 21.00. 
 
 
Dita e dytë : 
Mëngjesi në hotel. Vizitë Qztetit të Strugës, gjer në  drekë. Dreka në Hotel. Vizitë me anije. Vizitë deri në kalishtë. Darka  në ora 
19.00. Mbrëmje argëtuese.   
 
 
Dita e tretë:  
Vizitë  Shën Naumi  në ora 9.00 dhe vizitë burimeve të Drinit të bardhë. Gjatë rrugës vizitë Gjiut të eshtrave.Drekën në hotel dhe 
vizitë të lirë nëpër Ohër.Nisja për Shkup nga ora 16 nëpër Manastir. Vizitë shtëpisë së Kongresit të Manastirit. Arritja në orën 19.00. 
 
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finamsim nga ana e prindërve 
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9.6 programa për organizimin dhe realizimin e mësimit në natyrë për klasën e V 
 

Vendi: Strugë (Maqedoni Perendimore) 
Koha e realizimit : Prill / мај 
Grupi synues: Nxënës nga klasat e V 
Numri i paraleleve: 4 
Numri i arsimtarëve : 4 
Kujdestarët e klasave : Nisja në ora  9 :00 kah Tetova me vizitë të parë Xhaminë e larme. Arritje në Gostivar , vizitë hidocentralit 
në Vrutok dhe burimin e Vardarit. Arritje në Dibër dhe vizitë banjave të Dibrës. Dreka në Banjishtë. Arritje në Strugë nga ora 17.00 . 
Vendosje në hotel. Darka  dhe kohë e lirë gjerë më21.00.Qëllimi i mësimit në natyrë: 
 
Nxënësit burimisht të pajisen me dituri, dukuri dhe koncepte nga mjedisi natyrordhe të njëjtat të plotësohen, përsëriten, 
sistematizohen me zbatim dhe shfrytëzim të formave dhe metodave pedagogjike bashkëkohore të punës. Nxënësit të njoftohen me 
me karakteristikat natyrore –gjeografike, biologjike-ekologjike, etnologjike, antropologjike dhe karakteristikat kulturore të qyteteve të 
Strugës dhe Ohrit. 
 
Qëllimet edukative: 
 

 Zhvillimi i aftësive  për monitorimin dhe identifikimin e objekteve dhe fenomeneve në mjedisin jetësor, perceptimin dhe të 
kuptuarit e marrëdhënieve të tyre të ndërsjella në natyrën e mjedisit social; 

 • thellimin, zgjerimin dhe pasurimin përvojës së nxënësve për zbulimin e njohurive të reja me anë të organizimit të 
procedurave të kërkimit; 
 

 
Qëllimet arsimore: 
 

 Kultivimi i dashurisë dhe respektit ndaj atdheut, bukurit e tij dhe të kaluarës historike; 

 Nxënësit më mirë të njihen ndërmjet veti, të thellohet shoqëria dhe të tejkalohen ndryshimet sociale dhe nacionale; 

 Të kultivohet dhe dhe zhvillohet puna individuale, në tandem dhe në grupe ndërmjet nxënësve dhe shprehit pozitive siç janë 
pavarësia, toleranca dhe këmbëngultësia; 

 Zhvillimi i  ndjenjës të bukurisë, ruajtjen e natyrës dhe pasurisë shpirtërore, formimi i shprehive për organizimin kulturorë të 
shfrytëzimit të kohës së lirë; 

  
Përmbajtje – Tema për hulumtim 
 
Natyra dhe ekologjia: 
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 Uji si mjedis jetësor – hulumtimi i  florës dhe faunës s[ liqenit të Ohrit; 

 Toka dhe uji si mjedise jetësore  dhe kushte për  jetesë; 

 Dielli  si kushti jetës; 

 Bimët dhe kafshët e hasura në këtë mjedisë me theks të veçantë në bimëve medicinale; 

 Përpunimi i insektariumit dhe herbariumit. 

 Hulumtim ekologjiknë ujrat eliqenit të Ohrit, EKO-orë; 
 
 
 
Shoqëri 
 

 Trashëgimia kulturore në territorin e Republikës së Maqedonisë 

 Monumentet kulturore 

 Maqedonia - thesar multikulturor 

 Jeta e personale dhe në grupe 

 Socializimi i personit në grup 

 Jeta dhe puna e njerëzve në komunitetet lokale; 

 Vizitë gërmimeve arkeologjike 

 Sektorët komerciale dhe jo-fitimprurëse: industria, turizmi, peshkimi, kopshtaria, pemtaria, blegtoria,  dhe zejtaria; 

 Shtëpi  fshati - arqitektura; 

 Nga e kaluara historike  e popujve në Maqedoni  (Xhamit, teqet, shtëpitë historike, muzeje e tj.) 
 

Gjuhë shqipe 
 

 Ritregim sipas fantazisë në temën: Çka do të ndodhte sikur të kisha jetuar në të kaluarën; 

 Lexim i prozës dhe poezisë për historinë, jetën dhe punën e njerzve në rrethinë; 

 Përrallë–Zana e ujit – përpunim; 

 Lexim i legjendës për liqenin  e Ohrit – bisedë për legjendën, shkruarja e fjalive për Liqenin e Ohrit; 

 Raporte nga vizitat dhe vëzhgimet; 

 Mbledhja e teksteve të shkruara nga nxënësit në klasë, marveshje për ilustrim, mënyra e lidhjes  së librit dhe realizimi i 
marveshjes; 

 
 
Matematikë 
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 Puna me të dhëna 

 Prezantimi dhe leximi i të dhënave me diagram shtyllor dhe diagram  

 Aktivitetet me materiale didaktike në formimin e bashkësive, unionin dhe prerjen  dhe vendosjen e  simbolit përkatës në 
prezentuesin me karton 
 

Edukimi fizik dhe shëndetësor 
 
• vallëzim i lire  dhe këndim i  muzikës bashkëkohore 

 Ushtrime për mbajtjen e trupit dhe estetikëgjat vallëzimit 

 Lojra ritmike kryejë lëvizje të caktuara me muzikë 

 Ushtrime gjimnastikore 

 Ecje, vrapim në tokë të rafshtë  dhe të parafshtë, zvarritje, ngjitje 

  
Arsim muzikor (kultura dhe folklori) 
 

 Muzikë popullore,elementet; 

 Këngët popullore, vallet, folklori (këngët popullore, kostume, artizanate, lojra, traditat dhe zakonet e pjesës perëndimore të 
Maqedonisë); 

 
Arsim figurative 
Mbrëmje gazmore 

 Forma - vizatim, pikturë 

 Hapësira - vizatim, pikturë 

 Përpunimi i  suvenireve nga materiale natyrore 
 
Puna e dobishme -  prodhuese: 
 

 Përpunimi i librit për Bukurit e “Liqenit të Ohrit”; 

 Përpunimi ilibrit me të dhëna nga  kërkimet arkeologjike në vendin "Plaoshnik" dhe Kalanë e Samuilit; 

 Përpunimi i objekte nga materialet të ndryshme (guaca, gurë, bimë ...) 
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Aktivitete kulturore - zbavitëse: 
 

 Mbrëmje gazmore; 

 Zgjedhja e zërit më të mirë; 

 Mbrëmje me valle popullore dhe valle moderne; 

 Kuiz garues; 

 Vallëzim. 
 
 
Higjiena dhe shëndeti: 
 

 Ruajtja e higjenës personale dhe të përgjithshme; 

 Lista normative për ushqim të shëndetshëm  dhe të llojllojshëm e rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e nxënësve; 
 
 
Orari gjatë ditës: 

 

 Zgjimi; 

 gjimnastikë mëngjesit; 

 higjiena personale dhe rregullimi i dhomave të fjetjes; 

 Mëngjesi; 

 Mësimdhënia; 

 Vizita, hulumtime, vëzhgime 

 Dreka; 

 Koha për pushim; 

 Uzhina  dhe pushim aktiv, vizita, hulumtime, vëzhgime; 

 Darka; 

 aktivitetekulturore -  argëtuese; 

 Higjiena personale dhe gjumi; 
 
Material i nevojshëm për aktivitete mësimore: 
 

 Materiale të nevojshme për aktivitetet e mësimore: 

 bllok nr. 3 

 ngjyra tempera, brushat, gotë me ujë; 
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 shënuesit; 

 fletore pa vija; 

 fletore me vija të gjëra; 

 letër ngjitës, gërshërë, 
 
Format mësimore( organizuese) : 
 

 E përbashkët, grupore, individuale dhe punë në çifte  (tandem); 
 
 
Metodat dhe teknikat e punës: 
 

 

 metoda e lojës; 

 Metoda e monitorimit; 

 metoda e hulumtimit; 

 Metoda e folur (monologjike, metoda dialogical e diskutimit); 

 metoda e përpunimit të tekstit (teksti, fletë pune dhe detyra të veçanta); 

 Metoda demonstruese (imazhe, objekte, aplikime, lodra); 

 Metoda  ilustrative; 

 metoda e punës praktike; 
 
Teknikat dhe metodat për arritjen e monitorimit të nxënësve 
 

- Monitorimi; 
- Shënime anekdotike; 
- Kuize; 
- Përgjigjet me gojë në pyetjet e paraqitura nga arsimtari; 
- Përgjigjet në pyetjet ese; 
- Pyetje duke kërkuar nga shokët e klasës dhe t'u përgjigjet atyre; 
- Bisedoni me nxënësit; 
- Raportet e shkruara; 
- Shfaqje praktike; 

 Puna me projekte; 
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Mjete mësimore: 
 

- Tekste për lëndën përkatëse, enciklopedi; 
- Revista; 
- Internet; 
- Pajisje sportive; 
- Materiale didaktike dhe pajisjet; 
- Materiale të vizatimore; 
- Harta gjeografike,  
- Mjete audo - vizuale; 
- Burimet e njohjes nga  mjedisi afërt: monumente, muze, qendra kulturore, biblioteka, kinema, teatro, parqe kombëtare etj 

 
Qëllimet arsimore të mësimdhënies: 

 Nxënësitdrejtëpërdrejtë(vizualisht) të njoftohen me karakteristikat natyrore të liqenit të Ohrit; 

 Nxënësitdrejtëpërdrejtë(vizualisht) të njoftohen me karakteristika natyrore të Maqedonisë Perëndimore 

 nxënësit të kultivojnë dashuri ndaj bukurive natyrore dhe atdheut të tyre R.Së Maqedonisë; 

 Nxënësitdrejtëpërdrejtë(vizualisht) të njoftohen me relievine  në Maqedonisë Perendimore, të mësojnë dhe të eksplorojnë 
objekte dhe fenomene në natyrë si dhe marrëdhëniet në jetën shoqërore; 

 Nxënësitdrejtëpërdrejtë(vizualisht) të njoftohen me llojet e vendbanimeve,vende arkeologjike (Kalaja e Samuilit Gjirin e eshtrave etj..) 

 Nxënësitdrejtëpërdrejtë(vizualisht), të njoftohen me të kaluarën tonë të largët dhe të afërt (periudha prehistorike, periudha 
Ilire, Paraqitja e Islamit, etj); 

 nxënësit mësojnë për florën dhe faunën në dhe rreth liqenit të Ohrit; 

 të dinë kulturën dhe mënyrën e jetesës së njerëzve në pjesë të ndryshme; 

 të zhvillojë shoqërinë dhe sjellje të socializuar në mjedisin rrethues; 
 
Detyra:  
 

 zhvillimin i interesit për natyrën, ndërtimin e shprehive ekologjike; 

 Inkurajimi dhe manifestimi i emocioneve pozitive; 

 qëndrim pozitiv ndaj vlerave fetare dhe kulturore; 

 socializimi dhe mbrojtja kolektive; 

 zhvillimin e një interes në sport, rekreacion dhe 

 krijimi 

 nxitje dhe promovimin e miqësisë, respektit të ndërsjellë, frymë pozitive dhe marrëdhënie më të mira të ndërsjellë. 
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Orari i aktiviteteve orë gjatë gjithë ditës 
 

 zhvillimin i interesit për sport, rekreacion  

 krijimi, inkurajimi dhe nxitja e miqësisë, respektit të ndërsjellë, frymë pozitive dhe marrëdhënie më të mira të ndërsjellë. 

 Krijimi i shprehive për jetë të shëndetshme. 
 

Orari i aktiviteteve  gjatë  ditës 
 
 Dita e parë : 
Nisja bëhet në ora 7.30 para shkollës vjen autobusi ,futet bagazhi në autobus ,nxënësit vendosen dhe nisja bëhet në ora 8. 
Gjatë rrugës bëhen shpjegime dhe sqarime . 
 - Fusha e Shkupit 
 - Gryka e Dërvenit  
 
1. Tranzit – Shkup – Tetovë – Gostivar- Ndalja në Vrutok dhe 
vizita e burimit të  lumit Vardar 
 
2. Hanet e Mavrovës – Panorama mbi pendën e liqenit të Mavrovës dhe hidrocentrali i Mavrovës.  
 
3. Dibër – Banja e Kosovrastit - liqeni i Shpiles me hidrocentralin – lumi Radika dhe Drini i Zi  
 Vendosja në pushimoren, ndarja nëper dhoma  
 
DARKA 19,30 deri 20,15 
Njoftim me te punësuarit  
Shoqërim dhe argëtim 20,30 – 21,30 
HigjIena personale 
Pregaditje për gjumë 22,00 
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Dita II 
• Zgjimi nga gjumi                            7,30 
• Gjimnastika e mëngjezit               8,00 
• Ngrënja e mëngjezit                      8,15-9,00 
• Njoftim me qytetin                        9.00 – 13,00 
• Dreka                                             14 -14,30 
• Mësim në klasë                             15 – 17,30 
• Pushim relaksues                         18 – 19.00 
• Pregaditje për darkë                     19,15 – 19,30 
• Darka                                             19,30 -20,15 
• Shoqërim dhe argëtim                  20,30 – 21,15 
• Higjiena personale                         
• Gjum                                               22,00  
• Zgjimi nga gjumi                             7,30 
• Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
• Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
• Shkuarja në Ohër                            9.00 –  
• Dreka                                               14 -14,30 
• Pushim relaksues                          18 – 19.00 
• Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
• Darka                                              19,30 -20,15 
• Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
• Higjiena personale                         
• Gjum                                               22,00         

 
 

Dita III 
Zgjimi nga gjumi                             7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
Shkuarja deri te kufiri Qaf Thane   9.00 – 13,00  
Dreka                                               14 -14,30 
Mësim në klasë                               15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                          18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
Darka                                              19,30 -20,15 
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Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                               22,00     
 

Dita IV 
Zgjimi nga gjumi                             7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                 8,00 
Ngrënja e mëngjesit                        8,15-9,00 
Shkuarja deri te kufiri Qaf Thane   9.00 – 13,00  
Dreka                                               14 -14,30 
Mësim në klasë                               15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                          18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                      19,15 – 19,30 
Darka                                              19,30 -20,15 
Shoqërim dhe argëtim                   20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                               22,00         
 

Dita V 
 
Zgjimi nga gjumi                                          7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                              8,00 
Ngrënja e mëngjesit                                     8,15-9,00 
Vizitë muzeut në Strugë                              9.00 – 13,00  
Dreka                                                            14 -14,30 
Mësim në klasë                                            15,00 -  17,30 
Pushim relaksues                                        18 – 19.00 
Pregaditje për darkë                                   19,15 – 19,30 
Darka                                                            19,30 -20,15 
Shoqërim dhe argëtim                               20,30 – 21,15 
Higjiena personale                         
Gjum                                                             22,00         
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Dita VI 
 
 
Zgjimi nga gjumi                                          7,30 
Gjimnastika e mëngjesit                              8,00 
Ngrënja e mëngjesit                                     8,15-9,00 
Vizitë qytetit                                                  9,00 – 12,00 
Dreka                                                              12,30 – 1,30 
Pregaditja e bagazhit dhe futja në aotobus  13,00 
Nisje për Shkup                                               13,00 
Vizitë Kërçovën                                               14,30 – 15,30 
Pushim në Strazhë 
Arritje në Shkup                                              17,00                                         
 

 
Organizimi teknik : 
 
Autobus të sigurt, të kualitetit të lartë, të klimatizuar,Kushte kualitative vendosje, Udhëheqës turistik dhe mjek 
 
Mënyra e finansimit: 
Finamsim nga ana e prindërve 
 
Udhëheqësit e klasave: 
 

 Teuta Zilbeari 5-1 

 Fata Murtezani 5-2 

 Naile Rahmani 5-3 

 Mirlinda Kuqi  5-4 
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12.Programi për kujdesin dhe shëndetin e nxënësve 
Qëllimet: 
 

Qëllimii aktiviteteve është t i aftësojë për marjen e aksioneve për jetë më të shëndoshë në shkollë dhe jashta sajë.   
 

