
LISTE VERIFIKIMI - VLERËSIMI I NXËNËSVE PAS KLASËS III

Nr Instrumente PO JO

1

Mësuesi vlerëson me notë nxënësit e arsimit bazë pas klasës së tretë
:
a) në të gjitha lëndët, për klasën e IV-VI;
b) në lëndët e kurrikulës bërthamë dhe ato me zgjedhje për klasat e

VII-deri në përfundim të arsimit parauniversitar.

2

Mësuesi nuk vlerëson me notë:
a) përforcimin dhe shërbimin komunitar;
b) veprimtaritë e kurrikulës me zgjedhje të lirë, në klasat IV-IX;
c) projektet kurrikulare në nivel shkolle ose të disa klasave në

gjimnaz.

3

Mësuesi vlerëson me notë nxënësin e arsimit bazë pas klasës së III-
të, të gjimnazit, të shkollave profesionale dhe të orientuara (lëndët e
kulturës së përgjithëshme) për:
a) një/disa tema mësimore të sapozhvilluara;
b) një/disa kapituj të tekstit të nxënësit;
c) projekte ndërlëndore/lëndore.

4 Mësuesi vlerëson nxënësin, të paktën një herë gjatë vitit shkollor,
për projektin ndërkurrikular/kurrikular të çdo lënde.

5 Vlerësimi për projektin ndërkurrikular/kurrikular shënohet në
regjistër në orët e planifikuara nga mësuesi.

6 Mësuesi lëndor përcakton temën/temat mësimore ose
kapitullin/kapitujt që nxënësi do të vlerësohet.

7 Mësuesi lëndor planifikon në mënyrë të barabartë vlerësimet për
temën/temat me ato të kapitullit/kapitujve.

8 Mësuesi vlerëson çdo nxënës për kapitullin/kapitujt e planifikuar
prej tij për vlerësim.

9
Nxënësi që mungon në vlerësimin e një ose të disa kapitujve, është i
detyruar t’i nënshtrohet këtij vlerësimi në një rast të dytë të caktuar
nga vetë mësuesi.

10 Mësuesi vlerëson negativisht nxënësin që nuk i nënshtrohet
vlerësimit për kapitujt e planifikuar për vlerësim.

11 Mësuesi planifikon vetë për zhvillimin ose jo të një vlerësimi
përmbledhës për lëndën.

12 Nota e vlerësimit përmbledhës përfshihet te notat e provimeve për
një ose disa kapituj të tekstit të nxënësit.

13 Provimet me shkrim të nxënësve ruhen nga mësuesi për 1 (një) vit
shkollor dhe janë objekt i inspektimit nga ISHA.

14 Mësuesi i lëndës së edukimit fizik vlerëson nxënësin me raport
mjekësor sipas planit lëndor të reduktuar, të hartuar prej tij.

15 Mësuesi nuk vlerëson me notë minitestet që zhvillon në fund të orës
së mësimit.



16 Mësuesi lëndor nuk hedh në regjistër notat që marrin nxënësit në
testimet që nuk kryhen nga ai.

17

Mësuesi i lëndës në arsimin e mesëm të ulët, në gjimnaz dhe në
lëndët e kulturës së përgjithshme, në shkollat profesionale dhe ato
të orientuara, përllogarit notën vjetore lëndore të nxënësit sipas
rregullave të përcaktuara.

18 Mësuesi i ciklit fillor ose mësuesi kujdestar njehsojnë mesataren e
notave vjetore të të gjitha lëndëve të çdo nxënësi.

19 Mesatarja vjetore njehsohet me një shifër pas presjes.

20
Drejtoria e shkollës në arsimin bazë, në gjimnaz, shkollë
profesionale dhe të orientuar, organizon në fund të vitit shkollor
provimet vjetore me short.

21

Provimet me short në arsimin bazë dhe në gjimnaz zhvillohen për të
gjitha lëndët ose fushat e të nxënit, në të gjitha klasat, me
përjashtim të klasës së nëntë dhe të klasës së fundit të arsimit të
mesëm të lartë.

