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DREJTORIA PËR ARSIM KULTURË, RINI, KULTURË DHE SPORT 

 

Plani i punës është udhëzues për organizimin e punës dhe veprimin njëvjeçar të 

Drejtorisë së Arsimit, Kulturës Rinisë dhe Sportit, duke u mbështetur në faktorët shumë 

dimensional, e në veçanti në faktorët kryesor që paraqesin themelin e  punës në Drejtorinë e 

Arsimit. Po ashtu plani i punës përbëhet prej disa elementeve kryesore të cilat janë të 

rëndësishme në ndërtimin dhe koherencën e tij. 

 

Struktura organizative e drejtorisë: 

 
 Drejtoria duke u bazuar në strukturën e organizimit dhe funksionimit të DKA-ve në bazë 

të udhëzimit administrativ të MASHT-it, punën e vet kryesisht do ta orientojë në: në 

krijimin dhe mbikëqyrjen e kushteve normale për punë të institucioneve edukativo-

arsimore në tre nivele: 

 

Niveli 0: Arsimimi parashkollorë mosha e fëmijëve prej(06-5 vjet dhe parafillor  5-6 vjet). 

Niveli 1: Arsimimi fillorë  prej moshës  6  vjet. 

Niveli 2: Arsimimi i mesëm i ulët  prej moshës  12 vjet dhe  

Niveli 3: Arsimimi i mesëm i lartë prej moshës 15 vjet. 

 

OBJEKTIVAT 

 Mbikëqyrjen e realizimit të plan-programeve globale mësimore dhe atyre konkrete të 

mësimdhënësve në institucionet edukativo-arsimore në të tri nivelet. 

 Drejtoria e Arsimit, synon që arsimi në Komunën Hanit të Elezit të zhvillohet në një 

ambient sa më të sigurt,  

 Të ofroj arsimim gjithëpërfshirës  

DREJTORIA KOMUNALE PËR ARSIM, KULTURË RINI E SPORT

DREJTORI

SEKTORI  I 
ADMINISTRATËS 

Shefi i Arsimit parafillor, 
SHFMU dhe SHML

Zyrtari  Ligjor

Zyrtari për Kulturë 

Rini e Sport

Bibliotekisti

SEKTORI I ARSIMIT

ARSIMI FILLOR DHE I MESËM 
I ULËT

SHFMU

"ILAZ THAÇI"

Mësimdhënës--60

Pedagog-1

Punëtorë teknik-7

Administratë-3

SHFMU 

"K.DITURISË"

Mësimdhënës--11

Administratë--1

Punëtorë teknik--2

SHFMU

"VELI BALLAZHI

Mësimdhënës--12

Administratë--1

Punëtorë teknik--2

ARSIMI I MESËM I 
LARTË

SHML 

"DARDANIA
"

Mësimdhënës--
19

Administratë--1

Punëtor teknik--2

I.PARASHKOLLOR

Çerdhja

Edukatore-5

Administratë-2

Kuzhinjer-1
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 Çdo nxënësi pa asnjë dallim ti sigurohen kushtet e nevojshme për nxënie cilësore të 

diturisë. 

 Secili nxënës të shkollohet dhe arsimohet në mjedisin më të afërt, duke ju përshtatur 

nevojave të tyre sociale, fizike, kulturore dhe emocionale, duke shfrytëzuar të gjitha 

potencialet intelektuale, profesionale në mënyrë që nxënësve t’u sigurohet arsimim 

cilësor. (në këtë drejtim DKA në bashkëpunim dhe pajtim me prindërit e nxënësve vitin 

shkollor 2020/202, nxënësit e fshatit Laç dhe Rezhancë janë bartë në shkollat amë. Kjo 

ka ndikuar që cilësia e mësimit të rritet dhe nxënësit e këtyre fshatrave tu mundësohet 

kushte të njëjta me nx. tjerë. Është bisedua edhe me prindërit e fshatit Krivenik mirëpo 

nuk kemi has në mirëkuptim, do të vazhdojmë bisedat në mënyrë që edhe fëmijëve të 

fshati Krivenik tu mundësohet mësim më cilësorë dhe mundësi të barabarta. (mësim klase 

e jo të kombinuar). 

