
LISTE VERIFIKIMI - INSTITUCIONET ARSIMORE

Nr Instrumente PO JO

1
Shkollat e bashkuara funksionojnë me të njëjtin drejtor për klasat e
arsimit bazë dhe të gjimnazit, vetëm në raste të veçanta të përcaktuara
me udhëzim të ministrit.

2
Shkollat formohen më vete si:shkolla fillore,  të arsimit të mesëm të ulët,
të arsimit të mesëm me vendim të titullarit të DAR/ZA-së.

3

Grupet/ klasat e bashkuara formohen vetëm në rastet kur numri i
nxënësve të dy grupeve të kopshteve, dy klasave të arsimit bazë është më
i vogël se numri i përcaktuar në udhëzimin e ministrit për numrin e
nxënësve në klasa.

4
Drejtori i institucionit arsimor njofton DAR/ZA-në përkatëse për
formimin e klasave të bashkuara.

5
Drejtori i institucionit arsimor njofton DAR/ZA-në në rastin kur numri i
nxënësve në një klasë të caktuar është në kufirin minimal sipas
udhëzimit të ministrit.

6
Veprimtaria e institucionit arsimor është 5 ditë në javë, nga e hëna në të
premte.

7
Shkolla funksionon me dy ndërresa me propozim të drejtorit dhe miratim
të DAR/ZA-së.

8
Mësimi në të gjitha shkollat e ndërresës së parë fillon në orën 8, ndërsa
për ndërresën e dytë orari i fillimit miratohet nga DAR/ZA-ja.

9
Drejtori i institucionit cakton një mësues ditor, detyrat e të cilit
përshkruhen në rregulloren e brendshme.

10
Drejtori i institucionit arsimor në kushte të rënduara të motit, ose
emergjenca te ndryshme, vendos ndryshimin e fillimit të mësimit dhe
njofton titullarin e DAR/ZA-së.

11
Minutat e pushimit ndërmjet orëve mësimore, të pushimit të madh dhe
kur bëhet ky pushim, përcaktohen në rregulloren e brendshme të
institucionit.

12
Pushimet ndërmjet orëve të mësimit janë 5 ose 10 minuta dhe pushimi i
madh 20 ose 30 minuta.

13 Ora mësimore zhvillohet për 45 minuta.

14
Ora mësimore nuk ndërpritet nga askush për asnjë arsye, vetëm në rast të
ndonjë fatkeqësie ose emergjence.

15
Punonjësit e MAS-it, inspektorët e ISHA-s dhe DAR/ZA-së vëzhgojnë
veprimtari në institucionin arsimor, vetëm pasi njoftojnë paraprakisht
drejtorin e institucionit.

16
Veprimtaria mësimore e institucionit arsimor ndërpritet me propozim të
njësisë bazë të qeverisjes vendore, pasi miratohet me vendim të posaçëm
të ministrit.

17
Titullari i DAR/ZA-së i propozon ministrit kompensimin e kohës së
humbur nga ndërprerja e mësimeve.

18 Drejtori i shkollës në bashkëpunim me mësues, nxënës, prindër e



përfaqësues nga komuniteti, harton rregulloren e brendshme të
institucionit.

19
Drejtori i dërgon për shqyrtim bordit rregulloren e brendshme të
institucionit.

20
Drejtori i institucionit miraton rregulloren e brendshme tek titullari i
njësisë arsimore vendore.

21
Drejtori i institucionit informon prindërit dhe nxënësit lidhur me
rregulloren e brendshme.

22
Ndryshimi dhe përfshirja e neneve të reja në rregulloren e brendshme
bëhet me propozim të drejtorit, këshillit të prindërve, qeverisë së
nxënësve, ose 1/3 e mësuesve me kohë të plotë.

23
Institucionet arsimore publike në përputhje me legjislacionin në fuqi
përfitojnë fonde financiare nga dhurues ose sponsorizues, të cilat
shërbejnë vetëm për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor.

24
Drejtori i institucionit arsimor nuk jep me qera mjedise të cilat cënojnë
standardet e veprimtarisë mësimore.

25 Punonjësi arsimor respekton Kodin e Etikës së Mësuesit.

26
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar të ushtrojë dhunë fizike dhe
psikologjike ndaj nxënësve ose kolegëve.

27
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar të largojë nxënësin nga shkolla për
çështje a nevoja të tij vetjake.

28
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar të zhvillojë kurse private me nxënësit e
shkollës së tij, si dhe të ketë marrëdhënie me para me nxënësit ose
prindërit e tyre.

29
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar t’i detyrojë nxënësit të blejnë literaturë
që nuk përfshihet në Katalogun Vjetor të Teksteve Shkollore.

30
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar të pijë duhan ose pije alkoolike në
institucionin arsimor.

31
Punonjësi arsimor e ka të ndaluar t’u deklarojë nxënësve bindjet e tij
partiake ose fetare dhe të detyrojë nxënësit ose mësuesit të marrin pjesë
në këto veprimtari.

32
Në institucionet arsimore publike dhe private ndalohet propaganda dhe
organizimi i veprimtarive partiake e fetare, përveç institucioneve të
parashikuara në pikën 4 të nenit 42 të LAPU-s.

33
Uniforma e punonjësit të institucionit arsimor përcaktohet nga këshilli i
mësuesve.

34
Mungesat e punonjësve arsimorë pa lejen me shkrim të drejtorit ose pa
dëshmi mjekësore janë mungesa të paarsyeshme.

35
Mungesat e drejtorit të institucionit arsimor pa lejen me shkrim të
titullarit të DAR/ZA-së ose pa dëshmi mjekësore janë mungesa të
paarsyeshme.

36
Punonjësi i institucionit arsimor dhe nxënësi, kanë të drejtën të ankohen
për qëndrimet dhe vendimet ndaj tij ose ndaj një punonjësi apo nxënësi
tjetër

37 Procedurat e ankimit ndiqen nga vetë nxënësi ose prindi në emër të tij.
38 Ankimi paraqitet me shkrim, është i përshkallëzuar sipas instancave dhe



shoqërohet me kopjen e përgjigjes së instancës paraardhëse.
39 Përgjigjet për ankimet jepen me shkrim.
40 Në komisionet e ankimeve nuk merr pjesë anëtari në konflikt interesi.