22
Drejtoria e shkollës profesionale dhe të orientuar planifikojnë
provimin me short, vetëm për lëndët e kulturës së përgjithshme dhe
ato teorike-profesionale.

23 Drejtoria e shkollës cakton procedurat e shortit dhe numrin e
provimeve, pas këshillimit me këshillin e mësuesve.

24 Drejtoria e shkollës dokumenton planifikimin e provimeve vjetore
me short.

25 Notat e nxënësve të provimit me short përfshihen në vlerësimin për
një ose disa kapituj të tekstit të nxënësit.

26 Shkolla ruan përgjigjet e provimeve me short për 2 vjet.
27 Provimet me short  janë objekt i inspektimit nga ISHA.
28 Provime vjetore me short zhvillohen nga DAR/ZA-ja.

29 DAR/ZA-ja bën analizën e rezultateve të provimeve dhe ua dërgon
të gjitha shkollave.

30 Mësuesi kujdestar vlerëson sjelljen e nxënësit.

31 Mësuesi kujdestar vlerëson sjelljen e nxënësit me: a) “Shumë
mirë”; b) “Mirë”; c) “Mjaftueshëm”; ç) “Dobët”.

32

Nxënësi vlerësohet me:
a) “Shumë mirë”, kur nuk ndëshkohet gjatë vitit shkollor me ndonjë
masë disiplinore;
b) “Mirë”, kur e përfundon vitin shkollor me masë disiplinore të
shlyer ose masa disiplinore e pashlyer nuk është ulje e notës në
sjellje;
c) “Mjaftueshëm”, kur e përfundon vitin shkollor me ulje të notës
në sjellje;
ç) “Dobët”, kur vendos këshilli i disiplinës.

33 Vlerësimi i sjelljes së nxënësve vendoset në regjistrin e klasës,
dëftesën e klasës  dhe amzë.

34 Drejtoria e shkollës planifikon datat e provimeve të sesionit të



vjeshtës, sipas udhëzimeve zyrtare.
35 Drejtoria e shkollës njofton nxënësit për datat e provimeve.
36 Datat e provimeve afishohen në vende të dukshme për nxënësit.

37 Drejtori i shkollës ngre komisionet e provimeve sipas lëndëve, të
përbërë nga mësues të shkollës.

38 Nxënësi jep provime në sesionin e vjeshtës, kur është pakalues në
një ose dy lëndë bërthamë dhe me përzgjedhje.

39 Mësuesi lëndor planifikon detyrat që do të zhvillojë nxënësi
pakalues gjatë verës.

40 Mësuesi lëndor i jep nxënësit pakalues detyra konkrete për t’i
zhvilluar gjatë verës.

41 Nxënësi i dorëzon komisionit të provimit detyrat e zhvilluara gjatë
verës, para se t’i nënshtrohet provimit të vjeshtës.

42 Komisioni i provimit shqyrton detyrat e përgatitura nga nxënësi
gjatë verës.

43 Komisioni i provimit vlerëson me notë përgatitjen e nxënësit.

44 Kur nxënësi mungon me arsye në provim, drejtori cakton një datë
tjetër brenda sesionit të vjeshtës.

45 Drejtoria e shkollës ruan dokumentin e vlerësimit të nxënësit për 2
vjet.

46 Mësuesi lëndor vlerëson arritjen vjetore të nxënësit.

47 Mësuesi lëndor merr vendim për mbetjen e nxënësit, në bazë të
performancës së tij vjetore.

48

Nxënësi mbetet në klasë kur:
a) është pakalues në të paktën tri lëndë bërthamë ose lëndë që ka

përzgjedhur;
b) është pakalues në një lëndë në sesionin e vjeshtës;
c) ka sjelljen “Dobët” në përfundim të vitit shkollor.

49 Nxënësi mbetës përsërit klasën në vitin pasues shkollor vetëm kur
është brenda moshës së përcaktuar te LAPU.