 Problem në vete është edhe shkolla e fshatit Seqishtë ku numri i nxënësve është në rënje 

(në këtë vit shkollor kemi vetëm 40 nxënës të shpërndarë në 5 klasë nga e para deri në 

klasën e pestë që marr në mesatare i bie se çdo klasë ka nga 8 nx. E qe me norma ligjore 

një klasë minimumi duhet të ketë 21 nxënës. Nga kjo që shihet ligjërisht duhet klasat të 

kombinohen. Për këtë çështje  Kuvendi i Komunës ka themeluar një Grup punues që 

është marrë me këtë çështje, edhe pas shumë takimeve nuk kemi mund të vijmë në 

përfundim se si do të veprojmë me këtë shkollë. 

 Shkollat të afrojnë mjedis të shëndetshëm, tërheqës dhe miqësor, mësimdhënie më 

cilësore, në mënyrë që këto mjedise të jenë më të sigurta dhe më funksionale në misionin 

që kanë. 

 Programet në shkollat fillore dhe të mesme në bashkëpunim me MASHT-in të sigurojnë 

përgatitjen e nxënësve që të mendojnë dhe punojnë në mënyrë kreative dhe ambicioze në 

zgjidhjen e të gjitha problemeve.  

 Të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme dhe shprehitë e punës për të ju përgjigjur me 

sukses sfidave të jetës së përditshme, shkollimit  të mëtejmë në përvetësimin e 

përhershëm të mësimit me moton ”Mësimi gjatë gjithë jetës”. 

 Shkollat të jenë të hapura, ku prindërit do të kenë mundësi kyçje në vendimet të cilat 

kanë të bëjnë me fëmijët e tyre.  

 Mësimdhënësit do të aftësohen në mënyrë të vazhdueshme në zbatimin e metodave të 

ndryshme bashkëkohore në procesin e mësimdhënies. 

 Sigurimi i hapësirës së nevojshme shkollore. ( Në SHFMU “Ilaz Thaçi” duhet shikua 

mundësit financiare që të mundësojmë zhvillimin e mësimit në një ndërrim dhe 

mundësinë e mësimit tërë ditor. 

 Do të angazhohemi që të krijojmë kushte bashkëkohore për mësim në të gjitha lëmit, 

Këtë vit ka përfunduar puna për ndërtimin e sallës së edukatës fizike në SHFMU “K. e 

Diturisë” Paldenicë, dhe kanë filluar punët në ndërtimin e sallës në SHFMU “Veli 

Ballazhi” Gorancë.  Gjithashtu paisja e kabineteve shkollore do të vazhdojë edhe këtë vit. 

Në Skollat fillore kemi përfunduar me kompletimin e kabineteve të Kimisë, Biologjisë, 

Fizikës dhe Gjeografisë, këtë vit planifikojm që të kompletohen edhe kabinetet e Skollës 

së mesme “Dardania” 

 Arritja e rezultateve të përhershme në shkollimin parafillor, fillor dhe të mesëm në 

përputhje me reformat në arsim që janë duke u bërë në mënyrë të përhershme  nga 

MASHT-i. 
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 Inkurajimi i prindërve dhe i shoqërisë së gjerë në mbështetjen e arsimit dhe arsimimit të 

përgjithshëm; 

 Shkallë të lartë të respektimit të ligjshmërisë në sferën e arsimit. 

 Kompletimi i mëtutjeshëm i sektorëve të DKA-së në pajtim me ligjin dhe udhëzimet 

administrative të MASHT-it. 

 Informimi i nevojshëm i Kuvendit të Komunës për rezultatet, vështirësitë dhe rrjedhën e 

procesit edukativo arsimor në tërësi në komunën tonë. 

 Monitorimi dhe vlerësimi i përgjithshëm. 

 Qëllimi i përgjithshëm i monitorimit është që të shtohet cilësia në mësimdhënie dhe 

mësim nxënie, të përmirësohet plani dhe programi si dhe të shtohet efikasiteti i punës së 

institucioneve edukativo-arsimore në komunën Hanit i Elezit.  

