
LISTE VERIFIKIMI - GJIMNAZI

Nr Instrumente PO JO

1
Shkolla planifikon regjistrimin paraprak të nxënësve të klasave
të dhjeta në dy javët e fundit të muajit maj.

2
Drejtoria e shkollës ngarkon një ekip pune ose një mësues
përgjegjës për regjistrimin paraprak të nxënësve.

3
Shkolla ka dokumentacion të saktë për regjistrimet e nxënësve të
klasës së dhjetë gjatë 6-ditëshit të parë të periudhës së
regjistrimeve paraprake.

4
Shkolla ka dokumentacion të saktë për regjistrimet paraprake të
nxënësve të klasës së dhjetë gjatë 4-ditëshit të dytë të periudhës
së regjistrimeve.

5 Shkolla ruan të dhënat e regjistrimit paraprak për çdo nxënës.

6
Ekipi ose mësuesi përgjegjës përmbyll regjistrimet
përfundimtare të nxënësve, dy javë para fillimit të vitit shkollor.

7
Shkolla dokumenton dhe ruan të dhënat e regjistrimit
përfundimtar të nxënësve.

8
Shkolla ruan dokumentacionin e regjistrimeve të veçanta të
nxënësve.

9
Mësuesi/ekipi përgjegjës raporton me shkrim te drejtoria e
shkollës mbi procesin.

10
Në javën e fundit të prillit gjimnazi publik informon shkollat 9-
vjeçare zonale mbi listën e lëndëve me zgjedhje për klasën e
dhjetë.

11
Gjimnazi publik paraqet pranë shkollave 9-vjeçare formularët që
do të plotësohen nga nxënësit  e klasave të nënta.

12
Shkolla 9-vjeçare informon nxënësit  e klasave të nënta dhe
prindërit mbi mënyrën e plotësimit të formularëve.

13
Shkolla 9-vjeçare dokumenton punën mbi informimin e
nxënësve të klasave të nënta dhe prindërve të tyre për kurrikulën
me zgjedhje të gjimnazit që i mbulon.

14
Brenda muajit maj shkolla përmbyll plotësimin e formularëve të
lëndëve me zgjedhje për klasat e njëmbëdhjeta dhe dymbëdhjeta.

15
Shkolla ka gati, brenda muajit gusht planifikimin e kurrikulës me
zgjedhje për çdo lëndë/modul.

16
Drejtoria e shkollës planifikon mësuesit që do të japin këto
lëndë.

17
Shkolla përpilon listën e lëndëve bërthamë dhe atë të lëndëve të
nivelit të thelluar.

18
Lënda bërthamë dhe niveli i thelluar përbëjnë dy lëndë të
veçanta.

19 Mësues të ndryshëm të të njëjtit profil mund t’i japin këto lëndë.

20
Shkolla informon nxënësit mbi kriteret e përzgjedhjes së një
lënde të thelluar.



21
Kriteri bazë për përzgjedhjen e një niveli të thelluar të një lënde
është nota 8 në lëndën bërthamë të vitit paraardhës.

22
Shkolla dokumenton përzgjedhjen e lëndëve të thelluara të
nxënësve.

23
Drejtoria e shkollës ngre një komision për të testuar nxënësit që
marrin një lëndë me zgjedhje, që nuk është bërë në vitin
paraardhës.

24
Nxënësi fiton të drejtën të ndjekë lëndën me zgjedhje që nuk e
ka ndjekur vitin paraardhës, vetëm nëse kalon provimin.

25
Nxënësi nuk ka të drejtë të ndërrojë lëndën me zgjedhje përgjatë
vitit shkollor.

26
Në klasën e dymbëdhjetë nxënësi mund të vendosë të heqë dorë
nga një lëndë me zgjedhje që e ka bërë në dy vitet paraardhëse.

27
Në klasë të dymbëdhjetë nxënësi nuk ka të drejtë të zgjedhë një
lëndë të re me zgjedhje, që nuk e ka bërë në dy klasat
paraardhëse.


