
 

Egitim Mudurlugu 

Tarih. 17/06/2021 

 

06/L-114 nolu kamu Görevliler Yasasinin Bölüm V Madde 67 ve 68'e ve ve eğitim ve öğretim kurumları müdürü ve 

müdür yardımcısının seçimi için usul ve kriterler hakkındaki 151-2020 nolu İdari Yönergeye dayanarak, Mamuşa 

Belediyesi Eğitim Müdürlüğü aşağıdaki konkuru ilan eder: 

K O N K U R 

Boş Çalişma Yeri  tamamlamak İçin                                                                                                                                                               

Yer: Alt Orta İlköğretim Okulunda Müdür (OIO)                                                                                                                                   

Kurum: Mamuşa Belediyesi/ Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                           

Mamuşa “ANADOLU”  Alt Orta İlköğretim Okulu                                                                                                                                                                             

Pozisyon türü: Kariyer yok                                                                                                                                                           

Pozisyon Sayısı: Bir (1) pozisyon                                                                                                                                                                 

Amirin Ünvanı: Eğitim Müdürü                                                                                                                                                                                                  

Derece / Katsayır: Katsayı -7.8                                                                                                                                                         

Çalışma saatleri: 40                                                                                                                                                                                   

Randevu süresi: 4 yıl              

 

İşyerinin amacı 

Eğitim kurumunda eğitim sürecinin yönetimi, organizasyonu ve denetimi                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ana görevler: 

• Eğitim alanında yasallığın uygulanması                                                                                                                       

• Müdürlüğün faaliyeti için orta ve uzun vadeli bir planın geliştirilmesi;                                                                                                        

•  Eğitim kurumunun yıllık planının, gelişim planının ve yıllık çalışma raporlarının hazırlanması                                                                

• Kurumdaki personelin eğitimi;                                                                                                                                                                         

• Akılcı bütçe planlaması ve kullanımı;                                                                                                                                                                         

• Öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları ile ilgili seçim, değerlendirme, disiplin ve diğer konularla ilgili görevler;                                                                                                                                       

• Eğitim yönetimi için bilgi sisteminin verimli ve etkili kullanımı ve karmaşık uygulama kurallarına uygunluk;                                                                                                                                            

• Öğrencilere disiplin cezaları vermek;                                                                                                                                                             

• Kurumdaki tüm faaliyetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek;                                                                                                            

• Yasalar, yürürlükteki idari talimatlar ve eğitime ilişkin belediye yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülükler ile 

düzenlenen diğer konular 

 

Koşullar: 

• Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                                                                                                                                                             

• Üniversite düzeyinde eğitimi tamamlamış olmak;                                                                                                                               

• Eğitim Yönetimde, idarede  yüksek lisans , (300 AKTS yeterliliği, en az 5 yıllık üniversite eğitimi)                                                                                                                                                               

• Yüksek lisans eğitimi (300 AKTS yeterliliği, en az 5 yıllık üniversite eğitimi)                                                                                         

Dört yıllık bachelor  (240 AKTS yeterlik, en az 4 yıllık üniversite eğitimi)                                                                                                                

• Öğretmen lisanslama talimatına göre düzenli bir öğretmen lisansına sahip olmak,                                                                                 

• KSHL tavsiyesine göre BETB tarafından onaylanan eğitimde liderlik, idare veya yönetim için akredite bir 

profesyonel yeterlilik proğramını başarıyla tamamlamış olmak                                                                                                                      

• İş kataloğunda tanımlanan talimatlara göre eğitim sürecinde iş tecrübesine sahip olmak: 

Republika e Kosovës – KosovaCumhuriyeti 

RepublikaKosova – Republic of Kosovo 
Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës 

Opština  Mamuša – Municipality Of Mamusa 



1. Üst orta öğretim adayları için eğitim sürecinde beş (5) yıllık iş deneyimi:                                                                                                

2. Diğer seviyelerdeki adaylar için eğitim sürecinde dört (4) yıllık iş deneyimi:                                                                                                     

3. Müdür yardımcısı adayları için eğitim sürecinde üç (3) yıllık iş deneyimi. eyimi: 

MEÖ meslek okulları ve Yeterlilik Merkezleri için, aday, başvurduğu kurumun ilgili profillerinde profesyonel olarak 

eğitilmiş olmalıdır. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim AAK meslek okulları ve Yeterlilik Merkezleri için, adayın rekabet ettiği kurumun ilgili 

profillerinde profesyonel olarak eğitilmesi gerekir. 