 Gjatë vitit 2021 planifikojmë të realizojmë vizita monitoruese të shpeshta në të gjitha 

institucionet shkollore, të jemi në kontakt të vazhdueshëm me udhëheqësin e shkollës, 

mësimdhënësit, nxënësit, shërbimin teknik dhe prindërit me qëllim të ofrimit të ndihmës 

për ngritje të efikasitetit dhe cilësisë së punës edukativo - arsimore dhe rritjes së të gjitha 

potencialeve për përparim të vazhdueshëm pra, nëpërmjet monitorimeve të vazhdueshme, 

anketimeve, pyetësorëve, bashkëbisedimeve dhe shumë instrumenteve tjera do të 

realizohet mbikëqyrja për së afërmi e rrjedhës së punës në shkolla. 

 Në këtë drejtim për ta përmbushur këtë qëllim ne do të bashkëpunojmë edhe me Zyrën 

Rajonale të Inspeksionit (ZRI).  

 Mbikëqyrjen dhe realizimin e plan-programeve vjetore të shkollave. 

 Përcjelljen dhe mbikëqyrjen e funksionimit të organeve udhëheqëse dhe profesionale të 

shkollave. 

 Përcjelljen dhe krijimin e kushteve normale për punë të nxënësve me nevoja të veçanta. 

(për vitin 2019 nga MASHT dhe MF Komunës së Hanit të Elezit i janë mundësua që të 

punësoj edhe dy asistent-te për fëmijët me nevoja të veçanta që do të përmirësojë 

dukshëm cilësinë në mësim e sidomos për këtë kategori të fëmijëve, një asistente veç ka 

nis punën këtë vit planifikojmë ta punësojmë edhe të dytën). 

 Mbështetjen dhe krijimin e kushteve për punë shtesë të nxënësve me talent të veçantë dhe 

avancimin e tyre. 

 Krijimin e kushteve të punës për stafin profesional të DKA-së, duke bërë aftësimin 

profesional të tyre përkrah zhvillimit të shoqërisë sonë dhe trendëve më bashkëkohore; 

 Zyrtarët Komunal Arsimor vazhdimisht do të monitorojnë dhe kontrollojnë punën në 

shkolla, do të hartojnë edhe raporte për funksionimin e institucioneve arsimore me qëllim 

të ngritjes së cilësisë dhe shtimin e përgjegjësisë së të gjithëve në punë. 

 Do të organizohen kurse të vazhdueshme në Qendrën për Ngritje Profesionale për 

zhvillimin profesional të mësimdhënësve me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të 

mësimdhënësve për punë efektive në klasë dhe për qasje bashkëkohore në trendët e reja 

arsimore globale. 

 Këtë vit do të funksionalizohet puna në Institucionin Parashkollor(çerdhe).  
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Buxheti i Drejtorisë për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport për vitin 2020 është me sa vijon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financimi vjetor i investimeve kapitale komunale  

Nr Financimi i Investimeve Kapitale Komunale  

1 Rregullimi i infrastrukturës shkollore  
 

4 Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike 
 

5 Rregullimi i terreneve sportive 
 

7 Rregullimi i sallave sportivene Paldenicë dhe Gorancë 
 

Totali 
 

 

Aktivitetet në Drejtorin e Arsimit (Plani dinamik)  

Emërtimi i aktiviteteve 

KOHA E REALIZIMIT 
Implemen

tues 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

 

Hartimi i dinamikes dhe përcjellja 

e fillimit të vitit te ri shkollor. 

Vizitë me kryetarin e Komunës në 

shkolla me qëllim te urimit të 

nxënësve dhe arsimtareve 

√     √   √    

DKA, 

Kryetari i 

Komunës 

 

