
LISTE VERIFIKIMI - KOMISIONI I ETIKËS DHE SJELLJES NË INSTITUCIONIN
ARSIMOR (KES)

Nr Instrumente PO JO

1
Anëtarët e KES-it shpjegojnë qartë detyrat individuale dhe
përgjegjësitë si anëtarë të komisionit.

2
KES-i përdor formate standard të pranimit dhe të përgjigjes ndaj
ankimimit.

3
KES-i paraqet me shkrim te drejtori i institucionit, trajtimin e rasteve të
shkeljeve etikës, si dhe propozime të ndryshme.

4
KES-i komunikon për probleme të punës së tij me kryetarin e Bordit të
Institucionit, si dhe me kryetarin e Këshillit të Prindërve.

5
KES-i thërret për shqyrtimin e ankesave të gjithë burimet njerëzore të
institucionit ose të grupeve të interesuara, që lidhen me problemin që
analizohet.

6 Drejtori i institucionit menaxhon procesin e krijimit të KES-it.

7
Përbërja e KES-it është ndërtuar konform kërkesave ligjore dhe
përfshin përfaqësues nga nxënësit, prindërit dhe mësuesit.

8
Këshilli i mësuesve dhe këshilli i prindërve kanë propozuar mësues
dhe prindër për anëtar të KES-it.

9
KES-i ka të ruajtur dokumentacionin e veprimtarisë së tij për një
periudhë              3-vjeçare.

10 KES-i është mbledhur të paktën 4 herë gjatë një viti mësimor.

11
KES-i ka miratuar vendimet e tij sipas kërkesave ligjore, kryetari dhe
sekretari i tij i nënshkruan ato.

12
KES-i mban në konsideratë gjithnjë praninë e konfliktit të interesit që
mund të kenë anëtarët e tij gjatë veprimtarisë së komisionit.

13
Zhvillimi i mbledhjeve të KES-it bëhet gjithnjë kur ekziston prania e
një shumice të thjeshtë e anëtarëve të komisionit.

14
Kryetari dhe anëtarët e KES-it demonstrojnë sjellje etike dhe të
lavdërueshme në jetën profesionale të institucionit.

15
Largimet si anëtar i KES-it bëhen atëherë kur shkelen normat etike dhe
të sjelljes nga vetë anëtari/ët e tij.

16 Zëvendësimet e anëtarëve të KES-it bëhen konform kritereve ligjore.
17 Kryetari i KES-it është zgjedhur konform kritereve ligjore.
18 Sekretari i KES-it është zgjedhur konform kritereve ligjore.

19
Sekretari i KES-it koordinon, përgatit përherë materialet e duhura për
funksionimin e komisionit dhe i arkivon ato.

20 KES-i bashkëpunon ngushtë me drejtorin e institucionit.

21
KES-i i ofron drejtorit të institucionit këshilla dhe rekomandime për
përmirësimin e etikës dhe sjelljes në institucion.

22 Rregullorja e KES-it është miratuar nga drejtori i institucionit.

23
KES-i ka gjithnjë një mjedis të posaçëm për zhvillimin e veprimtarisë
së tij