 

Konkur için gerekli belge Gerekli belgeler:                                                                                                                                                                                                                                                         

a. Doğum belgesi;                                                                                                                                                                                                           

b. İlgili seviye için tamamlanan fakülte-yüksek lisans diploması                                                                                                            

c. İş tecrübesinin kanıtı;                                                                                                                                                                                        

d. Profesyonel portföy;                                                                                                                                                                                                                     

e. Güvenilir bir kamu kurumundan gelen referans mektubu (Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, BEM, Okul Yönetim 

Kurulu, önceki işveren, Yüksek Öğretim Kurumları gibi).                                                                                                                      

f. Referans mektuplarında önceki çalışma ve taahhütlerin kanıtı bulunmalıdır;                                                                                               

g. EBTB'nin talimatlarına göre başvurduğu eğitim ve öğretim kurumunun gelişim planı (1.5 boşluklu en az 10 sayfa 

metin, 12 punto: Arial);                                                                                                                                                                        

h.  Ruhsatlı bir sağlık kuruluşu tarafından verilmiş sağlık durumunu kanıtlayan sağlık belgesi;    

i. Soruşturma altında olmadığına dair kanıt;                                                                                                                                                      

j. Kimlik kartının kopyası.                                                                                                                                  

 

Konkur 17.06.2021 - 01.07.2021 tarihleri saat 16:00 arasında 15 gün süreyle açık kalır. 

 

İlgilenen tüm adaylar, başvuruları Mamuşa Belediyesi Binasında 7 nolu ofısınde alabilirler veya bunları 

https://kk.rks-gov.net/mamushe/  Mamuşa Belediyesi'nin resmi web sitesinden veya  https://konkursi.rks-

gov.net/  ve devlet portalı adresinden indirebilirsiniz ve tamamlayarak Mamuşa Belediyesi Binasında 7 nolu 

ofısınde teslim etmelisiniz.   

                                                                                                                                                                                                    

Konkur   şartlarını karşılamayan adayların belgeleri incelenmeyecek, sadece dar listeden adaylar mülakata davet 

edilecektir.   

Kosova Cumhuriyeti içindeki özel kolejlerde yan yanı sıra Kosova Cumhuriyeti Devleti dışında eğitimini tamamlayan 

ve bu pozisyonlar için rekabet eden tüm adaylar, diplomalarının (alınan üniversite dereceleri) 10.09.2018 tarih 

12/2018 sayılı idari talimat uyarınca Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanınmalıdır , aksi takdirde, 

komisyon başvuruların seçimi sırasında, konkurun bu koşulunu sağlamayan adayların tüm  başvuruları red 

edecektir. 
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Drejtoria e Arsimit  

Dt. 17/06/2021 

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68,si dhe  nё  bazë  tё Udhëzimit  

Administrativ  nr.151-2020 për  procedurat  dhe  kriteret  e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit tё 

institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Drejtoria Komunale e Arsimit nё Mamushe, shpall : 

K O N K U R S 

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE   TË LIRA  TË  PUNËS 

 

Titulli i vendit të punës: Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët  (SHFMU) 

Institucioni: Komuna e Mamushes / Drejtoria e Arsimit 
SHFMU “Anadolu”Mamushe,  
Lloji i pozitës: Jo karrierës 
Numri i Pozitave: Një(1) pozitë 
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit 
Grada/Koeficienti: Koeficienti -7.8 
Orët e punës: 40 
Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite 

 

Qëllimi i vendit të punës 

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo arsimor. 