Vazhdimi i bashkëpunimit me 

lidhjet e krijuara me Drejtori të 

Komunave dhe shkolla të Kosovës 

dhe të shteteve të  ndryshme si dhe 

krijimi i lidhjeve të reja me interes 

për shkollat dhe arsimin e Hanit të 

Elezit 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
DKA & 

Shkolla 

Bashkëpunimi me MASHT-in-, 

Zyrën Rajonale te Inspeksionit në 

fushën e arsimit. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DKA 

Analiza e suksesit të nxënësve 

gjatë vitit shkollor 2020/21 në fund 

të tri periodave të vlerësimit dhe në 

fundin e vitit shkollor Raport në 

Kuvend 

√   √  √    √   DKA 

Organizimi i garave në nivel të 

shkollave fillore, të mesme të ulet 

dhe të mesme te larta, komune  dhe 

  √ √ √        
DKA & 

Shkolla 

Nr Stafi  

1 Rroga dhe paga  

2 Mallra e Shërbime  

3 Shpenzime Komunale  

4 Subvencionet dhe Transferet  

5 Shpenzimet Kapitale  

Totali  
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nivel Republikan me nxënës ne 

drame, recitim, muzike, art, 

shkenca, etj. (do të organizojmë 

gara edhe ne mes dy komunave 

Hani i Elezit dhe Kaçanikut 

Java e gjelbërimit për shkollat e 

komunës 
  √ √         

DKA, 

Komuna 

& Shkolla 

Organizimi dhe bartja e nxënësve 

për garat në lëndë të ndryshme 
   √ √        

DKA & 

Shkolla 

Përgatitja dhe regjistrimi i 

nxënësve të  klasave  parafillor dhe 

fillor  dhe çerdhe  

√    √        
DKA & 

Shkolla 

Vizitat mjekësore në bashkëpunim 

me QKMF, Hani i Elezit 
    √      √  

DKA-

QKMF 

Organizimi i garave shkollore në 

sport si ne :futboll të vogël, 

basketboll ,volejboll, ping-pong 

dhe atletike. 

    √ √       DKA 

Raporti 6 mujor i Drejtorisë për 

Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport  
     √       DKA 

Kompletimi dhe dërgim i të 

dhënave në MASHT me qëllim 

publikimi të konkursit për 

regjistrim te nxënësve në SHML 

(Shkollat e Mesme te Larta) 

     √       
DKA-

MASHT 

Përcjellja e procedurës se 

regjistrimit të nxënësve në shkollat 

e mesme të larta 

     √ √ √ √    DKA 

Përgatitja e vendimeve për 

shkuarje në pushim vjetor të 

punëtorëve arsimore 

      √      DKA 

Shpallja e konkursit të rregullt për 

plotësimin e vendeve të lira të 

punës me mësimdhënës të 

kualifikuar 

     √ √      DKA 

Formimi i komisionit për 

përgatitjen e testit vlerësues dhe 

respektimit të procedurave për 

përzgjedhjen e personelit arsimor 

      √      DKA 

Furnizimi i shkollave me 

dokumentacion pedagogjik: ditarë 

pune, libra të amzave, libra te 

kujdestarisë si dhe kalendarin 

shkollor 

      √ √ √    
Shkollë & 

DKA 

Përgatitja e projekteve për √ √ √ √ √ √ √ √     DKA 
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rregullim të infrastrukturës 

shkollore, oborreve dhe këndeve të 

gjelbëruara të shkollave 

 

Shpallja e konkursit plotësues për 

regjistrimin e nxënësve në shkollat 

e mesme 

       √     
DKA-

MASHT 

Organizimi dhe mbajtja e 

intervistës me kandidatët 

konkurrues 

       √     DKA 

Vlerësimi dhe përzgjedhja e 

personelit arsimor në bazë të 

konkursit të rregullt sipas UA 

       √     DKA 

Përcjellja e procedurës së 

regjistrimit të nxënësve në shkollat 

e mesme nga konkursi plotësues 

       √     DKA 

Përcjellja e punës së shkollave për 

realizimin e ekskursioneve të 

maturanteve  ?? 

   √         DKA 

Përgatitja e kontratave me operator 

për transportin(bartjen) e nxënësve 

si brenda Komunës ashtu edhe për 

Kaçanik dhe më gjerë 

       √     

DKA 

Operator 

të 

transportit 

Informatë mbi fillimin e vitit 

shkollor 2021/22 
        √    DKA 

Plani i punës për vitin 2022  i 

Drejtorisë për Arsim, Kulturë, Rini 

dhe Sport 

           √ DKA 

 