 

 

 Përvetësimi I diturive për shëndetin dhe përparim nëpërmjet trajtimit të aspektit psikofizik si dhe faktorët e drejtëpërdrejtë që 
ndikojnë për prezencën dhe paraqitjen e problematikës konkrete.  Përkatësisht nga mosha e nxënësve është edhe shkalla e 
nevojës për informim.  

 Aftësimi i nxënënsve për jetë të shëndoshë, në veçanti për bërje zgjedhje të drejtë në lidhje me jetën personale, si dhe 
shëndetin e të tjerëve. 

 Aftësimi për komunikimme moshatarët dhe dhe zhvillimin e respektit dhe besimin e nxënësve  
 Bashkëpunimi me ambulantën dhe avansimi i shëndetit fizik të nxënësve.    

 
Plan operativ 
 

 
Përmbajtja 

Koha e 
realizimit 

 
Pjesëmarës 

 
Bartës 

 Organizimi ushqimit kolektiv të nxënësve Gjatë gjithë vitit Nga klasa e   I gjerëV Arsimtarët klasor 

 Kontrolla mjeksore të rregullta: 

 Kontrollë sistematike 

 Vakcinimi 

 Intervenime dhe kontrolla mjeksore 
 

 Ligjeratë e organizuar 

Gjatë gjithë vitit 
shkollor 

Klasat tek 
 
 
 
Nga klasa  V gjerë IX  

Arsimtari klasor, 
mjeku I shkollës 
dhe stomatologu 

 Ligjeratë shëndetsore 

 Me rastin e shënimit të ditës kundra ndonjë sëmundje 

 Me rastin e paraqitjes masovike të sëmurëve nga ndonjë 
sëmundje. 

Gjatë gjithë vitit 
shkollor 

Sipas moshës së 
nxënësve 

Arsimtari klasor, 
mjeku I shkollës 
dhe stomatologu 

 Punëtor shëndetësor 

 Lufta kundër varshmërisë   

 Lufta kundër sidës   

Në orët e 
kujdestarisë 

Nxënës t klasave të         
VIII dheIX  

Pedagogu,psikol
ogu, udhëheqësi 
klasor 

 

Shënim: Gjatë vitit shkollor egziston mundësia nga zgjërimi i Programës për punë. 
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13. Programi „ Integrimi i edukimit mjedisor në sistemin arsimor të Maqedonisë “ 

FORMULAR PËR ANËTARËT E EKO KËSHILLIT 

VITI SHKOLLOR  2020/2021 

 

- Të dhënat për shkollën 

 

Shkolla ShFK “Liria” 

Komuna Çair- shkup 

Adresa Cvetan Dimov Nr. 94 

Drejtori TEUTA IDRIZ 

Telefoni 2 611-854 

Фах 2 611-854 

Е-пошта liria_shkup@live.com  

 

-  

-  

- Të dhëna për formimin e EKO- këshillin 

 

 Emri dhe mbiemri Теlefoni Е-posta 

Koordinator i 
programës 

Sufjan Ismaili 
 

 
 

Kryetar i  Еко-
këshillit 

Xhejlane Ramadani 
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Anëtarët e EKO -këshillit: 

 

 Emri dhe mbiemri Pozicioni Institucioni 

1. Metije Bekiri Arsimtarë klasor SHFK”Liria” 

2. Drenusha Ajdini Arsimtarë klasor SHFK”Liria” 

3. Valdete Rexhepi Arsimtarë klasor SHFK”Liria” 

4. Ganimete Rexhepi Arsimtarë klasor SHFK”Liria” 

5. Sufian Ismaili Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

6. Besa Hamidi Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

7. Fitore Xhemaili Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

8. Blerta Hyseni Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

9. Isa Isai Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

10. Selvete Shabani Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

11. Isak  Iseini Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

12. Hedushe Miftari Arsimtarë lëndor SHFK”Liria” 

13. Shaban Shabani Тех.персонал SHFK”Liria” 

14. Tefik Novobrdalia Тех.персонал SHFK”Liria” 

15. Suzana Tahiri Тех.персонал SHFK”Liria” 

16. Emire Ejupi Тех.персонал SHFK”Liria” 

17. Hirije Huseini Pedagog SHFK”Liria” 

18. Nedrete Feleki Psikolog SHFK”Liria” 

19.     

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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- Të dhëna statistikore 

 

Anëtarët e EKO-këshillit Мeshkuj Femra gjithsej 

Nxënës/fëmijë    

Arsimtarë    

Të punësuar    

Përfaqësues nga komuna    

Përfaqësues ngaprimdërit    

Përfaqësues ngaOQJ    

Përfaqësues ngamediumet    

Përfaqësues ngasektori i biznesit    

Të tjerë    

GJITHSEJ    
 

ANALIZA E GJENDJES SË MJEDISIT JETËSOR 
 

Data:18.08.2020 

 

Nxënës në analizën e gjendjes të mjedisit jetësor: 

 Nr Emri dhe mbiemri Institucioni/funksioni Meshkuj Fem1ra 

1.   /  

2.   /  

3.   /  

4.   /  

5.   /  

6.   /  

7.   /  

8.   /  

9.   /  

10.   /  

11.   /  

12.   /  

 GJITHSEJ /  



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

176 
 

 

Vijimi i analizës: 

 

-Pyetsor, anketa, intervjua 

 

 

TEMA PËR 
ANALIZA 

Pyetje për vërtetimin e gjendjes Përgjigje Vërejtje 

Uji 

1. Cili është konsumi i ujit në vitin e 
kaluar? 
 

Pas vendosjes së  7 çezmamave me prekje  shpenzimet 
ekonomike të ujit të pastër ujin e pijshëm nga të cilat nuk  
ka rrjedh uji në mënyrë  të pakontrolluar, shpenzimi i ujit 
është reduktuar.   

 
 

Energjia 
 
 
 
 

 

1. Cili është konsumi i energjisë elektrike 
dhe ngrohjes në vitin e kaluar? 
2. A janë dritaret e shkollës me qelq të 
dyfishtë, trefishtë ? 
3. A lejojnë dyert dhe dritaret  ajrin e 
ftoftë? 
4. A shfrytëzon shkolla burimet e 
ripërtëritshme të energjisë? 
 

1/2 / 3.Për shkak të ndërrimit të dritareve (2012/2013), 
dhe vendosjen e llambave sensore, konsumi është 
reduktuar në masë të madhe, por do të jetë më i ulët në 
qoftë se sdhe dyert  ndërohen (për këtë shkak në planin e 
veprimit e shkollës është futur dhe kjo veprimtari) . 
 
4.Shkolla nuk shfrytëzon burimet e ripërtëritshme të 
energjisë. 
   

 
 

Oborri 
 
 
 
 
 
 

 
1. Në oborrin e shkollës a ka mjaft:  
shporta për  mbeturina? 
2. A ka vende në oborr ku nxënësit 
mundet në hije të bisedojnë dhe të 
luajnë? 
4. A ka shkolla vegjetacion  të ulët, 
drunjë, gjelbërim? 
5. A shfrytëzohet oborri për 
mësimdhënie? 
6. A ka  oborri i shkollës  vend për të 
ushqyer zogjtë? 

1. Në oborrin e shkollës ka banga  dhe kazanët për 
mbeturina. Praktika për ripërtrirjen e fidanëve në shkollë 
do të vazhdojë. 
2. Po. 
4. gjelbërim edhe pse i pranishëm, duhet të zëvendësohet 
dhe të mirëmbahet në mënyrë të vazhdueshme. 
5.Tereni sportiv herë pas here përdoret për klasat e 
edukimit fizik dhe shëndetësor. 
6.Nuk ka vend  për të ushqyerit zogj (në plan është që në 
orët  për arsim teknik t'i përgatitim ata). 
   

  Sa shkolla estetikisht i plotëson nevojat Ajo është e kënaqshme, por me ardhjen  e çdo brezi ka ide   
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Ambienti i 
brendshëm 

 
 

e nxënësve dhe nevojat e të punësuarve 
për një qëndrim dhe  punë të 
këndshmenëndërtesën e shkollës? 

të reja. 
 

Biodiversiteti 
 

  
Cila është gjendja e  biodiversitetit në 
shkollë? 

 Nxënësit gjatë  vitit marrin informacion në lidhje me 
përkufizimin e biodiversitetit përmes prezantimeve të 
bëra në orët e biologjisë. 
   

Transporti 
 
 
 

  
1. Si nxënësit dhe të punësuarit vijnë në 
shkollë? 
2. A ka shkolla një zonë të sigurt për lënë 
bicikletat. 
3. A jep shkolla udhëzime për çiklizmit? 

1. Me makina, transportin publik dhe biçikleta. 
2.Po. 
3.Shkolla është pjesë e Qendrës komunës për shfrytëzimin 
e burimeve të energjisë alternative, dhe me këtë mënyrat 
etransportit  që mbrojnë mjedisin e jashtëm. 
   

Mbeturinat/ 
dhe zvoglimi i 
mbeturinave 

 
 
 
 
 

1. Letra për përdorim zyre a përdoret për  
riciklimin dhe a është përdorur më parë 
në të dyja anët? 
2. A fotokopjohengjithmonë në të dyja 
anët? 
3.Kopjet e dokumenteve a  ruhen  në 
formë elektronike? 
4.Letra për fshirje është bërë nga letër 
që riciklohet? 

1. Jo gjithmonë letra për përdorim zyre përdoret për  
riciklim. 
2. Gjithmonë  fotokopjohen në të dyja anët. 
3.Pjesa më e madhe e dokumenteve  ruhet në formë 
elektronike. 
4. Jo. 
 

  

Shëndeti 
 
 
 
 
 

1. A ushqehen nxënësit me ushqim  të 
shëndetshëm? 
2. A inicohen nëshkollaktivitete fizike? 
3. A keni bërë në e shkollës fushatë për 
ushqim të shëndetshëm dhe jetë të 
shëndetshme? 

 
1. Në ushqim janë të përfshirë perime, dhe ushqim të 
shpejtë. 
 
2. Nxënësit kanë një interes të madh për sport dhe marrin 
pjesë në mënyrë aktive në garat sportive shkollore. 
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Zhvillim i 
qëndrueshëm 

 
 

1. A marrin pjesë nxënësit në aksionet 
ekologjike ? 
2. Sa është zhvilluar ndërgjegjësimi 
ekologjik? 
3. Në ç’mënyrë  vetë do të  mund të 
kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit? 

1.Nxënësit  marrin pjesë në të gjitha veprimet ekologjike 
(Dita e ekologjis , riciklimi, mbledhjen e letrës ...) 
2.Ndërgjegjësimi ekologjik është zhvilluar, por mund të 
ngritet në një nivel më të lartë. 
3. Me pjesëmarrjen në veprime ekologjike, fushata, 
ligjërata ... 

  

 

 

TEMA PËR ANALIZË PËRFUNDIME 

Uji 

Pas analizës së bërë, kemi konstatuar se: 
 
Pjesa më e madhe e rëndësishme e prioriteteve në lëndët janë përmbushur, megjithatë, ka mundësi për aktivitete 
që do të përmirësojë pamjen e përgjithshme të shkollës. Prandaj, aktivitetet në vitin e ardhshëm shkollor do të 
bazohet në arritjen e disavantazheve të të vërejtura. Në planin e aksional shkolla ka sjellë aksione për ndërimin e 
pllakave në dyholet (lartë dhe poshtë),gjegjësisht që theksi më i madh është vendosur në zonën për kursimin e 
energjisë termike. 
  
  

Energji 

Oborri 

Ambient I 
mbrendshem1 

Biodiversiteti 

Transport 

Mbeturina 

shëndetësor 

zhvillimi i 
qëndrueshëm 
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13.1 PLANI I AKTIVITETEVE  

për vitin shkollor  2020/2021 

 

Pjesëmarës në përgaditjen e planit të aktiviteteveУчесници во изработка на планот на активности: 

 Nr Emri dhe mbiemri Institucioni/funksioni Meshkuj Femra 

1.   /  

2.   /  

3.   /  

4.   /  

5.   /  

6.   /  

7.   /  

8.   /  

9.   /  

10.   /  

11.   /  

12.   /  

 GJITHSEJ / 12 

 

 

ЕКО-STANDARD 1.Kursimi i energjisë 

Polisa: Përdorimi racional i energjisë elektrike dhe energjisë për ngrohje. 
Qëllimet: Ulja e konsumit të energjisë me 10% krahasuar me vitin e kaluar. 
 
 

 

Pikat e aksionit Mënyra e realizimit Koha e realizimit Përgjegjës Mj. e nevojshme 

1. Riparimin ose zëvendësimin e dyerve. Ndërrim i tërsishëm  VIII.2020 Drejtori 310.000 денари 

2. 

Theksimi i udhëzimeve për përdorimin 
e burimeve të ripërtërira të energjisë 
elektrike dhe ngrohjes 

Mbledhje , për dhëniene detyrave  për 
nxënësit dhe arsimtarët  përgjegjës  IX,X.2020 

Sedat Baftija, 
Sufijan Ismaili 

Letër, 
fotoaparat,hamer 

3. 

Krijimi i eko-patrullave të përfshira në 
zbatimin e pikave të veprimit që do të 
pasojë, mbikëqyrë dhe kontrollon 

Mbajtja e mbledhjes për të përcaktuar 
anëtarët e eko-patrullave dhe delegimin 
e detyrave nga arsimtarët përgjegjës 

 IX.2020 
 

Isak Iseini 
 / 
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zbatimin e këtyre aktiviteteve. 

 

ЕКО-STANDARD2. Kursimi i ujit 

Polisa: Kursimi racional i ujit. 

Qëllimet: Zvoglimi i shpenzimit të ujit për 10% në krahasim me vitin e kaluar. 

 

Pikat e aksionit Mënyra e realizimit Koha e 
realizimit 

Përgjegjës Mj. e nevojshme 

1. 
 
 

Zëvendësimin dhe riparimin I 
kazanavee të vjetër të WC me kazana 
të ri kursyes  

Ndërrimi i atyre kazanëve që nuk janë 
kursyes me kazan kursyes  IX.2020 

 
   Drejtori 
 

Sponzorim nga sektori i 
biznesit dhe komuës. 

2. 
 
 

Formimi i eko-patrullave të përfshira 
në zbatimin e pikave të veprimit që do 
të pasojnë, mbikëqyrin dhe kontrollojn 
zbatimin e këtyre aktiviteteve.. 

 
Mbajtja e mbledhjes për caktimin e 
anëtarëve të eko patrollave dhe dhënija 
e obligimeve nga arsimtarët përgjegjës 

IX.2020 
 
 

Xhejlan Ramadani 
    / 

 

ЕКО-STANDARD3. Mirëmbajtja e ndërtesës dhe ambient të brendhëm të shëndoshë 

Polisa:  Ambient i shëndetshëm dhe i pastër për mësim dhe punë. 

Qëllimet: Sigurimi i kushteve të shëndetshme për punë dhe qëndrim në shkollë. 

 

Pikat e aksionit Mënyra e realizimit Koha e 
realizimit 

Përgjegjës Mj. e nevojshme 

1. 
Zbukurimi I koridoreve, zyrave dhe klasave 
me lule   

Vuarja e luleve në zyra, koridore 
dhe mirëmbajtja e tyre 

Pranver, 
vjeshtë 

Koordinator, personeli 
teknik, Zulejha Zuberi 

Sponzorim për 
fidanet 

2. 

Theksimi i udhëzimeve për mbajtjen e 
ndërtesës dhe mjedisit të shëndetshëm në 
shkollë.   

 
Mbajtja e mbledhjes për caktimin 
e anëtarëve të eko patrollave dhe 
dhënija e obligimeve nga 
arsimtarët përgjegjës  IX,X.2020 Hedushe Miftari 

Letër, fotoaparat, 
hamer, 

3. 
 