Detyrat Kryesore: 

• Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit  

• Zhvillimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë; 

• Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës 

• Aftësimin e personelit në Institucion; 

• Planifikimin dhe shfrytëzimin racional te buxhetit; 

• Detyrat ecaktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit 
dhe punëtorët e tjerë të arsimit; 

• Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të 
ndërlikuara të praktikës; 

• Caktimine masave disiplinore ndaj nxënësve; 

• Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin të gjitha aktiviteteve në Institucion; 

• Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjeve,udhëzimet administrative në fuqi dhe  obligimet që dalin nga 
rregullorja e komunës për arsim 
 

Kushtet: 

•Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës,  
•Tё kenë tё kryer arsimin universitar të nivelit; 
1. Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim(kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të 
shkollimit universitar) 
2. Master arsimor ( kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar) 
3. Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar) 4.Bachelor katërvjeçar (kualifikimi 
prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit 
për licencimtë mësimdhënësve, 

Republika e Kosovës – KosovaCumhuriyeti 

RepublikaKosova – Republic of Kosovo 
Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës 

Opština  Mamuša – Municipality Of Mamusa 



•Të kenë të përfunduar  me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, 
administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT sipas rekomandimit KSHL 
•Të ketë përvojë pune në procesin edukative –arsimoresipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës: 
1. Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm të lartë: 
2.  Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera: 
3. Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor. 
 
Për shkollat profesionale të AAP dhe Qendrat e Kompetencës, kandidati/ja duhet të jetë me përgatitje profesionale 
të profileve përkatëse të institucionit ku konkurron.  
 

Dokumentet e nevojshme:  

a. Certifikata e lindjes; 
b. Diploma e fakultetit-masterittё kryer për nivelin përkatës 
c. Dëshminë për përvojën e punës; 
d. Portofolin profesionale; 
e. Letër referencë nga një institucion publik –kredibil (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, 

Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë). 

f. Letra te referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake; 

g. Planin zhvillimor të institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për të cilin ka konkurruar (së paku 10 

faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12: Arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it; 

h. Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësori licencuar me të cilën dëshmohet 

gjendja e tij/saj shëndetësore; 

i. Dëshminë se nuk është nën hetime; 

j. Kopja e letërnjoftimit. 

 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 17.06.2021 deri me 01.07.2021 

Tё  gjithë  kandidatët  e  interesuar,  aplikacionet  mund  ti  marrin  në  formë  fizike  në Zyra nr. 7 Objekti I 

Komunes se Mamushes, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së   Mamushes   https://kk.rks-

gov.net/mamushe/    dhe   portali   shtetëror   https://konkursi.rks-gov.net/   dhe  tё  plotësuara  ti  dorëzojnë  në  

zyra nr. 7 Objekti I Komunes se Mamushes. 

Dokumentacioni  i  kandidatëve  tё  cilët  nuk  i plotësojnëkushtet  e  konkursit  nuk  do  tё shqyrtohet, ndërsa në 

intervistë do të ftohen  vetëm kandidatët nga lista e ngushtë. 

Të gjithë kandidatët të cilët  kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës  si dhe  nëpër  kolegjet  

private  brenda  Republikës  së  Kosovës,  e  që  konkurrojnë  për  këto    pozita, duhen  që  diplomat  e  tyre  (  

gradat  universitare  të  fituara)  të  jenë  të  njohura  nga    Ministria  e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në 

pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018,  në  të  kundërtën  komisioni  gjatë  selektimit  

të  aplikacioneve,  do  të  refuzoj  çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të 

konkursit 
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Direktoriat Prosvetah 

Dt. 17/06/2021 

Na osnovu Zakona o javnim službenicima br.06 / L-114, poglavlje V, članova 67 i 68, kao i na osnovu 
Administrativnog uputstva br. 15/2019, o postupcima i kriterijima za izbor direktora i zamenika direktora 
edukativno obrazovnih institucija, opština u Kamenica, objavljuje: 
 

K O N K U R S 

ZA POPUNJENJE SLOBODNIH RADNIH MESTA 

 

I. Naziv radnog mesta: Direktor u Osnovnoj srednjoj nižoj školi (OSNŠ)  
 
OSNŠ “Anadolu” Mamusa, 
 Institucija: Opština Mamusa  
Odeljenje/Uprava: Uprava za obrazovanje  
Vrsta pozicije: Ne u karijeri  
Broj pozicija: Jedan (1) pozicija  
Naziv nadzornog: Direktor obrazovanja  
Nivo/Koeficijent: Koeficijent - 7.8  
Radni sati: 40 casa 
Trajanje imenovanja: 4 godin 
 