Aktivitete për përgatitjen e lokaleve shkollore  

Emërtimi i aktiviteteve KOHA E REALIZIMIT  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 Implementu

es 

Mirëmbajtja (rregullimi) i 

shkollave dhe oborreve shkollore 
   √ √ √ √ √     

DKA & 

Shkolla 

Mirëmbajtja (rregullimi) i 

terreneve sportive 
   √ √ √ √ √ √    

DKA & 

Shkolla 

Realizim i procedurave për 

përzgjedhjen e operatorit furnizues 

me lënde djegëse: dru 

     √ √      DKA 

Riparimi i nyejve të ujësjellësve 

dhe përmirësimi i furnizimit të 

shkollave të cilat kanë probleme 

me ujë të pijshëm 

      √ √ √    
DKA& 

Donator 

Furnizimi i shkollave me inventar       √ √ √    DKA & 
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Aktivitete që kanë të bëjnë me procesin edukativo-arsimor  

shkollor: banka, karrige, tavolina, 

tabela dhe dollapë për bibliotekat 

shkollore 

Shkolla 

Furnizimi dhe mbikëqyrja e 

furnizimit të nxënësve me tekste 
      √ √ √    

MASHT & 

DKA 

Përgatitja teknike e lokaleve 

shkollore:gëlqerosja, dezinfektimi, 

vendosja e xhamave të dëmtuar, 

riparimi i inventarit ekzistues dhe 

pajisja me inventar. 

√      √ √     
Shkolla & 

DKA 

Përzgjedhja e operatorit për 

furnizimin e shkollave me lëndën 

djegëse në koordinim me Zyrën e 

Prokurimit. 

      √      DKA 

Furnizimi i shkollave me lëndën 

djegëse: dru  
       √     DKA 

Furnizimi i shkollave me mjete 

mësimore didaktike në salla të 

kabinete për lendet: matematike, 

fizike, kimi, biologji, etj 

I përhershëm 
DKA & 

Shkolla 

Furnizimi i shkollave me mjete 

higjienike dhe aparate për shuarjen 

e zjarrit 

I përhershëm , sipas nevojës 
DKA & 

Shkolla 

Furnizimi i shkollave me material 

për administratën e shkollave 
Sipas kërkesave 

DKA & 

Shkolla 

Furnizimi i shkollave me 

karburante për gjeneratorët 
Sipas kërkesave 

DKA & 

Shkolla 

Furnizimi i shkollave me materiale 

për zhvillimin e aktiviteteve te lira 

sipas prioriteteve te shkollave 

Sipas kërkesave 
DKA & 

Shkolla 

Implementimi i pjesës që ka të bëjë 

me Planin Zhvillimor të Komunës 
Në vazhdimësi 

DKA, 

K. Komunal 

Emërtimi i aktiviteteve 
KOHA E REALIZIMIT 

Implement

ues 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Monitorimi i sistemit SMIA nga 

DKA-ja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DKA 

Organizimi i trajnimeve për 

mësimdhënës ne Qendrën për 

Ngritje Profesionale sipas 

Prioriteteve te Planit për 

Zhvillimin Profesional te 

Mësimdhënësve të Komunës së 

Sipas kërkesave 

DKA, 

MASHT, 
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Hanit të  Elezit 

Përgatitjet për kremtimin e festave 

shtetërore 
 √    √     √  DKA 

Organizimi i mësimit shtesë për 

maturantët 
   √ √ √      √ 

DKA, 

shkolla 

Sigurimi i një ambienti te 

shëndetshëm për shkollën dhe 

rregullimi i këndeve të gjelbëria 

shkollore 

   √ √ √ √ √ √    DKA 

Përcjellja e braktisjes së nxënësve-

detyrë përhershme 
√ √ √ √ √ √   √ √ √ √ DKA 

Bashkëpunimi me OJQ në fushën e 

realizimit të drejtave të fëmije dhe 

sigurisë se nxënësve në shkolla-

detyrë e përhershme,kundër 

trafikimit, punës së fëmijëve në 

rrugë, drogës, etj 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ DKA 

Vlerësimi i punës edukativo 

arsimore të shkollave nëpërmjet 

vizitave dhe 

bashkëpunimit me prindër 

   √ √ √   √ √ √ √ 
DKA & 

Shkolla 

Përcjellja e realizimit të 

mbrëmjeve te maturës 
    √        

DKA & 

Shkolla 

Përgatitje profesionale e 

arsimtareve, 

organizimi i trajnimeve në 

koordinim me MASHT-in, dhe 

KEC-in. 