 
 

Formimi i eko-patrullave të përfshira në 
zbatimin e pikave të veprimit që do të 
pasojnë, mbikëqyrin dhe kontrollojn 
zbatimin e këtyre aktiviteteve.  

 
Mbajtja e mbledhjes për caktimin 
e anëtarëve të eko patrollave dhe 
dhënija e obligimeve nga 
arsimtarët përgjegjës 

IX.2020 
 
 

Mejrem Baki 
Letër, fotoaparat, 
hamer, 
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ЕКО-STANDARD4.Oborr irregulluar dhe ekologjik 

Polisa: Oborr i rregulluar dhe funksional i cili është në pajtim me kërkesat për mbrojtjen e mjedisit jetësor. 

Qëllimet:Oborr i rregulluar dhe funksional sipas të gjitha parametrave ekologjike, ashtu që maksimalisht do të përdoret për nevojat e e 

tëgjithve që qëndrojnë në shkollë. 

 

 

Pikat e aksionit Mënyra e realizimit Koha e realizimit Përgjegjës Mj. e nevojshme 

1. 
 

Mbjellja e drunjëve lokal në çdo 
5m2 

 
Mbjellja e drunjëve në oborrin e 
shkollës 

Pranverë 
 

Enisa Abdullai 
 Sponzor për fidane 

2. 
 

Pastrimi i rregullt i oborrit  Kontrollat e nxënësve  përgjegjës 
nga eko-patrulla 

IX.2020 
Tехнички 
персонал,еко-
патрола / 

3. 

Afishimi i udhëzimeve për 
mirëmbajtjen e oborrit  
 
 
 

Përpunimi në orët e artit figurativ 
dhe arsimit teknik 

 
 

Edukim për biodiversitetin 

IX-XI.2020 
 
 
IX-XI.2020 

Gjilimsere Sadiki, 
Shpresa Zuberi, Besa 
Hamidi  
 
 

-Letva të drunjtë, 
(Material i braktisun) 
 -Ngjyra 
(Sponzorim nga prindërit) 
-LCD-proektor 

4. 
 
 

Formimi i eko-patrullave të 
përfshira në zbatimin e pikave të 
veprimit që do të ndjekin, 
monitorimin dhe kontrollin e 
zbatimit të këtyre aktiviteteve. 

Mbajtjen e një mbledhje për të 
përcaktuar anëtarët e eko-
patrullave dhe delegimin e 

detyrave nga arsimtari  përgjegjës 

IX.2020 
 
 

Enver Vrenezi 

/ 
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                                                                            13.2 LIDHJA  ME PROGRAMIN MËSIMOR   

 

Klasa e I  (mësimi klasor) 
 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

1. Rëndësia e ujit për botën e gjallë  Shkencat natyrore   Krijesat e gjalla 1  Java e 12  

6. Ujë të shëndetshëm për pije   Shkencat natyrore    Uji i pastër për pije 1  Java  e 15  

10
. 

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit më 
të gjerë (në shtëpi, komunitet lokal, etj).     1  Java  e 17  

GJITHSEJ     3   
 

II.ТЕМА: ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

7. 
Analiza egjendjes  së  instalimit elektrik 

 Shoqëri Bisedë për rreziqet në shtëpi 1 Java e 19  

GJITHSEJ     1   

 
III.ТЕМА: MIRËMBAJTJA E NDËRTESËS DHE MIRËMBAJTJA E MJEDISIT MJEDISIT NË SHKOLLË 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore 

Nr. i 

orëve Koha e realizimit 

5. PVC amballazhë   Shkencat 
natyrore   Kërkim i materialeve jashta klasës  1  Java e 7  

9. Analiza e situatës në ndërtesën e shkollës  Gjuhë shqipe Bisedë –Kush çka punon në shkollë  1  Java e 3- muaji 10 

GJITHSEJ      2   
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IV.ТЕМА: OBORR I RREGULLUAR 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore 

Nr. i 

orëve Koha e realizimit 

1. Rëndësia e oborrit  Art figurativ   Vizatimi vijave-gardhi oborrit i shkollës 1 Java e 4- muaji 10  

3. Analiza e funksionalitetit të oborrit Art figurativ     Pikturë -ngjyra kopsht -boite pranverë 1 Java e 3- muaji 3 

8. Rregullimi hortikultural   Shkencat 
natyrore   

  bimëve locale 
1  Java e 14  

9. Компост и компостирање Plehrat dhe 

plehrimi     

 

  

GJITHSEJ     3   

 

V.ТЕМА: MBETURINAT 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

6. Deponitë dhe deponitë e egra Shkencat 
natyrore Mund të shoh 1 Java e 4  

7. Ndikimi i mbeturinave në shëndetin e 
njeriut dhe mjedisin 

Shkencat 
natyrore  Mund të dëgjoj 1 Java e 5  

GJITHSEJ     2 

  

VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

3. Akcione ekologjike  Shoqëri Shetitje në natyrë 1  Java e 1- muaji 4  

GJITHSEJ     1   
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VII.ТЕМА: TRANSPORTI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

1. Llojet e transportit Shoqëri  Llojet e mjeteve transportuese 1  Java e 34  

7. Përpunimi i udhëzimeve për përdorimin e 

transportit publik dhe biçikletave  Arsim figurativ 

 Vizatim me ngjyra të drurit-mjet 

transportues 1  Java e 2 - muaji 2  

GJITHSEJ     2   

 
 

VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

1. Ushqim organik Shkencat 
natyrore  Shqisat 1  Java e 3 

5. Ndikimi i aktivitetit fizik në shëndet Arsimi fizik dhe 

shëndtësor  Ushtrime për rritje dhe zhvillim 1  Java e 3- muaji 9  

GJITHSEJ   2  

 
IX.ТЕМА: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. i orëve Koha e realizimit 

6. Përgjegjësia ndaj mjedisit    Shkencat 
natyrore   Hulumtimi i materialeve 1  Java e 7  

GJITHSEJ   1  
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Klasa e II  
 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore 

Nr. i 

orëve 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e ujit për botën e gjallë 
Shkencat 
natyrore e dytë  Vlera e ujit 1 Dhjetor 

3. Ndotja e ujit 
Shkencat 
natyrore e dytë  Ndotja dhe mbrojtja e ujit 1 Dhjetor 

8. 
Analiza e gjendjes të instalimit hidraulik 

Shkencat 
natyrore 

e dytë 

Analizë e gjendjes së instalimit të 
ujësjellësit (gypave, 
çezmave,kazanëve,pisuarëve)  1 

Shtator 

GJITHSEJ             3                            3 3   
 

 

 

 

II.ТЕМА:ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

4. 

Përdorimi racional i energjisë 

 Gjuhë shqipe e dytë 

 Si mund ta kursejmë energjinë në 

shtëpit tona – Diktat 

           1 Prill  

6. 

Përpunimi  i udhëzimeve për përdorimin 

racional të energjisë 
  Shkencat 
natyrore   e dytë 

Plani për shpenzim të zvogluar të 

burimeve për nxemje ( dru, naftë, 

e tj.  

-Aparate për amvisni             1 Nëntor 
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III.ТЕМА: MIRËMBAJTJA E NDËRTESËS DHE MJEDISË I SHËNDOSHË NË SHKOLLË 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e higjienës në ndërtesë   Shkencat 
natyrore   e dytë 

 Rregullat për sjellje në klasë -

ngritja e vetëdijes          1  Shtaor 

2. Mjete ekologjike për higjienë 
 Gjuhë shqipe e dytë 

 Përdorimi i materialeve 

ekologjike për pastrim - tregim          1  Shkurt 

4. Artikuj të papërdorshëm 

 Математика e dytë 

 Lirimi nga sendet e panevojshme 

në ndërtesë ( banka të thyera, 

saksia, tabela, lule të thara)           2  Tetor 

7. Ndikimi i higjienës në shëndetin 
 Gjuhë shqipe e dytë  Pastërtia është gjysma e shëndetit          1  Shkurt 

GJITHSEJ             4                          4          5   

 

 

 

IV.ТЕМА: OBORR I REGULLUAR 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

4. Rëndësia e higjienës në oborr  Edukatë fizike 

dhe shëndetsore e dytë 

 Aktivitete në borë-pastrimi i 

borës           2 Janar 

6. Përpunimi i  i udhëzimeve për 

mirëmbajtjen e kopshtit  Gjuhë shqipe e dytë 

 Ambient i shëndetshëm dhe i 

pastër në të cilin luajmë           1  Prill 

8. Rregullimi hortikulturor   Shkencat 
natyrore   e dytë  Kopshti i luleve-mbjellja e luleve           2  Prill 

9. Plehrat dhe plehrimi           

GJITHSEJ             3                          3           5   

 

V.ТЕМА: MBETURINAT 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

3. Përzgjedhja e mbeturinave Matematikë e dytë  Aksion mbledhës i shisheve          1  Nëntor 
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plastike – Punë me të dhëna    

5. Ri-përdorimi 

 Art figurativ e dytë 

 Ekspozitë e sklupturave të 

përpunuara nga mbeturinat 

(plastikë,kartondhe kutija)           1 mars  

7. Ndikimi i mbeturinave në shëndetin e 
njeriut dhe mjedisin 

  Shkencat 
natyrore   e dytë 

 Higjiena – Veprimtari 

hulumtuese            1  Mars 

GJITHSEJ             3                        3            3   

 
VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 
Koha e 

realizimit 

4. Ndikimi i njeriut në biodiversitet 

 Gjuhë shqipe e dytë 

Kujdesi për zogjët të cilët mbesin 

te ne – leximi i tekstit         `1 Dhjetor 

GJITHSEJ               1                         1          1   

 
 
VII.ТЕМА: TRANSPORTI 
 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

1. Llojet e transportit  Shkencat 
natyrore – në 

korelacion me 

artin figurativ e dytë 

 Mjetet e komunikacionit – 

modelimi automjetit           2  Mars 

5. Transporti dhe siguria   Shkencat 
natyrore   e dytë 

 Ku luajmë dhe si të sigurtë e 

kalojmë rrugën,          1  Shkurt 

GJITHSEJ               2 

 

                 2           2   
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VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

3. Cilësia e ushqimit dhe të ushqyerit  Gjuhë shqipe e dytë Fryti im i preferuar 1  Tetor 

4. Piramida e të  ushqyerit Shkencat 
natyrore e dytë 

Si duhet të ushqehemi-ligjeratë 
nga një ekspert 1  Shkurt 

6. Ndikimi i ushqimit në shëndetin Shkencat 
natyrore e dytë 

  Ne ham shumëllojshmëri 
ushqimesh 2  Dhjetor 

8. Përpunimi i udhëzimeve për përdorimin e 
ushqimit të shëndetshëm 

 Art figurativ e dytë 

  Përpunimi i një  broshure për 
përdorim të ushqimit të 
shëndetshëm 2  Shkurt 

GJITHSEJ           4                4 6  

 
 

Klasa e III  (mësim klasor) 
 

 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Rëndësia e ujit për botën e gjallë 
Shkencat 
natyrore 

Krijesat e gjalla 
1  Java e 10  

6. Ujë i pijshëm i shëndetshëm 
Shkencat 
natyrore 

Ujë të pijshëm të pastër 
1 Java e 13  

GJITHSEJ     2   
 

II.ТЕМА: ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

7. 
Analiza e gjendjes së instalimit elektrik 

Shoqëri Bisedë për rreziqet 1  Java e 20  

GJITHSEJ     1   
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III.ТЕМА:  MIRËMBAJTA E E NDËRTESËS DHE AMBIENT I SHËNDOSHË NË SHKOLLË 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

9. Analiza e situatës në ndërtesën e shkollës  Gjuhë shqipe Biseda kush çka punon në shkollë 1 III-IX 

GJITHSEJ     

   

IV.ТЕМА: OBORR I REGULLUAR 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Rëndësia e oborrit Art figurativ Vizatimi-rrethimi i oborrit të shkollës 1 IV-X 

8. Rregullimi hortikulturor   Shkencat natyrore     bimët locale 1 15 javë 

GJITHSEJ     2 

  

V.ТЕМА:  MBETURINAT 

 

PËRMBAJTJET EKOLOGJIKE LËNDA Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

7. Ndikimi i mbeturinave në shëndetin e 

njeriut dhe mjedisin   Shkencat natyrore    Mund të nuhas 1 III-IX 

GJITHSEJ     1   

 
VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

3. Aksione ekologjike Ed fizike  Shetitje në parkun e Çairit 1 II-IV 

GJITHSEJ     1 

  
VII. ТЕМА: TRANSPORTI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

7. Përpunimi i udhëzimeve për përdorimin e 

transportit publik dhe biçikletave Art figurativ 

Vizatim me ngjyra druri-mjet 

transporti 1 muaji i 2  

GJITHSEJ     1 
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VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Ushqim organik   Shkencat natyrore    Shqisat 1  JAVA E 3 

GJITHSEJ     

 
 
 
 
IX.ТЕМА: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

6. Përgjegjësia ndaj  mjedisit jetësor   Shkencat natyrore   Hulumtimi i materialeve 1  java e dytë 

GJITHSEJ   1  

 

 

Klasa e IV. (mësimi klsor) 
 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

3. Ndotja e ujit Natyra IV Burimet e ndotjes së ujit 1 Dhjetor 

12
. 

 Uji dhe ndryshimet klimatike Natyra  
Gjuhë angleze IV 

 Fenomene natyrore, shi, breshër, 
bore – Kushtet e motit 

1 
1 

 Shkurt 
Мај 

GJITHSEJ   
 

  3   
 

 

II.ТЕМА: ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e energjisë për jetën e gjallë Natyrë IV  Nxetësia dhe matja e 1 Nëntori 
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temperatueës 

3. Llojet e energjisë Natyrë IV  Energjia i lëvizë objektet 1 Nëntori 

GJITHSEJ   

 

  2   

 
III.ТЕМА: MIRËMBAJTJA E NDËRTESËS DHE MJEDISË I SHËNDOSHË NË SHKOLLË 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

7. Ndikimi i higjienës në shëndetin 
Natyrë IV 

Këshilla për kujdesin e higjienës 
tëorganeve shqisore 1  Маrs 

8. Ndikimi i njeriut mbi mjedisin  Gjuhë shqipe IV Përpunim I tekstit - klasë të pista 1  Маrs 

GJITHSEJ       2   

 
 

 

 

IV.ТЕМА: OBORR I RREGULLUAR 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e oborrit Arsim fizikë dhe shëndetësor  IV  Lojra shtafetore në obor 1 Prill 
8. Rregullimi hortikulturor 

Natyrë  IV 

 Mbjellja e fidaeve për Ditën e 

drunit 1 Nëntori 

GJITHSEJ       2   

 

V.ТЕМА: ОТПАД 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Mbeturinat       

 

  

2. Analiza e mbeturinave në ndërtesë dhe 
oborr  Математика  IV 

 Bashkësitë – Elementet e 

bashkësisë 1 Java e V 

4. Riciklimi BAT  IV Riciklimii letrës së vjetër 1 Dhjetor 

GJITHSEJ       2   
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VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

4. Ndikimi i njeriut në biodiversitet Art figurativ IV Vizatimi i hapësirës natyrore 1  Shtaor 

5. Ndikimi i ndryshimeve klimatike në 
biodiversitet 

  

  

 

  

6. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit në 
lidhje me biodiversitetin lokal Shoqëri IV 

Çështjet publike dhe problemet në 

komunë 1 Мај 

GJITHSEJ 
  

  2   

 
 

VII.ТЕМА: TRANSPORTI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

6. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut të 
gjerë për të përdorur transportin publik 
dhe biçikletave Shoqëri IV 

Avantazhet e përdorimit të transportit 
publik dhe biçikletave 

1   Мај 

7. Zhvillimi i udhëzimeve për përdorimin e 
transportit publik dhe biçikletave Gjuhë shqipe IV 

 Dita Ndërkombëtare pa automobile 
1  Shtaor 

GJITHSEJ 
   

2   

 

VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

 Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

4. Piramida  e  ushqimit  Gjuhë angleze IV  Përpunimi i piramidës për ushqim 2  Март 

5. Ndikimi i aktivitetit fizik në shëndet Arsim fizikë dhe 

shëndetësor IV   Ushtrime për formimin e trupit 2 Shtaor 

GJITHSEJ    4  
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IX.ТЕМА: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Klasa Përmbajtja mësimore Nr. i orëve 

Koha e 

realizimit 

2. Rëndësia e ruajtjes së habitateve natyrore 

Shoqëri IV 

 Llojet e habitaeve dhe 

mirëmbajtja e tyre 1   Tetor 

6. Përgjegjësi ndaj mjedisit jetësor Natyrë IV  Ajri si ambient jetësor 1 Мај 

GJITHSEJ    2  

 

 

 

Klasa V (pestë)  
 

 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Rëndësia e ujit për kafshë të egra   Shkencat natyrore   Rëndësia e ujit organizmat e gjallë 1 Shtaor /Tetor 

2. 

