
LISTE VERIFIKIMI - MASAT DISIPLINORE

Nr Instrumente PO JO

1
Institucioni arsimor ka një plan masash për zhvillimin e procesit
mësimor, sigurinë në shkollë dhe shëndetin e nxënësve/punonjësve.

2 Shkolla ka ngritur komisionin e disiplinës.

3
Komisioni i disiplinës përbëhet nga 5 ose 7 anëtarë: drejtori i shkollës
(kryetar i komisionit); zëvendësdrejtori (nëse ka); dhe mësues.

4 Mësuesit zgjidhen nga këshilli i mësuesve me votim të fshehtë.

5
Përfaqësues i DAR/ZA-së i miratuar nga titullari, merr pjesë në
komision, në rastet e shqyrtimit të shkeljeve nga ana e anëtarëve të
komisionit.

6
Komisioni i disiplinës merr vendime me shumicë të thjeshtë të anëtarëve
të tij dhe me votim të fshehtë.

7.
Drejtori i shkollës zëvendëson me një mësues të paracaktuar, anëtarin e
komisionit, i cili mungon, ose po i shqyrtohet çështja.

8
Komisioni shqyrton shkeljet  e disiplinës së nxënësit, parashikuar në
aktet ligjore përkatëse.

9
Komisioni i disiplinës, në raport me thyerjen disiplinore të nxënësit, merr
këto masa: qortim; vërejtje; paralajmërim për ulje të notës së sjelljes; ulje
e një shkalle të vlerësimit të sjelljes; vlerësim “Dobët” i sjelljes.

10
Komisioni merr masa për ulje të notës në sjellje vetëm për nxënësit e
shkollave të mesme.

11
Nxënësi ka shlyer masën administrative, kur për një periudhë katër
mujore nuk bën ndonjë shkelje tjetër.

12
Komisioni i disiplinës merr një vendim të ri, kur nxënësi:
a) nuk zbaton vendimin e komisionit të disiplinës;
b) përsërit shkeljen ose kryen ndërkohë një shkelje tjetër.

13
Nxënësi mbart masën disiplinore të pashlyer gjatë vitit shkollor, në vitin
shkollor pasues.

14
Komisioni disiplinor vendos në fund të vitit shkollor shlyerjen ose jo të
masës disiplinore për nxënësit e klasës së nëntë dhe atyre të klasës së
fundit të arsimit të mesëm të lartë.

15
Komisioni njofton me shkrim prindin për masën disiplinore të marrë ndaj
nxënësit.

16
Komisioni ruan në arkivin e shkollës procesverbalet e masave disiplinore
për dy vjet.

17

Mësuesi lëndor/kujdestar para shqyrtimit të çështjes nga komisioni i
disiplinës:
a) ka këshilluar nxënësin individualisht;
b) ka kërkuar takim me të paktën njërin prind të nxënësit, në prani të

nxënësit;
c) ka kërkuar ndihmën e psikologut ose punonjësit social për të

shqyrtuar shkaqet e sjelljes së nxënësit;
d) ka kërkuar mbledhjen e këshillit të prindërve të klasës në prani të



nxënësit dhe prindit të tij;
e) ka kërkuar që nxënësi të reflektojë mbi sjelljen e tij.

18

Në mbledhjen e komisionit të disiplinës merr pjesë:
a) nxënësi për të cilin shqyrtohet shkelja;
b) mësuesi kujdestar i nxënësit;
c) psikologu e punonjësi social;
d) prindërit/të afërm të nxënësit.

19
Prindi zgjedh personin që do të mbrojë nxënësin gjatë shqyrtimit të
çështjes nga komisioni i disiplinës.

20
Komisioni shqyrton shkeljet e disiplinës së mësuesit/zëvendësdrejtorit,
sipas akteve ligjore përkatëse.

21

Masat që merr komisioni i disiplinës ndaj mësuesit/zëvendësdrejtorit,
janë:
a) qortim;
b) vërejtje;
c) paralajmërim për largim nga puna.

22
Mësuesi ka shlyer masën disiplinore nëse për një periudhë gjashtëmujore
nuk kryen shkelje tjetër.

23
Drejtori i DAR/ZA-së ka ngritur komisionin e disiplinës për shqyrtimin e
masave disiplinore ndaj drejtorit të institucionit arsimor.

24
Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë:
a) përgjegjësit e sektorëve në DAR/ZA
b) specialistë të caktuar nga drejtori i DAR/ZA-së.

25
Komisioni i ngritur në DAR/ZA ka shqyrtuar shkeljet e disiplinës së
drejtorit të institucionit arsimor, sipas akteve ligjore përkatëse.

26

Masat që merr komisioni i disiplinës ndaj drejtorit të institucionit
arsimor, janë:
a) qortim;
b) vërejtje;
c) paralajmërim për largim nga puna.