    √ √    √ √ √ 
DKA & 

Shkolla 

Analiza e punës edukativo-

arsimore 
    √  √   √   DKA 

Takimin përmbyllës për 

përfundimin e vitit shkollor 

2020/2021 me drejtor, 

mësimdhënës dhe nxënës të 

dalluar 

     √       
DKA & 

Shkolla 

Organizimi i vizitave studimore 

me stafin e DKA-se jashtë vendit 
       √     DKA 

Shpallja e konkurseve për 

plotësimin e vendeve te lira të 

punës sipas kërkesave të shkollave 

Sipas nevojës DKA 

Shpallja e konkurseve për 

personelin 

udhëheqës - drejtore të shkollave 

Sipas nevojës DKA 

Plotësimi i vendeve të lira te punës Sipas nevojës DKA 

Riprovimet për nxënësit që nuk 

kanë treguar rezultate pozitive në 
Sipas kalendarit Shkollat 
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KULTURA RINIA E SPORTI 

 

 OBJEKTIVAT 

 Edhe këtë vit do të angazhohemi që të krijojmë kushte të volitshme për Kulturë Rini e 

Sport në Komunën tonë. (Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës do të lehtësoj punën e SHKA 

“Sharri” dhe të gjithë rinisë që do të merret me aktivitete kulturore. 

 Ndërtimi i stadiumit “Suad Brava”, fushës së futbollit të vogël te SHML “Dardania” dhe 

ndërtimi i sallave të sportit në Paldenicë dhe Gorancë, na ka mundësua zhvillim shumë 

ma të madh  të sportit.  

 Do ta përkrahim SHKA “Sharri” në zhvillimin e aktiviteteve 

 Do të angazhohemi që të themelojmë edhe grupe tjera si Recituese Aktrimi dhe të tjera... 

 Do ti mbështesim klubet ekzistuese të sportit. 

disa lëndë mësimore 

Përcjellja përhershme e 

aktiviteteve mësimore e jashtë 

mësimore të nxënësve nëpër 

shkolla 

E vazhdueshme 
DKA & 

Shkolla 

Rregullimi i dokumenteve për 

pronat e shkollave sipas sipërfaqes 

kadastrave 

E vazhdueshme DKA 

Përcjellja e lëvizjes se personelit 

arsimor  
I përhershëm, sipas nevojës DKA 

Mbarimi i mësimit për maturantet Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Provimi i maturës Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Publikimi i rezultateve të provimit 

të maturës 
Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 

MASHT, 

DKA 

Shqyrtimi i ankesave të nxënësve Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Publikimi i rezultateve të ankesave Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Testi i arritshmërisë për klasat e 

IX-ta 
Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 

MASHT, 

DKA 

Paraqitja e provimit për afatin e 

gushtit 
Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti DKA 

Provimi i maturës - afati i dyte Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Publikimi i rezultateve të provimit 

të maturës, afati i dytë 
Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 

MASHT, 

DKA 

Shqyrtimi i ankesave të nxënësve Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 

Publikimi i rezultateve të ankesave Sipas kalendarit të hartuar nga MASH-ti 
MASHT, 

DKA 
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 Do të angazhohemi që të formohen edhe klube tjera të sporteve te ndryshme. 

 Për çdo festë si zakonisht do të organizojmë turnire në futboll, hendboll, volejboll 

pingpong dhe sporte të tjera. 

 

Aktivitete për Kulturë , Rini dhe Sport për vitin 2019 

 

Emërtimi i aktiviteteve 
KOHA E REALIZIMIT 

Implemen

tues 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

 

Identifikimi , ruajtja, mbrojtja dhe 

prezantimi i Trashëgimisë 

Kulturore në Komunën e Hanit të 

Elezit 

I përhershëm DKA 

17 Shkurt:- shënimi i 13 vjetorit 

Pavarësisë se Kosovës 
√ √           

DKA & 

Shkolla 

26 Shkurt; Ora e parë e mësimit në 

gjitha shkollat i kushtohet 26  

Shkurtit- Veprës së lavdishme të 

UÇK-së. (shënimi i 22 vjetorit) 