Burimet ujore dhe shfrytëzimi i tyre 
 Shkencat natyrore   
BAT 

Kuptimi dhe rëndësia e ujit të shënetshëm 
Shfrytëzimi i energjisë së ujit 

1 
2 
 

Shtaor /Tetor  
Maj 
 

4.    Shkencat natyrore    Mënyra e kursimit të ujit (çeshma me sensor) 1 Shtaor /Tetor  

6. Shfrytëzimi racional i ujit   Shkencat natyrore   Rëndësia e ujit të pastër për trupin e njeriut 1 Shtaor /Tetor  

11. Me ujë të pijshëm të shëndetshëm   Shkencat natyrore   Rruga e ujit prej burimit gjer te shtëpit tona  1  Shtaor /Tetor 

12. Shpërndarja e ujit         

13. Ujë dhe ndryshimet klimatike Shoqëri 22 marsiDita ndërkombëtare e ujërave 1 Маrs 

GJITHSEJ     7   
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II.ТЕМА: ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. 
Rëndësia e energjisë për botën e gjallë 

  Shkencat natyrore   
Burime natyrore të energjisë, Dielli si burim 

bazë i energjisëdhe rëndësia e tij   1 Dhjetor –Shkurt 

2. 

Burimet e energjisë dhe shfrytëzimin e 
tyre 

Matematikë 

 
Burimet energjitike të/(jo) përsëritshme.- Puna 
me të dhëna 1 Dhjetor –Shkurt 

3. 

Llojet e energjisë   Shkencat natyrore   Lloje të energjisë dhe rëndësia e llojeve të 
ndryshme të energjisë 1 Dhjetor –Shkurt 

4. 
Përdorimi racional i energjisë   Shkencat natyrore    Kursimi i energjisë gjatë nxemjes dhe 

ndriçimit të shtëpisë 1 Маrs 

5. 

Sigurimin e energjisë nga burime 
alternative: Sistemi diellor / PV / era BAT 

Shfrytëzimi i energjisë së diellit dhe erës 

 2 Мај 

6. 

Përpunimi i udhëzimeve për 
përdorimin racional të energjisë   Shkencat natyrore   

Shfrytëzimi i llambave kursyese për të kursyer 

energji elektrike. 1 Dhjetor /Shkurt 

8. 

Rritja e ndërgjegjësimit në komunitetin 
e gjerë 

Matematikë 

Dallimi në mes të faturës së energjisë elektrike 

pas kryerjes së masës kursyese  në shtëpi 

 -Punë me të dhëna 1 Shkurt 

9. 
Shpërndarja e energjisë 

  Shkencat natyrore   
Rruga  e energjisë elektrike deri në shtëpinë 

tonë  1 

Dhjetor / 

Shkurt 

GJITHSEJ     9  

  
III.ТЕМА: MIRËMBAJTJA E NDËRTESËS DHE AMBIENT I SHËNDOSHË NË SHKOLLË 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Rëndësia e higjienës në ndërtesë  Gjuhë shqipe 

BAT 

Jetë të shëndetshme në ambient të shëndoshë   

 Kultura e punës  në punëtorin e shkollës  

1 

2 

Prill/Мај   

Tetor 

3. Ngjyra ekologjikisht miqësore për 
picture Art figurativ Pikturojmë  me ngjyra ekologjike 1 Prill/Мај   

5. Paketimi PVC 
BAT Aksion mbledhës për amballazhë PVC 1 

1 herë në javë gjatë gjithë 

vitit.  

7. Ndikimi i higjienës në shëndetin 
Gjuhë shqipe  Mbrojtja nga sëmundjet ngjitëse 1 

Prill/Мај   
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8. Ndikimi i njeriut mbi mjedisin 
Општество  

Përvetësimi i  shprehive për ruajtjen e 

higjienës në shtëpi, shkollë dhe rrethinës.   1 
Prill/Мај   

9. Analiza e situatës në ndërtesën e 
shkollës  BAT Përzgjedhja e klasës më të mirë 1 

Prill/Мај   

GJITHSEJ     8   

 

IV.ТЕМА: OBORR I REGULLUAR 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Rëndësia e oborrit 
Ed fizike 

 Oborri i shkollës – vend për pushim dhe 

argëtim  1 Shtaor  

3.  Analiza e funksionalitetit të oborrit 

Matematikë 

BAT 

Përparësitë dhe mangësitë e oborrit të 

shkollës Punë me të dhëna. Vozitje në poligon 

– nevoja për poligon për vozitje të shkathët të 

bicikletës    

1 

2 

Shtaor 

Shtaor  

4.  Rëndësia e higjienës në oborr 

Gjuhë shqipe  

Përvetësimi i shprehive për mirëmbajtjen e 

oborrit – diskutim dhe sjellja e rregullave për 

sjelljen në oborr  1 Shtaor  

5.  Ngritja e vetëdijes të komunitetit më 
të gjerë për  higjienë në oborr Gjuhë shqipe  

Përpunimi i EKO – parollave në oborrin e 

shkollës   1 Март/Prill  

8. Rregullimi i hortikultural  Krijimtari Mbjellë bimë në oborr 1 Tetor/Prill  

GJITHSEJ     7   

 

V.ТЕМА: MBETURINAT 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Llojet e mbeturinave Математика  Materialet degradable dhe biodegradable - Puna me të dhëna 1 Tetor/nëntor  

4. Riciklimi BAT Letër dhe plastikë për riciklim 1 Tetor/nëntor  

5. Ri-përdorim 
BAT 

Ripërdorimi i sërishëm i artikujve dhe ambalazhës 1 

2 Tetor/ Nëntor 

7. Ndikimi i mbeturinave në shëndetin e 
njeriut dhe mjedisin BAT 

  Karakteristikat e materialeve - natyrale dhe artificiale 

1 Tetor/nëntor  

8. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për 
menaxhimin e mbeturinave BAT 

Substanca të dëmshme në sendet për paketim 
1 Tetor/nëntor  

11

. 
Pajisje për reduktimin e mbeturinave 

BAT 
Aksioni për të mbledhur letër të vjetër 

1 Tetor/nëntor  
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GJITHSEJ     8   

 

 

VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

2. Analiza e biodiversitetit në 
mjedisin local Shoqëri 

Bilanci midis njeriut dhe natyrës, florës dhe faunës 
1 Prill/Мај  

3. Aksionet ekologjike Shoqëri  

BAT 

Mbjellë një dru 

Mbledhja e letrës së vjetër dhe riciklimi 

1 

4 

Nëntor– Март 

Dhjetor 

GJITHSEJ     6   

 

 

VII.ТЕМА: TRANSPORTI 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. Koha e realizimit 

1. Llojet e transportit Shoqëri  

Gjuhë angleze 

Llojet e mjeteve të transportit 

Përpunimi i fjalorit për transport 

1 

1 

Prill/Мај   

Prill 

3. Ndikimi i transportit në mjedis Shkencat 

Natyrore Ndikimi i dëmshëm nga gazrat e automjeteve 1 Tetor  

6. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut të 
gjerë për të përdorur transportin publik 
dhe biçikletave  A.teknik  

Dita pa makina - të gjitha në bicikleta 

Rregullat dhe rregulloret për çiklist pjesëmarrje në 

komunikacion publik  

1 

2 

Shtaor  

 

 GJITHSEJ     6   

 

VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Ushqimi organik Matematikë Ushqim i shëndetshëm . Punë me të dhëma 1  Tetor 

4. Piramida e ushqimit Matematikë Menia javore me ushqim të shëndetshëm  - Punë me të dhëna   1 Prill  

5. Ndikimi i aktivitetit fizik në shëndet 
 A.teknik  Bicikleta ime _ edhe si mjet për rekreim 2 

  

Shtaor 

6. Ndikimi i ushqimit në shëndetin 
 Математика  

 Gjuhë angleze 

 Shprehi (Jo) të shëndosha të ushqyerit në familje-Работа со 

податоци 

Shprehit e mira dhe të këqia në të ushqyerit 

1 

1 

Prill 
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7. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit 
më të gjerë për të përdorur ushqim të 
shëndetshëm Shoqëri 

7 Prilli dita e shëndetit 

 1 

Prill 

GJITHSEJ   7  

 
IX.ТЕМА: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM  

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Definicioni dhe rëndësia e zhvillimit të 
qëndrueshëm 

Shoqëri 
Nga marrëdhënia me natyrën sot do të varet shëndetii fëmijëve 

tanë. 
1 Prill 

2. Rëndësia e ruajtjes së habitateve 
natyrore 

Shoqëri 
22 prillDita ndërkombëtare e planetit Tokë 

1 
Prill 

5. Shfrytëzimi racional i resurseve 
natyrore 

Shoqëri 
Përgjegjësia e njeriut për burimet natyrore. 

1 
Prill 

7. Konsumi i përgjegjshëm dhe racional Shoqëri 5 Qershor – Dita ndërkombëtare e mjedisit jetësor. 1  Qershor 

GJITHSEJ   4  

 

 

(Mësimi lëndor) 
 

I. ТЕМА: UJI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. 
Rëndësia e ujit për botën 
e gjallë 

Kimi  
Fizikë 
Art figurativ 
Biologji 

nëntë 
tetë 
gjashtë 
shtatë 

Uji dhe peroksid hidrogjeni, komponimet hidrogjenit  dhe 

oksigjenit 

Zgjerimit termik i lëngjeve 

Harmonia e ngjyrave dhe tonet 

Shkëmbimi i materialeve mes bimëve dhe mjedisin 

1 
1 
2 
2 

Dhjetor 
 Мај 
Shkurt 
Јануари 

2. 

Burimet ujore dhe 
shfrytëzimi i tyre 
 

Informatikë 
Gjuhë shqipe  
Gjuhë shqipe 
Gjuhë shqipe  

shtatë 
gjashtë 
shtatë 
tetë nëntë 

Efekte të animacionit dhe të zërit shëndosha të prezantimit 
multimedial 
Anafora dhe epifora,, Atje është lumi ynë " 
Krahasimi,, ngjyra e pronit ' 

1 
1 
1 
 1 

Dhjetor   
Tetor 
 Shtaor 
 Tetor 
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Gjuhë shqipe Apostrofa,, Pran burimit të Vardarit '' 
Poema ,, Vardari '' 
 

1  Tetor 

3. Ndotja e ujit Gjeografi Tetë  Ndotja e ujit 1  Мај 

4. 
 
 

Shfrytëzimi racional i ujit 

Shkencat Natyrore 
Fizikë 
Etika e religjioneve 
Kulturë qytetare 
Математика  

pestë 
tetë 
gjashtë 
tetë 
gjashtë 

LUjërat në Tokë dhe bashkësitë jetësore ujore 
Lindja e Muahamedit a.s. 
Si funksionon BE-ja 
Operacionet me numrat natyrore 
 
 

1 
2 
1 
1 
1 

Shkurt 
Tetor 
Dhjetor 
Мај 
Shtaor 

9. 

Zhvillimi i udhëzimeve 
për përdorimin racional 
të ujit  Gjuhë angleze Gjashtë  Te Visari në shtëpi 1 Prill 

10. 

Rritja e ndërgjegjësimit 
të komunitetit më të 
gjerë (në shtëpi, 
komunitet lokal, etj). 

 Etikë  
Мatemetikë 

shtatë 
tetë 

 Tre burimet e moralit 
Zhvillimi i qytetërimit në vendet e Ballkanit 
 

1 
1 

 Shtaor 
Nëntor 

12. 
Uji dhe ndryshimet 
klimatike Gjeografi Tetë Elementet natyrore të mjedisit 1  Мај 

GJITHSEJ 
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II.ТЕМА: ENERGJIA 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. 

Rëndësia e energjisë për botën 
e gjallë 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Arsim figurativ 

gjashtë 
shtatë 
tetë 
nëntë 

gjashtë 

Interpretimi,, dielli ynë " 

Elementet e tekstit prozë,, pak reaper " 

Apostrof,, Kënga e diellit '' 

Rimë paralele,, Malli për Jugun " 

Marrëdhënia e formave të ndryshme të lidhura 

1 

1 

1 

1 

1 

Tetor 

Tetor 

Tetor 

Tetor 

Мај 

2. 

Burimet e energjisë dhe 
shfrytëzimin e tyre Gjuhë angleze 

Kimi 

 

nëntë 

nëntë 

 

Science 

Disa procese të rëndësishme oksiduese - reduktuese 

 

1 

1 

 

Prill 

Shtator 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

199 
 

3. Llojet e energjisë Fizikë tetë Energjia kinetike dhe potenciale 2 Janar 

4. 

Përdorimi racional i energjisë Fizikë 

Fizikë 

Informatikë 

tetë 

nëntë 

shtatë 

Izolim termik 

Puna dhe fuqia e rrymës elektrike 

Përkufizimi i  grafikut  dhe krijimin i grafikut 

1 

1 

1 

Prill 

Tetor 

Shkurt 

5. 

Sigurimin e energjisë nga 
burime alternative: Sistemi 
diellor / PV / era 

 Gjeografi 

 Fizikë 
shtatë 

tetë 

Burime të tjera të energjisë 

Fitimi i irrymës alternative 
1 

2 

Март 

Dhjetor 

6. 

Zhvillimi i udhëzimeve për 
përdorimin racional të energjisë 

Etika e religjioneve 

Маtemetikë 

 gjashtë 

shtatë 

Komuniteti i njerëzve 

Punë  me të dhëna-diagrame 

1 

2 

 Shkurt 

Nëntor 

8. 

Rritja e ndërgjegjësimit të 
komunitetit më të gjerë (në 
shtëpi, komunitet lokal, etj). 

Etikë   

Informatikë 

Arsim qytetar 

shtatë 

gjashtë 

nëntë 

Etika e sotme 

Programet për punë me videofotografi 

Informacioni në shoqërinë bashkëkohore  

 

1 

1 

1 

 Shkurt 

Dhjetor 

Мај 

12. 

Energjia dhe zhvillimi i 
qëndrueshëm  Fizikë Tetë 

 Ligji për ruajtjen e energjisë 

 1 Shkurt 

13. 

Rëndësia e energjisë për botën 
e gjallë Biologji shtatë Rëndësia e fotosintezës për botën e gjallë në biosferë 1 Shkurt 

GJITHSEJ 
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III.ТЕМА: MIRËMBAJTJA E NDËRTESËS DHE AMBIENT I PASTËR NË SHKOLLË 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e higjienës në 
ndërtesë Etika e religjioneve 

Gjuhë angleze 

Kimi 

шестто 

шестто 

tetë 

 Rëndësia e etikës 

Përpunimi i djalogut  dhe gram strukturës me patjetër 

dhe nuk mundet 

Vetitë e acideve 

1 

1 

1 

 Shtaor 

Март 

Prill 

4. artikuj të papërdorshëm Arsim figurativ           nëntë  Плоштина и волумен во скулптурата 2 Nëntori 

5. paketimin PVC     

   6. Rritja e ndërgjegjësimit të 
komunitetit mbi higjienën dhe 
mjedis të shëndetshëm 

 Etikë 

Gjuhë angleze 

Физ. и здр. 