Svrha radnog mesta 

 Upravljanje, organizacija i nadzor obrazovnog procesa u edukativnoj-obrazovnoj ustanovi. Glavni zadaci:  
• Implementacija zakonitosti u oblasti obrazovanja;  
• Izrada srednjoročnog i dugoročnog plana aktivnosti uprave;  
• Priprema godišnjeg plana, razvojnog plana edukativno-obrazovne institucije igodišnjeg izveštaja rada;  
• Obuka osoblja u ustanovi;  
• Racionalno planiranje i korišćenje budžeta;  
• Odredjene dužnosti za izbor, procenu, disciplinu i druga pitanja vezana za nastavnike idruge radnike u 
obrazovanju;  
• Efikasno i efiktivno korišćenje informacionog sistema za upravljanje obrazovanjem i poštovanje kodeksa složene 
prakse;  
• Određivanje disciplinskih mera prema učenicima;  
• Planiranje, vođenje i koordiniranje svih aktivnosti u ustanovi;  
• Druga pitanja koja se regulišu putem zakona i obaveze koje proizilaze z opštinskog pravilnika za obrazovanje. 
 
Uslovi:  
•Da bude državljanin Republike Kosova;  
• Da ima završeno odredjeno univerzitetsko obrazovanje;  
1.Master za upravljanje, administraciju ili menadžment u obrazovanju (kvalifikacija od 330 ECTS, najmanje 5 godina 
univerzitetskog obrazovanja)  
2.Master obrazovanje (kvalifikacija od 300 ECTS, najmanje 5 godina univerzitetskog obrazovanja)  
3. Četiri godine obrazovanje (kvalifikacija od 240 ECTS, najmanje 4 godine univerzitetskog obrazovanja) 4. 
Četverogodišnje obrazovanje Bachelor (kvalifikacija od 240 ECTS, najmanje 4 godine univerzitetskog obrazovanja)  
• Da ima redovnu nastavničku licencu prema uputstvu za licenciranje nastavnika,  
• Da je uspešno završio/la akreditovani program stručne kvalifikacije za rukovodjenje, administraciju ili 

upravljanje u obrazovanju koji je odobrio MONT prema preporuciDSL  
• Da ima radno iskustvo u obrazovnom procesu prema uputstvima definiranim u radnomkatalogu:  
1. Pet (5) godina radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate za vise srednjoškolsko obrazovanje:  

Republika e Kosovës – KosovaCumhuriyeti 

RepublikaKosova – Republic of Kosovo 
Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës 

Opština  Mamuša – Municipality Of Mamusa 



2. Četiri (4) godine radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate na ostalimnivoima:  
3. Tri (3) godine radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate za zamenikadirektora. 
 
Potrebni dokumenti:  

• Izvod rodjenih  

• Diploma fakulteta za odgovarajući završeni nivo  

• Dokaz o radnom iskustvu  

• Profesionalni portfolio 

• obrazovanja).  

• Referentna pisma treba da imaju sadržaj- dokaz o radu i prethodnom angažmanu;  

• Razvojni plan ustanove za obrazovanje i osposobljavanje za koju se prijavljuje (najmanje 10 stranica teksta sa 
razmakom 1.5, font 12: Arial) prema uputstvima MONT-a; 

• Zdravstveni certifikat izdat od strane javne zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje njegov / njen zdravstveni 
status; 

• Dokaz da nije pod istragom; 

• Kopija lične karte. 
 
Konkurs je otvoren 15 dana od 17.06.2021 do 01.07.2021, (16:00).  
 
Svi zainteresovani kandidati trebaju preuzeti aplikacije i popunjene dostaviti kancelarrija br. 7 zgrade u Opstine 
Mamusa. Dokumentacija kandidata koja ne ispunjava uslove konkursa neće biti razmatrana, dok će na intervju biti 
pozvani samo kandidati sa uže liste. Svim kandidatima koji su završili studije van Republike Kosova, kao i na 
privatnim koledžima u Republici Kosovo, a koji konkurisu za ove pozicije, diplome (stečene univerzitetske diplome) 
moraju biti priznate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije u skladu sa Administrativnim uputstvom 
br. 151/2020 od 24.12.2020 godine jer ce u suprotnom komisija za izbor aplikacija odbiti svaku aplikaciju kandidata 
koji nisu ispunili ovaj uslov konkursa. Rezultati se objavljuju na ovaj link: https://konkursi.rks-gov.net 