 √           

Komuna 

DKA & 

Shkolla 

07,08 Mars; Përgatitja për 7 & 8 

Mars,  Dita e mësuesit dhe gruas 
 √ √          

DKA & 

Shkolla 

29 Mars-Dita e SHFMU”Ilaz 

Thaçi” , bashkëpunim me DKA-në 
  √          

DKA & 

Shkolla 

Takime me Institutin Arkeologjik 

të Kosovës rreth relikteve të 

gjetura në vendbanimet e komunës 

së Hanit të Elezit dhe mundësia e 

hulumtimit të mëtejmë në pronën e 

identifikuara 

Në vazhdimësi 

DKA & 

IAK-së 

(Instituti 

Arkeologj

ik i 

Kosovës) 

20 Maj; Dita e pikturës. Gara mes 

shkollave për zbulimi e nx. 

talenteve  në pikturë, ekspozitë 

vendi do te caktohet me kohë pasi 

shtëpia e Kulturës ende nuk eshte e 

përfunduar... 

    √        
DKA & 

Shkolla 

4 Maj; Dita e ShFMU”K. e 

Diturisë”, bashkëpunim me DKA 
    √        

DKA & 

Shkolla 

10 Maj; Dita e ShML”Dardania” , 

bashkëpunim me DKA-në 
    √        

DKA & 

Shkolla 

31 Maj-Dita ndërkombëtare 

kundër duhanit. Ligjërata në 

shkolla me temën “Sport e jo 

Duhan” 

    √        
DKA & 

Shkolla 

1 Qershor; Përgatitja për 

kremtimin e ditës se fëmijëve  
    √ √       

DKA & 

Shkolla 
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"1 Qershori" 

11 Qershor; “Dita e Çlirimit” në 

K.e Hanit të Elezit. 

Organizimi i garave në sport si në: 

futboll të vogël, volejboll, 

pingpong  atletike dhe krosi 

tradicional. 

    √ √       
DKA & 

Shkolla 

 Korrik-Gusht; Takim me 

Bashkatdhetarët, Ecje “Shtigjeve të 

lirisë” dhe  koncert publik për nder 

të tyre. 

      √      

DKA- 

SHKA 

“Sharri 

29 Gusht- Dita e Dëshmorëve në 

Komunën Hani i  Elezit. 

Program kulturor dhe artistik. 

       √     

DKA- 

SHKA 

“Sharri 

21 Shtatori-Dita ndërkombëtare e 

paqes. Gara në mes të shkollave në 

vizatim me këtë temë 

        √    
DKA & 

Shkolla 

28 Nëntor; Ora e parë e mësimit në 

gjitha shkollat i kushtohet  28 

Nëntorit -Dita e flamurit(më 27 ). 

          √  
DKA & 

Shkolla 

28 Nëntor; Dita e flamurit. 

Program kulturor dhe artistik 
          √  

DKA- 

SHKA 

“Sharri 

28 Nëntor; Turnir në volejboll me 

institucionet publike, si dhe futboll 

për te gjithë të interesuarit. 

          √  
DKA-

SHPSSH 

DKA në bashkëpunim me KM 

“Sharri” Hani i Elezit dhe 

Federatën e Mundjes së Kosovës 

organizon Turnir Ndërkombëtarë i 

Mundjes “Adem Jashari” 

          √  

DKA- 

KM 

“Sharri” 

& FMK 

14 Dhjetori; Dita e ShFMU 

”V.Ballazhi” , bashkëpunim me 

DKA-në 

           √ 
DKA & 

Shkolla 

Angazhimi për themelimin e 

klubeve sportive sipas kushteve që 

ofron Komuna e Hanit të Elezit 

Në vazhdimësi DKA 

 

Aktiviteti dhe bashkëpunimi i DKA-së me Kryetarin e Komunës, MASHT-in, 

drejtorët e drejtorive nga komunat tjera dhe me qytetarët 

Emërtimi i aktiviteteve 

KOHA E REALIZIMIT 
Impleme

ntues 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

 

Takimet e rregullta me drejtorët e √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DKA 
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Bashkëpunimi i DKA-s me organet e sigurisë : Policinë, FSK-në,  KFOR-in, 