образование 

 

shtatë 

shtatë 

tetë 

 

Etika e sotme– Ekologjike 

Përpunimi i mjësisë mësimore “patjetër dhe nuk 

guxon” 

Kros 

 

   1 

   1 

   1 

 

 Shkurt 

Tetor 

Shtaor 

 

7. Ndikimi i higjienës në shëndetin 
 Gjuhë frenge  gjashtë Mëngjesi i Visarit 1  Март 
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8. Rëndësia e higjienës në 
ndërtesë Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe  

Shkencat Natyrore 

Gjeografi  

Fizikë 
Biologji 

gjashtë 
shtatë 
tetë 

nëntë pestë 

tetë  

nëntë 

tetë 

 

Interpretimi i tekstit ,,Kulla nga rëra” 

Interpretim ,,Pagesa sipas punës” 

Hiperbolë:  “Nusja lëvdëron dhëndrin '' 

Interpretimi  “Nusja lëvdëron dhëndrin '' 

Ndërrimi i natyrës  me urbanizëm 

Elementet antropogjenike mjedisore në biodiversitet 

Mbrojtja nga rrezatimi 

Ndotja fizike dhe kimike e  mjedisit 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Nëntor 

Nëntor 

Мај 

Мај 

Мај 

Qershor 

GJITHSEJ     
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IV.ТЕМА: OBORR I RREGULLUAR 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Rëndësia e oborrit 
Arsim qytetar 

Ed fizike 

 nëntë 

tetë 

 

 Kulturë mediatike 

Poligon të elementeve të përsosura të gjimnastikës 

partere dhe gjimnastikë ritmike  

     1 

     2 

 

 

 Мај  

Маrs 

 

 

3. Analiza e funksionalitetit të 
oborrit  Fizikë  tetë Njehsimi i syprinës dhe vëllimit  1 Tetor 

5. Ngritja e vetëdijes në higjienë 
më të gjerë të komunitetit në 
oborrin e shtëpisë 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Etikë 

Etika e religjioneve 

gjashtështat
ë 
tetë 
nëntë 

shtatë 

gjashtë 

Përshkrimi ”Bredhi” 

Interpretimi,, Nëna Qazime” 

Bisedë: “ Dita jonë solemne” 

Symboli ,, Endësja” 

Sjellja e mirë 

Parimet e përbashkëta etike të mësimeve fetare  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Dhjetor Tetor 

DhjetorNënto

ri 

Prill 

Tetor 

6. Zhvillimi i udhëzimeve për 
mirëmbajtjen e kopshtit Arsim qytetar  nëntë  Konflikti      1 Dhjetor 

7. Ujitja e sipërfaqeve të gjelbra 
Математика  tetë  Syprina e shumëkëndëshave 2  Dhjetor 

8. Hortikulturalno redaktimi Informatikë 

Arsim figurativ 

Biologji 

Arsim muzikorо 

gjashtë 

nëntë 

6,7,8,9 

shtatë 

software arsimor 

dominantja në fotografi (perspektiva lineare) 

Mbjellja e fidaneve –dita e drunit dhe e ekologjisë 

Tempo ALLEGRO në këngë 

1 

2 

2 

1 

Nentor 

Tetor 

Tetor,Маrs 

Маrs 

GJITHSEJ       19   
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V.ТЕМА: MBETURINAT 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1. Mbeturinat 

Arsim qytetar 

 

 

tetë Çfarë është ajo që e bën një person të veçantë 

 

1 

 

Shtaor 

3. Përzgjedhja e mbeturinave 
Matematikë 

 

shtatë 
 

Zbatimi i diagrameve  

 

2 Dhjetor 

4. Riciklimi 
Informatikë 

Arsim muzikor 

gjashtëgjash

të 

Vizatim i skicës dhe formës të rregullt gjeometrike 

Njësitë muzikore, pyetje dhe përgjigje për 

performancën e ansamblit 

1 

1 

Shkurt 

Shkurt 

5. Ri-përdorimi 

Art figurativë tetë 

 Paketimi si një produkt i dizajnit grafik 

Holokausti dhe pasojat e Luftës së Dytë Botërore 

Lajm:,, jepet më e suksesshme " 

Angels,, media kultura e mbeturinave " 

Reportazh,, waterfalls Smolarës ' 

     2  Мај  

6. Deponit dhe deponitë e egra Histori tetë Holokausti dhe pasojat e Luftës së Dytë Botërore 1 Dhjetor 

7. Ndikimi i mbeturinave në 
shëndetin  Shkencat Natyrore  pestë 

Mjedise jetësore 

 1 Prill 

8. Rritja e ndërgjegjësimit të 

komunitetit për menaxhimin e 

mbeturinave 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Etika e religjioneve 

gjashtë 
shtatë 
tetë 
nëntë 

gjashtë 

Këngë patriotike,, Vendlindja ime " 

Lajm ,,shpërblehen më të sukseshmit’’ 

Kulturë mediatike ,,Engjujt në Mbeturina’’ 

Reportazhë ,,Gazi Baba’’ 

Vlerat thelbësore të bashkëjetesës 

1 

1 

1 

1 

1 

Shtaor 

Prill 

Prill 

Мај 

Shkurt 

GJITHSEJ     
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VI.ТЕМА: BIODIVERSITETI 

 

Përmbajtje ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

3. Aksione ekologjike 

Etika e religjioneve 

Arsim figurativ 

Biologji 

gjashtë 

tetë 

6,7,8,9 

Varshmërie etike në Judaizëm 

Iluzioni i hapësirës, linjës, sipërfaqes dhe hapësirës 

Mbledhja letrës së vjetër, plastikës, rregullimi i 

kabineteve  

 

   1 

   2 

   4 

Nentor 

Shtator 

Маrs 

4. Ndikimi i njeriut mbi 

biodiversitetin Arsim qytetar  

Arsim muzikor 

 tetë 

shtatë 

Vlerat personale dhe të përbashkëta 

Kontrollimi njohuri për  ¼ e notës, tempo, dinamika 

  

    1 

1 

Tetor  

Nentor 

 

5. Ndikimi i ndryshimeve 

klimatike në biodiversitet  Математикë Tetë Prporcionaliteti 2 Мај  

6. Rritja e ndërgjegjësimit të 

komunitetit në lidhje me 

biodiversitetin lokal 

Informatikë Gjuhë 

shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

gjashtëgjas
htë shtatë 
tetë 
nëntë 

Veb Kërkuesit 

Inerpretim ,,Zogu nuk u kthy” 

Interpretim ,,Vajza dhe dymbëdhjet muajt’’ 

Esejј  ,Dimri në Shkup’’ 

Roman shkencoro  - fantastik  ,,Anija kosmike”’ 

1 

1 

1 

1 

1 

Јаnar 

Shkurt 

DhjetorDhjet

or 

Маrs 
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VII.ТЕМА: TRANSPORTI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr. 

Koha e 

realizimit 

1

. 

 

 

 

Llojet e transportit 

gjuhë frenge 

gjuhë shqipe 

gjuhë shqipe 

gjuhë shqipe 

gjuhë shqipe 

 gjeografi 

art figurativ 

Muzikë  

shtatë 
gjashtë 
shtatë 
tetë 
nëntë 

shtatë 

shtatë 

shtatë 

Pse vonohesh? 

Koncepti për dramën,,Bulba te binarët’’ 

Morfologji: grupa emërore e fjalëve 

Hiperbola,,Gjergj Elez  Alija’’ 

Roman aventuristik ,,Lufta me peshkun’’ 

Ekonomia dhe dgët e ekonomisë sot 

Zbatimi i vijës kornizë dhe strukturale 

Tempo dhe dinamika gjatë ekzekutimit të një vepre 

muzikore 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Јаnar- Tetor 

Nentor 

Маrs 

Prill 

Shkurt 

Tetor 

Nentor 
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2

. 

Ndikimi i transportit mbi 

shëndetin Informatikë 

Etika e religjioneve 

Ed fizike. 

shtatë 

ghashtë 

tetë 

Redaktimi i një teksti gazetaresk 

Vlera e paqës dhe paqëdashjes te njeriu 

Të ushtruarit dhe përsosjes së teknikave për vrapim të 

shpejtë dhe të vazhdueshëm 

1 

1 

2 

Shtator 

Prill 

Shtator 

3

. 

Ndikimi i transportit 

mbimjedisin Gjeografi  

Arsim qytetar 

Histori 

shtatë 

nëntë 
tetë 

Kriteret, përfitimet, parimet për formimin e rrjetit në 

komunikacion 

Informacioni në shoqërinë bashkëkohore 

Kultura dhe shkenca në botë dhe në Evropë 

1 

1 

1 

Мај 

Мај 

Tetor 

4

. 

Analiza e transportit lokal 
Математика 

gjashtë 
 

Grumbullimi dhe sistematizimi  i të dhënave 
2  Shtator 

GJITHSEJ   
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VIII.ТЕМА: SHËNDETI 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr 

Koha e 

realizimit 

4. Piramida e  ushqimit Informatikë 

Biologji 

gjashtë 
tetë 

Punë me fotogrsfi të gatshme 

Raportet e ushqimit dhe piramida e ushqimit 

1 

1 

Маrs 

Јаnar 

5. Ndikimi i aktivitetit fizik në 

shëndet  

Ed fizike 

Gj. frenge 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Etika e religjioneve 

Gjuhë angleze 

Biologji 

Математика 

 
Gjashtë 
Gjashtë 
tetë 
шестто 
shtatë 
tetë 
nëntë 
Gjashtë 
nëntë 
nëntë 
Gjashtë 

 

Ushtrime dhe përsosje e ecjeve ritmike 

Sport – Unë jamë simpatizues i ...... 

Interpretim ,,Nuk e ka ditur sa është i pasur’’ 

Historia e Lekës së Madh. 

Interpretim ,,Punëtori’’ 

Interpretimi ,,shokët besnik’’ 

Jetë e devotshme sipas islamit 

Medicine 

Mbrojtja nga anomalit dhe sëmundjet e  organeve të 

digestionit   

 Puna me të dhëna – Përpunim dhe sistematizim 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Dhjetor 

Shkurt 

 Маrs 

Prill 

Мај 

Prill 

Prill 

Shkurt 

Nentor 

Маrs 

6. Ndikimi i ushqimit në shëndetin Arsimi qytetar 

Art figurativëазов. 

Kimi 

 tetë 

shtatë 

nëntë 

Demokratija dhe të drejtat e njeriut 

Kontrasti i strukturës dhe konturës 

Ndarja, vetitë dhe rëndësia  e vitaminave  

1 

2 

1 

 Марrs 

Shtator 

Qershor 

7. Rritja e ndërgjegjësimit të 

komunitetit më të gjerë për të 

përdorur ushqim të shëndetshëm Fizikë 

nëntë 
 Mbrojtja nga rrezatimi 

 

1 

 

Мај 
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IX.ТЕМА: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM 

 

Përmbajtjet ekologjike Lënda Kl. Përmbajtja mësimore Nr 

Koha e 

realizimit 

1. Definicioni dhe rëndësia e 

zhvillimit të qëndrueshëm       

 

  

2. Rëndësia e ruajtjes së habitateve 

natyrore 

Informatikë 

Etika e religjioneve 

shtatë 

gjashtë 

Vuarja e dokumentit të hiper lidhjes  dhe zbatimi i tyre 

Vlesrsimi i dijes sipas Islamit 

1 

1 

Tetor 

Мај 

4. E drejta sociale 

Gjuhë angleze 

 
Nëntë 

 

Music 

 

1 

Dhjetor 

5. Shfrytëzim racional i resurseve 

natyrore 

 

 Fizikë 
nëntë 
 

  

Fitimi i rrymës alternative 
 

2 

Dhjetor 

6.  

 

 

Përgjegjësi ndaj mjedisit jetësor 

Gjuhë frenge 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Gjuhë shqipe 

Arsim qytetar  

Projekte nga arti 

figurativ 

Gjuhë angleze 

Histori 

nëntë 
gjashtështat

ë 

tetë 
nëntë 

 tetë 

shtatë 

nëntë 

shtatë 

Një natë në shator 

Intervju ,,Nuk kemi planet rezervë’’ 

Komedia ,,Hanko Halla’’ 

Interpretim ,,Ekspozita’’ 

Interpretim ,,О, vendi im’’ 

Të drejtat e fëmijve 

Koha dhe hapësira 

Science 

Shteti i Frankëve 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Shkurt 

Prill 

Мај 

Мај 

Shtator 

Dhjetor 

Shtator 

Prill 

Shtator 

7. Konsumi i përgjegjshëm dhe 

racional 

 Matematikë 

Gjuhë angleze 

shtatë 

nëntë 

 Operacione me numra racional 

Fashion 

2 

1 

Mars 

Shtator 
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Kryetari i eko - këshillit: Blerim Jakupi 

 
 

 

 

 

 



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

205 
 

14. PROGRAMI PËR INTEGRIM NDËRETNIK NË SISTEMIN ARSIMOR 

 

Aktivitete globale Rezultate të pritura 
 

Parakushte 
 

Realizator 
Koha e 

realizimit 

Definimi i roleve të 
anëtarëve të ekipit 

Përgjegjësi të ndara të anëtarëve të ekipit 
sipas aktiviteteve të INA 
Nedrete Feleki - koordinatore 
Ganimete Rexhepi-  anëtarë 
 Gjyltene Suma - anëtarë 
--Selvete Shabani- anëtarë 

--Zulejha Ziberi - anëtarë 
--Besa Kica - anëtarë 
 

Takim ndërmjet koordinatorit dhe 
anëtarët e ekipit. 
 
Marëveshje për aktivitetet e ekipit 
të  
 

Anëtarë të SIT-
it. 

Gusht 

Prezantimi i 
aktiviteteve të MIS 
në programin 
vjetor 

-Integrimi i aktiviteteve të INA në 
programën vjetore të shkollës të përfshirë 
në Misionin dhe Vizionin  
- Përpunimi i planit për aksion në 
Programën vjetore në të cilën janë 
përfshirë aktivitete konkrete të shkollës 
dhe aktivitetet e përbashkëta me shkollën 
partner. 
- Raporti nga aktivitetet paraprake për 
vitin shkollor  2019-2020 
 

-Marëveshje për realizimin e 
aktiviteteve. 
-Përpunimi i listës për aktivitete të 
përbashkëta. 
- Realizimi i takimit punues me 
anëtarët e SITnga shkolla partner 
për përputhjen e aktiviteteve të 
përbashëta. 
 

Anëtarë të SIT-
it dhe timi i 
arsimtareve. 

Gusht 

Planifikimi i 
aktivitete konkrete 

 
Përpunimi i planit aksional për secilin 
aktivitet konkret. 

 
- Formimi i ekipeve për aktivitetet 
e planifikuara. 
 
- Takime të mbajtura me ekipin e 
shkollës partner  

Anëtarë të SIT-
it dhe timi i 
arsimtareve. 

 
Shtaor 

Realizimi i 
aktivivitetevetë 
planifikuar   

-Gara nga arti figurativ me nxënësit  e 
klasave të V në temën  “Temë e lirë“. 
-Prezentim i përbashkët për Turqinë ( 

 
 
-Përdorimi i doracakëve për 

Anëtarë të SIT-
it dhe timi i 
arsimtareve 

Tetor 
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aktivitet në seksionit të gjeografisë)  
Përpunimi i ekspozitave nga reciklimi i 
mbeturinave - Ekspozitë (aktivi 
iShkencave Natyrore) 
-Lojë basketbolli 
 
 

planifikim dhe realizim të 
aktiviteteve dhe takimeve të 
përbashkëta. 
-Përpunimi i portfoljeve për për 
aktivitet e realizuara  
Takimet punuese të pëbashkëta 
me ekipin  e shkollës partner.  

 
Nëntor 
 
Dhjetor 
 
 
   Prill 

 
 
 
Shtator-мај 
 
Shtator-мај 

Monotorimi i 
aktiviteteve të 
realizuara   

Përgatitja e raporteve për zbatimin e 
aktiviteteve dhe shfaqja e  informacionit 
në buletinin e bordit. 

-Përdorimi i instrumetave të 
përgaditura për aktivitetet e 
realizura 
- Takimet midis ekipeve të 
shkollave partnere. 
 

Anëtarë të SIT-
it. 

Shkurt 

Promovimi i 
aktiviteteve  të 
realizuara  

Prezantimi i aktiviteteve të realizuara para 
arsimtarëve, nxënësve, prindërve dhe 
përfaqësues të Komunës. 
- Azhurimi në kontiunuitet i 
inormacionevePërditësimi i vazhdueshëm 
i informacionit. 
 

-Material i përgaditur për 
prezentimin e aktiviteteve. 
- Pjesëmarje në gosti. 

Anëtarë të SIT maj / qershor 

Mbajtja e prtfolios 
dhe sertifikimit 
profesional 

-kritere për sertifikim  
- Mbledhje e mbajtur për mbajtjen e 
portfolios profsionale   

Përfshirja dhe pjesëmarrja në 
realizimin e aktiviteteve të 
planifikuara. 
 

Anëtarë të SIT Shtator / 
qershor 

 
                                                                                                                                    përgjegjës: Nedrete Feleki 
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15. Programi për orientim profesional të nxënësve 

Hyrje 
 

Çdo profesion ka kërkesat dhe specifikat e veta. LLojllojshmëria e profesioneve korrespondon me diversitetin e aftësive fizike dhe 
mendore të individëve. 
 Shpesh në jetën e përditëshme profesioni identifikohet me punësimin, por ka dallime.Puna  është rezultat i veprimit personal, 
përkushtim dhe kompetencë ndërsa profesioni është aftësi e njeriut për të kryer ndonjë punë. 
    I tërë procesi i orientimit profesional  ka vetëm karaker këshillues ndërsa vendimi përfundimtar për mënyrën se si dhe ku ata do 
të vazhdojnë arsimimin e tij,  për këtë bënë familja dhe nxënësi, edhe pse  janë  edhe përjashtime të caktuara. 
 
 
Orientimi profesional 
Qëllimi i orientimit profesional është të ndihmojë nxënësit që të  vendosin të vazhdojnë arsimimin e tyre dhe të orientohen  në 
profesionet që do tu përgjigjen  aftësive  të tyre fizike dhe mendore, dhe në të cilin profesion do të ketë  më shumë gjasa për 
përshtatje të mirë. 
  Procesi i orientimit profesional është një proces kompleks dhe përmban fazat e mëposhtme: 
        informacion profesional 
        këshillim profesional 
        -evaluimi-ndjekja e këshillimit të realizuar 

 
 
Informacion profesional 

Qëllimi i informacion profesional është  që nxënësi të njoftohet me të gjitha tiparet përkatëse dhe karakteristikat e një profesioni që mund të 
zgjedh. 
 
Këshillim profesional 
Këshilla profesionale është një proces psikoterapeutik që vepron në formimin e individualitetit të nxënësit  dhe zbatohet në mënyrë të 
vazhdueshme në të gjithë arsimin fillor, me theks të veçantë në klasën e nëntë. 
 
Vlerësimi -  monitorimi 
Faza e tretë e orientimit profesional zhvillohet në periudhën kur nxënësit nuk janë tashmë në shkollën fillore, por në disa shkolla të mesme, ku  
vazhdohet me  monitorim të nxënësve. 
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Shtator 
 
        - Formimin i komisionit për orientim profesional 
        -Propozimi dhe miratimi i programit të punës 
        -Dhënia raport mbi punën  në vitin e kaluar shkollor 
         -evaluim -monitorimi i nxënësve të mbaruar nga viti shkollor i kaluar   
 
 
Tetor 
-Orët e kujdestarisë ti kushtohen zgjedhjes së drejt të profesionit 
        -Vizitë e ndonjë organizate punuese në afërsi 
        -Regullimi i këndit për orientim profesional 
 
Nëntor 
-Realizimi i i anketës me nxënës të klasave të nënta 
         -Biseda me prindër – përfaqësues te profesioneve të ndryshme       
        -Vuarja  e dëshirave të shprehura në anketë, në procesverbalin e mbledhjes së rregullt 
 
Dhjetor 
-Njoftim me më tepër lloje të profesioneve 
         -Punim me shkrim në temën :„Çfarë dëshiroj të bëhem“(gjuhë shqipe) 
         -Ligjeratë nga ana e mjekut për rëndësin e shëndetit gjatë zgjedhjes së profesionit.  
         -Shpallja e punimeve me shkrim në këndin për orientim profesional. 
 
Janar 
 
          - Vizatim në orën e arsimit të artit në temën: "Profesioni im i ardhshëm" 
           - Eksponimi i punimeve nga arti figurativ në këndin për orientimin profesional. 
 
Shkurt 

 
- Vizitë organizatave punuese dhe sholave të mesme. 
         - Bisedë me përfaqësues të punëtorëve 
         - Raport për punën gjysmëvjeçare të komisionit për orientim ентација 
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Mars 

         - Realizimi i i anketës së përsëritur  për të verifikuar ndryshimet në qëndrimet e nxënsve. 
         - Bisedë me ish nxënës nga shkolla jonë 
         - Shqyrtimi i rezultateve nga anketa 
 

Prill 
- Furnizimi me publikime për rjetin e profesioneve dhe distribuimin e tyre ndërmjet nxënësve. 
-Njoftimi i nxënësve me zgjedhjen e drejtë të profesioneve. 
         - Kryerje e bisedave me nxënësit në lidhje me dëshirën e tyre për arsimim të mëtejshëm 
 
                             Маj 
- Analiza dhe krahasimi i rezultateve nga anketat 
           - Biseda të veçanta me nxënëstë luhatshëm ( të pa sigurt) 
 
 
Metoda dhe instrumente 
 
1.   Anketa-pyetësori  
 
Përfundimi 
Me orientimin profesinal në arsimin fillor do të mundësohet që nxënësit më lehtë të orientohen  dhe të vazhdojnë arsimimin e tyre 
në shkollat e mesme. Aktivitetet e ekipit për orientim profesional, shumë do të ndikojnë në vazhdimin e arsimimit të mëtejshëm në 
shkollat e mesme. 

 
16.Programi për punën e bashkësis së klasave 

 
Shtator 
 Zgjedhja e ktyesisë të bahkësisë së nxënësve (kryetarit, zëvendësit, anëtarët dhe proçesmbajtësit) 
 Njofim me  detyrat dhe punën e bashkësisë së nxënësve. 

 
Tetor 
 Bashkësia e klasës si një kolektiv punues në të cilën secili kontibuon për atmosferë të këndshme 
 Rrregullshmëria dhe disiplina 
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Nëntor 

  Sjellja e nxënësve në shkollë dhe në vende publike 

  Si për të përmirësohen shprehitë e punës, disiplinës në punë dhe kushtet e punës në shkollë 

 
Dhjetor 
 Diskutimnë temën: Vlerësimet e fituara janë rezultat i mësimit tim. Si ta përmirësojmë suksesin? 
 Bisedë për suksesin e nxënësve në gjysmëvjetor; 
 Aktivitetet për t'u përgatitur për realizimin pazarit të  Vitit të Ri në shkollë; 

 
 
 
Janar 
 Diskutim në temën: Ne kemi nevojë për të mbajtur reputacionin e shkollës, të kujdesemi për mbajtjen e rendit, disiplinës dhe 

inventarit  shkollor 

Shkurt 
 Diskutim në temën: Inkurajimi dhe ndihma për nxënësit më pak të suksesshme në klasë. 
 Përgjegjësia për hapat dhe veprimet 

 
Mars 
 Problemet në klasë  si një njësi dhe si t'i zgjidhin ato. 
 Shënimi i ditës së ekologjisë 
 Ligjeratë për  mbrojtjen  nga alkooli, droga dhe pirja e duhanit 

 
Prill 
 Diskutim në temën: Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor dhe realizimin e EKO standardeve në shkollë. 
 Shënimi i  1 prillit - Dita e hajgares; 

 
Maj 
 Shqyrtimi i suksesit dhe sjelljen e nxënësve para përfundimit të vitit shkollor. 
 Analizë epunës së bashkësisë së shkollës 

Arsimtar përgjegjës: Zulejha Zuberi 
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       17. Programi për bashkëpunim mekomunitetin lokal 

 

Qëllime 
 

Aktivitete 

 
Bartës i 

aktiviteteve 

 
Persona 

përgjegjës 

 
Afati 

 
Resurset 

Indikatorët e 
suksesit 

Bashkëpunimi 
me shkollat 
fillore dhe të 
mesme 

Vizitë shkollave 
fillore dhe të mesme 

Arsimtarë, 
nxënësdhe 
shërbimi 
profesional 

Shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale 

Zhvillimi i 
bashkëpunimit 
me institucionet 
e ngjashme 

Bashkëpunimi  
me BZHA dhe 
MASH; dhe 
Fakulteti i 
Filozofisë   

Mbledhja e 
informacionit dhe të 
dhënave për nevojat 
e shkollës 

Arsimtarë, 
nxënësdhe 
shërbimi 
profesional 

Shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale 

Zhvillimin e 
bashkëpunimit 
dhe duke fituar 
përvojë 

Bashkëpunimi 
me Qendrën për 
Punë Sociale 
 

Bisedë  me 
ekspertë dhe vizita 

Arsimtarë dhe 
nxënës 

Shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale
kërkesa, 
vërtetime 

Mbledhja e të 
dhënave dhe 
prezantimi i 
punës së 
institucioneve 

Bashkëpunimi 
me OJQ-të 

Bisedë  me 
ekspertë dhe vizita 

Arsimtarë dhe 
nxënës 

Shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale
kërkesa, 
vërtetime 

Zhvillimi i 
vetëdijes në 
mesin e 
nxënësve në 
përputhje me 
projektin 
përkatës 

Bashkëpunimi 
me institucionet: 
Stacioni 
Meteorologjik. 
Shtëpia  për 
jetimët. 

Bisedë  me 
ekspertë dhe vizita 

Arsimtarë dhe 
nxënës 

Shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale
kërkesa, 
vërtetime 

Zgjerimi i 
njohuritë e 
fituara mbi 
mbrojtjen e 
mjedisit dhe 
trajtimit 
njerëzor për të 
moshuarit 
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Bashkëpunimi 
me teatrot, 
kinematë, 
muzetë 
DKC Karposh 
Kujdes 
Bashkimi i 
ShkupitСоработ
ка со 
театри,кина, 
музеи 
ДКЦ-Карпош, 
Сојуз за грижи 
на град Скопје 

Vizita, 
monitorim,biseda, 
gara 

Arsimtarë dhe 
nxënës 

Arsimtarët 
dhe 
shërbimi 
profesional 

Në kontinu-
itet 

Raporte, 
proçesverbale
kërkesa, 
vërtetime 

Të zhvillohet  
ndërgjegjësimin 
publik dhe 
kulturor në mes 
të nxënësve 
dhe të 
zhvillojnë 
shpirtin 
konkurrues 

 
 
 

18. Programi për punë shoqërore – humanitare 
 

Qëllime 
 

Aktivitete 

 
Bartës i 

aktiviteteve 

 
Persona 

përgjegjës 

 
Afati 

 
Resurset 

Indikatorët e 
suksesit 

Rregulllimi i 
panoave në 
shkollë 

Pjesëmarrje në 
përgatitje për 
rregullimin e  
hapësirës 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Shtator fletë mësimore 
Aplikacione 
material 
shpenzues 

Zhvillimi i 
aftësive 
krijuese 

Aksion 
mbledhës 

Pjesëmarrja e 
nxënësve në 
aksionet  e 
mbledhjes  

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Në 
kontinu-
itet 

Grumbullimi i i 
ushqimit, 
Veshmbathjes,l
etrës së vjetër, 
plastikës 

Të zhvillohet 
vetëdija për 
raport human 

Shënimi i 
javës së 
fëmijve 

Performance për 
pranimin e 
nxënësve në 
organizatën  e 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Tetor Material për 
pranim në 
klasën e parë 

Të zhvillohet 
ndjenjë e 
përkatësisë  



Programa vjetore për punën e shkollës për vitin shkollor 2020/21 

213 
 

fëmijëve 

Dita e drunit Mbjellja e fidanëve 
të rinj 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Nëntor Material 
shpenzues. 
fiadane të reja 

Të zhvillohet 
ndjenjë për 
një mjedis të 
shëndetshëm  

Përpunimi i 
zbukurimeve 
me rastin e 
festave të 
ardhshme 

Pjesëmarrja e 
nxënësve  në 
përpunimin e 
zbukurimeve 

Arsimtar, 
nxënës dhe 
prind 

Arsimtarët Në 
kontinu-
itet 

Material 
shpenzues 

Zhvillimi i 
aftësive 
krijuese të 
nxënësve 

Оrganizimi i 
ekspozitave 
shitëse 

Pjesëmarrja e 
nxënësve në 
organizim dhe shitja 
e punimeve 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Në 
kontinu-
itet 

Material 
shpenzues 

Të zhvillohen 
aftësit teorike 
dhe kreative 
dhe vetëdija 
për 
shfrytëzimin e 
e të mirave 
materiale    

Dita e 
ekologjisë 

Pastrimi dhe 
rregullimin e 
lokaleve shkollore 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Mars Material 
shpenzues 

Zhvillimi i 
vetëdijes për 
një mjedis të 
shëndetshëm 
dhe të pastër 

Dita e 
hajgares 

Paradë e maska Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët Prill Material 
shpenzues 

Aftësitë 
inovative dhe 
kreative 

Dita e planetit 
Tokë 

Shkruarja e 
porosive, parollave, 
krijimtarisë 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët prill Material 
shpenzues 

Zhvillojnë 
vetëdijen e 
ruajtjes dhe 
mbrojtjen e 
planetit Tokë 

Dita e 
komunikacionit 

Përpunimi i 
shenjave rrugore, 
porosive dhe 
shëtitje përgjatë 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët mај Material 
shpenzues 

Zhvillimi i 
vetëdijes së 
kulturës dhe 
sigurinë në 
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rrugëve komunikacion 
Kursimi i 
energjisë 
elektrike 

Përpunimi i 
fllajerave 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët mај Material 
shpenzues 

Zhvillimi i 
vetëdijes për 
përdorimin e 
duhur të 
energjisë 
elektrike 

Paradë e 
luleve 

Shetitje e nxënësve 
në ambientin e afërt 

Arsimtar  
dhe nxënës 

Arsimtarët mај- 
qershor 

Material 
shpenzues 

Për të zhvilluar 
një aftësi 
konkurruese 
dhe krijuese 

 
 
Në web faqen e shkollës liria.edu.mk gjenden edhe këto linqe 

- Platformë  elektronike bashkëpunuese me pyetje dhe sugjerime 

- platformë  e rjetit social,forumeve dhe grupeve debative për komunikim në mes arsimtarëve,nxënësve dhe 

prindërve 

- link për materialet mësimore, përmbajtje elektronike të cilat do të shfrytëzohen në mësim. 

 
 

19.PROGRAMA E PUNES SE KESHILLIT EKOLOGJIK 

 

Koha e realizimit Aktivitet Realizues 

Gusht 2020 Formimi i EKO- grupit me mundesi 
zevendesimi te disa antareve. 

Arsimtar- nxenes- prinder 

Gusht 2020 Аnaliza e ambientit jetesor  ЕКО-keshilli 
Gusht 2020  Perzgjedhje e pikave te aktiviteteve si ЕКО-keshilli 
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prioritare dhe plan per aktivitet 
Shtator Perzgjedhja e arsimtareve pergjegjes 

per secilin EKO- standard 
ЕКО-keshilli 

Shtator Formimi  I EKO – patrollimit nga 
nxenesit  per percjellje dhe evalulim 

Arsimtare pergjegjes per secilin  EKO- 
Standard 

Shtator Vazhdimi I puneve te filluara Arsimtar- nxenes(prej5-9) 

Tetor Regullimi I oborrit te shkolles , 
korridoreve dhe pjeset e tjera te 
shkolles ne vjeshte. 

Arsimtar – nxenes(prej 1 - 9) 

Tetor Perpunimi I udhezimeve dhe tabelave 
per shfritezimin racional te ujit dhe 
energjis elektrike  

Arsimtar - nxenes(prej5 – 9) 

Nentor Аkcioni ,, dita e drurit’’ Arsimtar nxenes (prej 2 – 9) 
Nentor Pastrimi I oborrit te shkolles dhe 

pastrami I shkolles nga gjerat e 
panevojshme dhe te vjetra 

Arsimtare pergjegjes per secilin  EKO- 
Standard 

Dhjetor  Perpunimi I udhezimeve dhe tabelave 
per shfritezimin racional te ujit dhe 
energjis elektrike dhe mbrojtjen e 
ambientit jetesor 

Arsimtar- nxenes 

Shkurt Prezentim I keshillave per ushqim te 
shendetshem  

Arsimtar – nxenes  

Mars Dita e veres- dita e ekologjis Arsimtar – nxenes оnga kl2-9 
Aprill Ditet boterore per aksion 2020 Nxenes prej   kl 7,8   dhe arsimatr 

Aprill-Janar Regullim pranveror I oborrit dhe 
shkolles me mbjellje te reja dhe dru. 