OSBE dhe OJQ-të tjera dhe media 

shkollave fillore, të mesme dhe 

institucionit parashkollor 

Pranimi i raporteve mujore të 

punës nga drejtorët e shkollave 

dhe shqyrtimi i tyre 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DKA 

Pjesëmarrja e rregullt në mbledhjet 

e Kolegjiumit të Drejtoreve të 

DKA-ve të Kosovës 

√ √ √ √ √ √   √ √ √ √ DKA 

Furnizimi me ligjet, udhëzimet, 

vendimet dhe rregulloret që dalin 

nga MASHT-i 

Sipas nevojës 
DKA, 

MASHT 

Përcjellja e kërkesave, raporteve 

dhe informatave nga aktiviteti i 

DKA-se në MASHT 

Sipas nevojës 
DKA, 

MASHT 

Bashkëpunimi i rregullt me Zyrën 

e Inspeksionit të arsimit në nivel 

regjional 

Sipas nevojës DKA 

Takimet dhe konsultimet me 

kryetarin e Komunës dhe 

Kryesuesin e Kuvendit të 

Komunës 

I përhershme, sipas nevojës DKA 

Bashkëpunimi i rregullt me 

drejtorët e drejtorive të komunës 
I përhershëm, sipas nevojës DKA 

Bashkëpunimi me Shoqatën 

Handakos 
Sipas mundësive dhe nevojës DKA 

Puna me palët, shqyrtimi i 

kërkesave dhe ankesave 
E përditshme dhe sipas nevojës DKA 

Takimet e rregullta me MASHT-it 

në kuadër të takimeve me drejtorët 

e DKA-ve 

Te përhershme, varësisht nga ftesat 

DKA, 

MASHT 

 

Emërtimi i aktiviteteve 
KOHA E REALIZIMIT 

Implemen

tues 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

 

Pjesëmarrja ne debatet me teme 

arsimore e shoqërore organizuar nga 

OJQ-të 

Sipas organizimit dhe ftesës DKA 

Bashkëpunimi me shërbimin Policor 

të Kosovës 
Sipas nevojës DKA 

Bashkëpunimi me FSK-në Sipas nevojës DKA 

Kontaktet me përfaqësues të KFOR- Sipas kërkesave DKA 
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Bashkëpunimi me përfaqësuesit e K. të Komunës për implementimin e projekteve 

që kanë të bëjnë me integrimet  evropiane 

 

Emërtimi i aktiviteteve KOHA E REALIZIMIT Implem 

entues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Përmirësimi i infrastrukturës, 

transportit dhe sigurisë në shkolla 

 

Ne vazhdimësi 

 

DKA 

Hartimi i programeve, plan 

programeve dhe përgatitja e 

moduleve të trajnimit të 

mësimdhënësve me theks të veçantë 

integrimi i gjinisë femërore si temë 

specifike 

 

 

Ne vazhdimësi 

 

 

DKA 

Identifikimi i shkollave që kane 

nevojë për ndërtim dhe renovim, si 

dhe hartimi i listës me prioritet 

 

Ne vazhdimësi 

 

DKA 

Përmirësimi i hapësirave ekzistuese 

shkollore (renovimi) dhe mbikëqyrja 

e punëve gjatë renovimeve 

 

Ne vazhdimësi 

 

DKA 

Identifikimi i nevojave për materiale 

dhe pajisje, si dhe përcaktimi i 

prioriteteve të shkollave me nevoja 

me te theksuara 

 

Sipas kërkesave 

 

DKA 

& 

Shkolla 

 

 

Ky planifikim është bërë për kushte normale të zhvillimit të aktiviteteve, me shpresë që Korona 

virusi(COVID-19) do të kalojë. për ndryshe do të detyrohemi me pas reduktime dhe përshtatje 

sipas udhëzimeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit. 

 

         Menduh Vlashi 

              Drejtor i DKAKRS-së 

it dhe të organizatave ndërkombëtare 

Bashkëpunimi me organizata të 

ndryshme vendore e të huaja 
Sipas kërkesave DKA 

Bashkëpunimi me donatore vendore 

e të huaj 
Sipas nevojës DKA 