Nxenes dhe te punesuar ne SHFK,, 
LIRIA’’ 
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20. PROGRAMA E GARAVE SHKOLLORE 

 
Planifikimi 

I aktivitetve 

programore 

 

     

 

Koha e realizimit 

 

Realizator 

 

Pjesmares 

 

Resurse 

 

Efektet e pritura 

 

 

Planifikimi I realizimt te 
garave shkollore 

Shtator 

 

Arsimtar pergjegjes Arsimtar dhe nxenes nga 

kl IV -IX 

 

Pregaditja e planit dhe 

orarit 

 

Realizim I 

suksesshem I garave 

shkollore 

 
Shpallja e planfikimit ne 

tabelen e shpalljes 

 

Tetor 

 

Arsimtar pergjegjes Arsimtar dhe nxenes nga 

kl IV -IX 

 

Pregaditja e planit dhe 

orarit 

 

Informim 

transparent dhe ne 

kohe te caktuar 

 
Aktivitete plotesuese te 

mentoreve per pregaditjen e 

nxeneseve  

 

Tetor 

 

Arsimtar pergjegjes 

 

Arsimtar dhe nxenes nga 

kl IV -IX 

 

Material plotesues Zgjerimi I njohurive 

dhe aftesive te 

nxeneseve dhe 

perfitimi I njohurive 

te reja 

 
Informimi I nxeneseve per 

mbajtjen e garave shkollore 

 

Nentor 

 

Sherbimi profesional 

 

Nxenes nga kl V -IX  

 

Flete per shpallje  

 

Informim 

transparent dhe ne 

kohe te duhur me 

qellim te pjesmarjes 

me te madhe  

 
 

Mbajtja e garave 
shkollore 

Nentor- Dhjetor 

 

Komisioni 

 

Nxenesnga kl V -IX  

 

Teste te standardizuara 

 

Perzgjedhja e 

nxeneseve me te 

talentuar te cilit do 

te marrin pjes ne 
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gara te rrangut me te 

lart 

 
Shpallja e rezultateve  

 

Nentor- Dhjetor 

 

Komisioni 

 

Arsimtare lendor dhe 

nxenesprej5-9 

Rang list ate shpallura 

ne tabelen e shpalljes , si 

dhe pregaditja e 

procesverbalit  nga 

mbajtja e garave 

shkollore 

 

Informim 

transparent  te 

rezultateve dhe ne 

kohe te duhur 

 

 

Aktivitete per pregaditjen e 

garave ne rang me te lart ( 

garat e qytet , komunale, dhe 

gara shteterore) 

Garat nderkombetare te 
matematikes- Kengur 

Gjate gjysemvjetorit te 

dyte 

 

Arsimtaret lendor dhe 

nxenesit e nominuar 

 

Arsimtaret lendor dhe 

nxenesit e nominuar dhe 

arsimtari pergjegjes 

 

Portofolje per secilen 

lende ku shenohen 

aktivitet , materialet dhe 

ushtrimet 

 Rregullshmeri ne 

krryerjen e 

aktiviteteve per 

pregaditje me 

efikase te nxeneseve 

ne garat e ardhshme  

 
Mbajtja e garave ne rang me 

te lart ( garat e qytetit, 

komunale dhe shteterore) ne 

gjuhen shqipe,maqedone, 

gjermane, angleze, 

matematik,fizik,kimi, 

informatik, hidstori, 

gjeografi, kriqi I kuq. 

 

 

 

 

Gjat gjysemvjetorit te 

dyte 

 

 Organizatoret e garave 

Arsimtaret lendor dhe 

nxenesit e nominuar 

 

, 

Arsimtaret lendor dhe 
nxenesit e nominuar 

Teste me detyrane nivel 

me te lart te diturive  

 

 
Pjesmarrje dhe 
afirmim te 
nxeneseve  
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Gara te orkestres dhe korrit 

 

Prill- Maj 

 

Arsimtar pergjegjes  

Nxenes te grupit 
lendor  

Kompozime te korrit  

dyzereshe dhe 

trezereshe  dhe 

orkestrim me DMI 

 

Pjesmarrje dhe 
afirmim te 
nxeneseve  
pjesmares 
 

Mbledhja e rezultateve nga 

mbajtja e garave  

 

Во текот на второто 

полугодие  

 

Arsimtar pergjegjes Arsimtar lendor dhe 
sherbimi profeional 

Rang lista dhe informim 

per mbajtjen e garave  

 

Formimin e 

pasqyres per sukses  

dhe plasman te 

nxeneseve 

 
Analiza e rezultateve nga 

mbajtja e garave  

 

Qershor 

 

Arsimtar pergjegjes Arsimtar lendor dhe 
sherbimi profeional 

Rang lista dhe informim 

per mbajtjen e garave  

 

 

Formimin e 
pasqyres per sukses  
dhe plasman te 
nxenesev 

Prezentimi I raportit nga 

nbajtja e garave 

 

Qershor 

 

Arsimtar pergjegjes Arsimtar lendor dhe 
sherbimi profeional 

Pregaditja e raportit te 

mbajtjes se garave  

 

Formimin e 
pasqyres per sukses  
dhe plasman te 
nxenesev te SHFK,, 
LIRIA’’ 

 

21.PROGRAMA PËR ZVOGLIMIN  E DHUNËS NË SHFK “LIRIA” 
 
AKTIVITETE PREVENTIVE KOHA E REALIZIMIT REALIZATOR 

Formimi  I ekipit  për prevenim  nga dhuna  
 

gusht Drejtor, këshilli I  arsimtarëve 

Në Këshillin e arsimtarëve: 
-njohtim me politikën për zvoglimin e dhunës  
dhe obligimeve të arsimtarëve 

gusht Ekipi për prevenim  nga dhuna  

Këshilli I prindëve: 
njohtim me politikën për zvoglimin e dhunës 
,informim  për aktivitetet në shkollë  në këtë 
lëmi. 

Shtatori/tetori Ekipi për prevenim  nga dhuna  
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Mbledhje prindore- 
--njohtim me politikën për zvoglimin e 
dhunës,   
,informim  për aktivitetet në shkollë  në këtë 
lëmi,njohtimi me rregullat  e sjelljes në 
shkollë. 

 

Shtatori/tetori Kujdestarët e klasave,përfaqsues nga  Këshilli I 
prindëve 

Përsosje profesionale e arsimtarëve 
-çka është dhuna? 
- Si të sillemi në rast dhune mes nxënësve ? 
 

Shtatori/tetori Ekipi për mbrojtje të  nxënësve  nga  dhuna   

Mbledhje prindore 
-çka është dhuna? 
 

Gjatë vitit Ekipi për mbrojtje të  nxënësve  nga  dhuna   

 
 

Orët e kujdestarisë 
-Përgaditja e rregullave për sjelljen në klasë 
 
 

Shtatori Kujdestarët e klasave 

Orët e kujdestarisë 
-Realizimi I përmbajtjevenga doracaku për 
shkathtësi jetësore lidhur me të drejtat e 
fëmijëve 

Gjatë vitit Kujdestarët e klasave 

Marrja e masave  dhe aktiviteteve për 
ndërprerjen momentale të dhunës 
 

Gjatë vitit , Kujdestarët e klasave 
Ekipi për mbrojtje të nxënësve nga  dhuna , 
Institucione (shëndetsore,policija,Qendra për 
punë sociale) 

Ligjerata profesionale nga ana e 
institucioneve relevante 

Gjatë vitit  
Ekipi për mbrojtje të nxënësve nga  dhuna , 
Institucione (shëndetsore,policija,Qendra për 
punë sociale) 
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22.Programa për punën e organizatës për fëmijë në SHFK ,,Liria’’  
 

Planifikim programor të 
aktiviteteve 

        Koha e realizimit Realizues Metoda dhe mënyra për 
realizim 

Rezultatet e pritura dhe 
efektet 

Zgjedhja e kryesisë të 
organizatës për fëmijë 

shtator Arsimtarë dhe nxënës 
përgjegjës  

Ligjerata dhe diskutime Zgjedhje e drejtë e 
anëtarëve nga  propozimi i 

nxënësve. 

Pranim i klasave të para në 
organizatën e fëmijëve 

tetor Unioni për kujdesje dhe 
edukim të fëmijëve  

Shfaqje shkollore Betim solemn dhe 
shpërndarje e dokumentit 

për fëmijë 

Pranimi I nxënësve  në 
klasën e parë 

tetor “Kryqi I kuq” dhe shkolla  Punë në grupe Nxitje e interest te 
nxënësit për  rëndësinë e  

OKQ 

Shënimi I  “ditës botërore 
të mësuesit” 

tetor Arsimtarë përgjegjës ligjeratë Respekt ndaj mësuesit 

Pjesëmarrje në 
kampanjën”ti mbrojmë 

fëmijët në komunikacion” 

nëntor ligjërues ligjeratë Zhvillimi I kultures në 
komunikacion 

Punëtori për punimin e 
zbukurimeve për shkollën 

Në kontinuitet Arsimtarë dhe nxënës 
përgjegjës 

Punimi I zbukurimeve Zhvillimi I kreativitetit te 
nxënësit 

Vizitë institucioneve Në kontinuitet Arsimtarë dhe nxënës 
përgjegjës 

punëtori Zgjerimi I diturive 

Pjesëmarrje në emisione 
TV 

Në kontinuitet Arsimtarë dhe nxënës 
përgjegjës 

Prezentime  Afirmim I shkollës 
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23.PROGRAMA PËR PUNË ME NXËNËS ME VËSHTIRËSI NË  MËSIM 

QËLLIMI KONKRET  Aktivitete Subjekte të kyqura Instrumente  d he 
teknika  që 
përdoren 

Korniza kohore  Indikatorë të suksesit 

Të identifikohen 
nxënësit me nevoja 
te veqanta dhe 
nxenesit  me 
veshtiresi ne mesim  

-formimi I ekipit 
për  
bashkëpunim 
-përcaktim I 
kohës për 
bashkëpunim 
me arsimtarët  
-përcaktim  I 
mënyrës dhe 
kohës  për 
bashkëpunim 
me prindët 

-nxënës 
-bashkëpuntor profesional 
(psikolog) 
-arsimtarë (kujdestari I kl. 
dhe tjerë arsimtarë) 
-prindë 
-profesionist  nga 
institucionet 
-drejtor 

-teste për  aftësi 
të përgjithshme 
intelektuale  
-teknika  
proektive  
-literaturë 
profesionale 
-mjete  
mësimore 
 

Në kontinuitet 
gjatë tërë vitit 
shkollor 

--formimi I ekipit për  
bashkëpunim 
-janë zbuluar nxënësit  me 
nevoja të veçanta 
 

Të zbulohet  
problemi te nxënësi 
konkret 

- përcaktim  I 
mënyrës dhe 
kohës  për 
bashkëpunim 
me prindët 
 --përcaktim  I 
mënyrës dhe 
kohës  për 
bashkëpunim 
meinstitucionet 
-mbajtja e 
dosjes për 
nxënës  
-përcaktim I 
protokollit  për 
punë  

-nxënës 
-bashkëpuntor profesional 
(psikolog) 
-arsimtarë (kujdestari I kl. 
dhe tjerë arsimtarë) 
-prindë 
-profesionist  nga 
institucionet 
-drejtor 

-teste për  aftësi 
të përgjithshme 
intelektuale  
-teknika  
proektive  
-literaturë 
profesionale 
-mjete  
mësimore 
 

Në kontinuitet 
gjatë tërë vitit 
shkollor 

 
-janë  zbuluar problemet  te 
nxënësit 
Realizohet  bashkëpunim me 
të gjitha subjektet  e kyqura 
-janë përdorë 
instrumentet,teknikat, mjetet 
mësimore  të planifikuara 
-punë e dokumentuar- mbajtje 
e 
dosjes  së nxënësit  
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Të arrihet  sukses I 
pershtatshem  te 
nxënësi 

- përcaktim I 
protokollit  për 
punë  
-përcaktimi  I 
metodave për 
punë 
-bashkëpunim 
në kontinuitet 
me të gjithë 
subjektet e 
kyqura 
- realizim I 
rregullt të gjitha  
aktiviteteve me 
nxënës  konkret 
-kontrollimi I 
nxënësit 

-nxënës 
-bashkëpuntor professional 
-prindë 

Mjete mësimore 
Mjete ndihmëse 

Në kontinuitet  -janë kyqur të gjitha subjektet, 
-janë realizuar aktivitete, 
-nxënësi  është kontrolluar me 
metoda  adekuate 
-prindët  janë informuar. 
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24.PROGRAMA PËR  PUNËN E PARLAMENTIT  TË SHKOLLËS  
 
Aktivitet programor I 
planifikuar 

Koha e realizimit realizator resurse Efekte të pritura  

Përgaditja e programës vjetore 
dhe miratimi I saj 

Gusht  Arsimtarë përgjegjës Program mësimor nga BZHA Përgaditja –sjellja e programës 

Rëndësia e parlamentit shkollor  
dhe zgjedhja e organeve 
udhëheqëse 

Shtator  Arsimtarë përgjegjës Programa vjetore Përfitimi  dhe  zhvillimi  I 
principeve demokratike 

Evaluimi I klimës shkollore dhe 
raportet në shkollë 

nëntor Arsimtarë përgjegjës diskutime Tejkalimi idobësive  dhe 
përmirësimi I gjendjes  

Organizimi  dhe shënimi I muajit 
të “Kryqit të kuq” 

nëntor Arsimtarë përgjegjës Broshurë nga “Kryqi ikuq” Ngritje në nivel të  lartë puna e 
dobishme  shoqërore-
humanitare 

Marëveshje për  organizimin e 
hepeningut për vitin e ri 

Dhjetor  Arsimtarë përgjegjës Diskutime dhe oferta  Zhvillim I shkathtësive 
sipërmarrëse 

Raport I gjysmëvjetorit  për 
Parlamentin e shkollës 

shkurt Udhëheqësi e PSH Raporte  Nxitje për të menduar në 
mënyrë kreative 

Organizime të aktiviteteve për 
patronatin e shkollës 

mars Udhëheqësi e PSH 
Arsimtarë përgjegjës 

Diskutime  Ngritje në nivel të  lartë puna e 
dobishme  shoqërore-
humanitare 
Shprehja e shkathtësive dhe 
diturive 

Marëveshje për pjesëmarrje në 
manifestimin “Dita e Evropës” 

Мај  Arsimtarë përgjegjës diskutime Kultivimi I vlerave kulturore 
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25.Program për pasqyrë në dokumentacionin pedagogjik 
 
aktivitetet Mbajtësit e 

veprimtarive 
resurse Instrumente Koha e realizimit Rezultatet e 

pritura 
Krijimi i një politike 
për të mbështetur 
planifikimin për 
njohuri në të dhënat 
pedagogjike 

-drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

-analiza e gjendjes 
-orari i orëve 
-materijale 
profesionale 
 

Pyetsor për arsimtarë shtatori Gjendja e 
deritanishme gjatë 
mbajtjes së 
dokumentacionit 
pedagogjik. 

Përcjellje e  mbajtjes 
së shënimeve 
pedagogjike. 

-drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

Përcjellje e 
planifikimeve të 
arsimtarëve 
-përgaditje ditore e 
arsimtarëve 

Ditari I klasës 
Libri I amzës 
Fletë evidentuese 
Dëftesa 
Pregaditje për orë 

Gjatë  vitit Udhëheqje e 
dokumentacionit 
pedagogjik në 
kontinuitet. 

evaluimi -drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

Kartoni pedagogjik 
I arsimtarëve 

Pyetsor për arsimtarë 
Instrumente për :  
Përgaditje pë orë, 
Mbajtja e ditarit 

qershor Kualitet gjatë 
udhëheqjes së 
dokumentacionit 
pedagogjik 
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26.PROGRAMA PER VIZIT NE ORE 

Aktivitetet Bartes te 
aktiviteteve 

resurset Instrumentet Korniza kohore Rezultatet e 
pritura 

Formimin e politikes 
per mbeshtetje dhe 
planifikim te vizites 
ne ore 

-drejtor 
- sherbimi profesional 
-arsimtar 

- analiza e gjendjes 
-ndarja e oreve  
-materiale 
profesionale  
- raport nga vizita ne 
ore 

Pyetesore per 
arsimtaret 

Shtator Pasqyre ne realizimin 
e mesimit 

Percjellje e realizimit 
te mesimit  
nepermjet vizites  ne 
ore  

--drejtor 
- sherbimi profesional 
 

Percjellja  e planit te 
arsimtarit 
-Pregaditja ditore e 
arsimtareve  

 Instrument per 
evaluimin e ores 

Gjat vitit shkollor Kvalitet me te mire 
gjat realizimit te ores  
-Shfritezim te 
mjeteve 
bashkekohore ne 
mesim 

Evaluimi -drejtor 
- sherbimi profesional 
-arsimtar 

Programed he 
pregaditje te 
arsimtareve  

Pyetesore per 
arsimtaretPerpunimin 
e te dhenave nga 
vizita ne ore  
-Instrumente te 
plotesuara 

shtaor Ritja e efikasitetit ne 
mesim 
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Program për pasqyrë në dokumentacionin pedagogjik 
 
aktivitetet Mbajtësit e 

veprimtarive 
resurse Instrumente Koha e realizimit Rezultatet e 

pritura 
Krijimi i një politike 
për të mbështetur 
planifikimin për 
njohuri në të dhënat 
pedagogjike 

-drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

-analiza e gjendjes 
-orari i orëve 
-materijale 
profesionale 
 

Pyetsor për arsimtarë shtatori Gjendja e 
deritanishme gjatë 
mbajtjes së 
dokumentacionit 
pedagogjik. 

Përcjellje e  mbajtjes 
së shënimeve 
pedagogjike. 

-drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

Përcjellje e 
planifikimeve të 
arsimtarëve 
-përgaditje ditore e 
arsimtarëve 

Ditari I klasës 
Libri I amzës 
Fletë evidentuese 
Dëftesa 
Pregaditje për orë 

Gjatë  vitit Udhëheqje e 
dokumentacionit 
pedagogjik në 
kontinuitet. 

evaluimi -drejtor 
- bashkëpuntor 
profesional 
-arsimtarë 
-komisioni 

Kartoni pedagogjik 
I arsimtarëve 

Pyetsor për arsimtarë 
Instrumente për :  
Përgaditje pë orë, 
Mbajtja e ditarit 

qershor Kualitet gjatë 
udhëheqjes së 
dokumentacionit 
pedagogjik 

 

 
 
13.Mbajtja e evidences për regjistrimin e nx.në 
klasë të parë 

pedagog drejtor 

14. Evidenca për orientimin profesional psikolog drejtor 
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27. PROGRAMA E ANTIKORUPCIONIT  2020/21 
 
 

Muaji 
 

Permbajtja  Qellimi Llojet e 
aktiviteteve  

Aktivitete Evaluimi 

11/2020 Vertetimin e paraditurive per 
korupcionin dhe 
antikorupcionin 

Te rishikohen paraditurit e nxeneseve , te njihen me 
termin korupcion, antikorupsion, integritet, shtypje sociale 
te din per llojet ku munde te paraqitet korupcioni dhe 
menyra e parandalimit dhe mbrojtje nga e njejta. 

Pyetesor per 
nxenesit 

Plotesimi I 
pyetesorit nga 
ana e nxeneseve  

 

12/2020 Причини и последици од корупцијата Ta kuptojn demin  dhe ndikimin e korupcionit ne shoqeri Puntori Aktivitete gojore  
diskusione, 
ligjerata  te 
shkurtera  

 

2/2021 
 

Стекнување на основни знаења за корупција и 
антикорупција 

 Te njihen me termin korupcion, antikorupsion, integritet, 
shtypje sociale te din per llojet ku munde te paraqitet 
korupcioni dhe menyra e parandalimit dhe mbrojtje nga e 
njejtaмеханизмите за спречување на корупцијата; 

Ligjerata dhe 
ushtrime  

Ligjerata power 
point prezentime 
;diskusione ; 
fjalkryqe 

 

3/2021 Lufte active kunder 
korupcionit: postera 

Te analizojn si dhe ku munde te paraqitet antikorupcioni, dhe 
si mund te parandalohet e njejta, te vihen ne situate ku do te 
ket rrol aktiv , perms te ciles do ta kuptojn antikorupcionin dhe 
per nevojen per edukim. 

Puntori Konkurs 
vizatimor  
Кorupcioni – e 
prret degen ne te 
cilen ulesh 

 

4/2021 Vertetimin e diturive per 
korupcionin dhe 
antikorupcionin 

Te vertetohen diturit e nxeneseve : te rishikohet a  kan mesuar  
nxenesit nga proekti,,programa per antikorupcion  te 
nxeneseve te shkollave fillore’’  

Pyetesor per 
nxenesit  dhe 
aktivitete te 
perseritura  

Plotesimin e 
pyetesorit nga 
ana e nxeneseve  

 

5/2021 Raport per realizimin e 
aktiviteteve te programs se 
antikorupcionit. 

Te shkruhet raport per aritjen e qellimeve dhe aktiviteteve Raport per te 
dhenat e 
grumbulluara  dhe 
sugjerim per 
permirsimin e 
aktiviteteve te 
ardhshme 

Raport  
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28.Kori shkollor 
 

Qëllimii korit të shkollësështë që nxënësi të mbështesë njohuritë dhe aftësitë në lëminë e muzikës, të tregojë interes te veçantë, orientim, 
senzibilitet. Nxënësit të aftësohen për bashkëpunim në marrdhënie kolektive, në prezentime të përbashkëta të veprave vokale në shkollë dhe 
jashtë shkollës. 
 

 

  

Nxënësi: 

            - të fitojë shprehi për vijim të rregullt dhe saktësi në korr; 
- të zhvillojë aftësi krijuese, të vlerave etike dhe estetike; 
- të zhvillojë marrëdhënie kolektive intelektuale, emocionale dhe maredhënie kreative ndaj interpretimit të veprave korale; 
- të zhvillojë aftësi për interpretim individual; 
- të respektojë udhëzimet e dhëna të dirigjentit; 
- të zgjerojë njohuritë teorike në lëminë e historise se muzikës; 
- të zbulojë mundësi të reja për përdorimin e aktivitetit koral në sintetizimin artistik  ose proekt multimedial; 
- të marrë pjesë në shfaqje të ndryshme dhe gara; 

            - të bashkëpunojë me persona tjerë të kulturës, institucione, organizata             profesionale në lëminë e kulturës dhe artit; 
      - të zhvilloje dashuri dhe aftësi për interpretim vokal dhe njohje te kulturave të popujve të tjerë; 
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  PROCESI ARSIMOR  
 

 

 

Përmbajtjet: 
 

 

KOMPOZIMET PËR 
PËRPUNIM 

 

Qëllimet konkrete të 
nxënësit: 

 

Udhëzimet didaktike të 
arsimtarit: 

 

 

Koha e 
realizimit 

Audicioni 
 

 

 

- të jetë muzikal; 
- të ketë zë të pastër; 
- të posedojë tingull adekuat 
të zërit; 
- të demonstroje  një këngë 
sipas dëshirës së nxënësit; 
 

- organizim të plotë të 
audicionit (formim i korit të ri); 
- këndim; 
- këndim kolektiv; 
- të dëgjuarit individual të 
nxënësve; 
- tekst notal të këngës 
popullore ”Luleborë” ose “ 
Asaman o trendafil i Celes”, 
shkaku i diapazonit deri ne 
decima 
- readicion të pranimit të 
anetarëve të rinj në kor; 
 

- SHTATOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gjatë tërë vitit 
shkollor 

 
 
 

 
- Bazat e teknikës 
vokale 
 

 

 

 

 

- të demonstroje qëndrim të 
drejtë gjatë këndimit; 
- të marrë frymë drejtë me 
diafragmë; 
- të përdorë ushtrime për 
drejt frymëmarrje; 
- të demonstrojë këndim; 
 

-  sqaron për elementet bazë të 
teknikës vokale; 
-  sqaron ushtrime për këndim; 
- sqaron për rëndësinë e 
teknikës vokale dhe 
funksionimit të organeve 
fonotorike; 
- sqaron për veshin e 

- SHTATOR 
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brendshëm; 
- diskuton për këndimin me 
arsyetim se këndimi nuk është 
vetëm veprim fiziologjik, por 
edhe veprim intelektual me 
përjetim emocional të tingujve 
që të mund të depërtojnë tek 
vetëdija dhe shpirti i dëgjuesit; 
 

 

 

 

 

 

 

- gjatë tërë vitit 
shkollor 

 

1. 

,,Himni i flamurit 
kombetar”  
(kompozim 

dyzërësh) 

 

 

 

 

 

 

2. “ Kënga e 

flamurit ” T.Daija 

(kompozim 

dyzërësh) 

-të diskutoje për karakterin e 
kompozimit; 
-të demonstrojë interpetim 
vokal te hymnit; 

 

 

 

 

 

 

 
-të diskutojë për karakterin e 
kompozimit; 
-të demonstrojë interpetim 
vokal të këngës; 

 

 

 

 

 

- sqaron për himnet e shteteve 
te ndryshme dhe mënyren e të 
interpetuarit 
 

 

 

 

 

 

 

- sqaron për kompozitorin 

Tish Daija 

- TETOR 
- NËNTOR 
 

 
 
 
 
 

1. -të diskutoje për karakterin e - sqaron për himnet e shteteve - TETOR 
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,,Himni i flamurit 
kombetar”  
(kompozim 

dyzërësh) 

 

 

 

 

 

 

2. “ Kënga e 

flamurit ” T.Daija 

(kompozim 

dyzërësh) 

kompozimit; 
-të demonstrojë interpetim 
vokal te hymnit; 

 

 

 

 

 

 

 
-të diskutojë për karakterin e 
kompozimit; 
-të demonstrojë interpetim 
vokal të këngës; 

 

 

 

 

 

te ndryshme dhe mënyren e të 
interpetuarit 
 

 

 

 

 

 

 

- sqaron për kompozitorin 

Tish Daija 

- NËNTOR 
 

3. ,, Për 
mëmëdhenë” 

(kompozim 
dyzeresh) 

-sqaron tekstin e këngës; 

-diskuton për karakterin e 
kompozimit; 
 

-sqaron për karakterin e 
këngës; 

 

 

 

 

 

-NËNTOR 
 
 

Kenge sipas 

deshires (per gara) 
-të diskutoje për veprën e 
kompozimit; 
-të aftësohet për 
interpretim me shoqërim 
me instrument muzikor; 
-të këndoje solo; 

-të sqaroje për karakterin 
e kompozimit; 

-sqaron për mënyrën e të 
kënduarit të kompozimit; 
-puna me solistë; 

 

 

 

 

 

- DHJETOR 

-Kënge per nenen -të identifikoje -sqaron për kompozimin dhe - JANAR 
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-Kenge per 

mesuesin 

-Kenge per 

shkollen 

kompozimin; 

-të diskutoje për 
karakterin e kompozimit 

kompozitorin; 
-analizon tekstin; 

 
 

-SHKURT 
- MARS 
 
 

1.,,Oj Liri” 

(dyzërëshe) 
 
 
2. Kënga “LIRI” me 
CD 

-të diskutojë për karakterin e 
këngës 
-të sqarojë për tekstin; 

-sqaron për tekstin e këngës; 

-sqaron për mënyrën e 
interpretimit; 
 

- sqaron mënyrën e këndimit 
dhe tempon e këngës sipas 
incizimit ne CD 

-PRILL 
-MAJ 

 
 
29.PROGRAMA E TIMIT INKLUZIV  
 

Detyrat Aktivitetet Koha Bartës Rezultatet e pritura Përgjegjës 

 

 

 

 

Ti identifikon 

fëmijët me NVA 

 

 

 

 

Opservim dhe 

biseda me fëmijët 

me NVA 

 
 
 

Shtator- Tetor 

 
 
 

Timi inklluziv 

 
 
 

Identifikimi  me koh I 

fëmijëve me NVA 

 
 
 

Timi inklluziv 

Udhëzimi I 

fëmijëve deri te 

enti për shëndet 

mental  për të 

siguruar mendim  

nga enti 

 

 

Kërkes me shkrim 

deri te prindërit  për 

të siguruar mendim 

dhe udhëzim nga  

ESHM 

 
 

Maj - Qershor 

 
 

Timi inklluziv 

 
 
Marja me kohë e vërtetimit 

mjeksor nga ESHM   

Timi inkluziv 
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Ti vlerësojm 

aftësit e 

nxënësëve me 

NVA 

 

 

Opservim testim 

dhe biseda me 

nxënësit me NVA  

Qershor- Gusht 

Timi inklluziv dhe njerez të 
specializuar nga institucionet 

e tjera 

Vlerësim me kohë I anëve 

positive dhe negative të 

nxënësëve me NVA 

Timi inkluziv 

Bisedëme 

prindërit e 

fëmijëve me NVA 

Bisedë me fëmijët 

me NVA Shtator Timi inkluziv 

Mbështetje prindërve të 

fëmijëve me NVA  

Timi inkluziv 

 

Dhënja e 

instruksioneve 

arsimtarëve për 

karakteristikat 

e fëmijëve me 

NVA  të cilët 

janë te 

regjistruar në 

këtë vit shkollor 

per here te 

parë  
 

Punë instructive 

nepermjet bisedave 

dhe doracakëve  

 

Shtator- Tetor Timi nkluziv 

 

UUdhëzim I menjehershem 

dhe efikas I arsimtarëve , 

njoftim me nevojat dhe 

karakteristikat e nxënësëve 

me NVA 

 

Timi inkluziv 

 

Ti vlerësojm aftësit e 

nxënësëve me NVA 

me qellim qe te 

pergadisim PIA   

 

Opservim, përcjellje , 
Biseda 

Shtator- Tetor 

 

Arsimtar 

Timi inklluziv 

Prinder 
 

Vlerësimi I aftësive të fëmijëve 

me NVA me qellim pergaditja 

e PIA 

Timi inkluziv 
 
Timi inkluziv 
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Të ndertojm 

strategji per mesim 

me qasje 

diferenciale   

 

 

Punëtori për trajnimin 

e arsimtaëve per 

kyqjen e starategjive 

diferenciale 

Nëntor Timi inkluziv 

Arsimtarët 

NVA qe do te jen te kyqura ne 

menyr diferenciale   

Timi inkluziv 
Arsimtaret 

 

Të bëjm revizionin e 

PIA 

 

Të rrishikohet realizimi I 

qëllimeve të PIA 

Nëntor Timi inkluziv 
Arsimtaret 

Qëllimet qe planifikohen me 

PIA realisht të realizohen 
Timi inkluziv  
Arsimtaret 

Ti vlerësoj efektet e 

PIA         ( mikro 

notim me shkrim) 

Përdorimi I 

deklaratave 

përkatëse në 

përshkrimin  e të 

arriturave të fëmijëve 

me NVA 

Dhjetor- Januar 

 
 

 

Timi inkluziv 

Arsimtarët  

Prindërit 

Persona të specializuar 
 

Notim objektiv I përparimit 

të fëmijëve me NVA 

 
 

Timi inkluziv 
Arsimtaret 

Të pëgadisim PIA 

për gjysëmvjetorin 

e dytë 

Përpunimi I PIA për 

gjysemvjetorin e 

dyte  
 
 

Shkurt  

Timi inkluziv 

Arsimtarët  

 
 

Realizimin e qëllimeve të 

parapara sipas PIA 
Timi inkluziv 
Arsimtaret 
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 Komisioni për përgatitjen e programit vjetor  
  

1. Teuta Idrizi-Drejtore 

2. Besim Çajani – Ndihmës drejtor  

3. Xheneta Bela - Arsimtare 

4. Hirije Huseini - Pedagoge 

5. Nedrete Feleki - Psikologe 

6. Atixhe Imeri - Defektologe 

 

 
 
 
 

             Drejtor:                                                                                                       Kryetar i këshillit të shkollës 
  

   ____________________                                                                                 _________________________ 
              / Teuta Idriz /                                                                                                         / Fatmire Ramadani / 

 
      
                   
              
                    

               Gusht 2020   
 
 Shkup ____________________ 
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