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Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 

Nr. _____________________________________________ 

Mitrovicë 

 

Bazuar në nenet 11 dhe 12, paragrafi 2, pika c, të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje 

Lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” Nr. 28/2008), nenit 5, pika (i) të Ligjit mbi 

arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e 

Kosovës nr.04/L-032, nenit 84 të Ligjit të punës nr.03/L-212, Ligjit për zyrtarët publik nr.06/L-

114 dhe nenet 12, 13 të Statutit të Komunës Nr. 02-060/01-0056607/20-4, të datës 26.09.2020, 

Kuvendi i Komunës së Mitrovicës së Jugut, në mbledhjen e mbajtur me datë _______ miraton 

këtë: 

 

 

RREGULLORE NR. XX/2022 

PËR KODIN ETIK TË STAFIT MENAXHERIAL, MËSIMDHËNËSVE DHE 

PËRSONELIT TJETËR ARSIMOR TË KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 

(DRAFT) 

 

 

 

                                                              

Dispozitat e përgjithshme 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Qëllimi i këtij Kodi Etik është që të ndihmoj stafin menaxherial, mësimdhënësit dhe 

personelin tjetër për të njohur, kuptuar dhe zbatuar standardet etike për realizimin e misionit të 

arsimit, për krijimin e një mjedisi motivues me nxënësin në qendër.  

 

Kodi Etik ka për qëllim promovimin e vlerave, unifikimin e standardeve etike në fushën e 

arsimit, rregullimin dhe mirëfunksionimin e stafit menaxherial, mësimdhënësve, personelit tjetër 

si dhe akterëve të tjerë të cilët duhet të promovojnë dhe zbatojnë këtë Kod Etik. 

 

Ky Kod Etik promovon në vazhdimësi sjellje të duhur në aspektin reciprok duke 

përfshirë sjelljet, fjalët, veprimet  përmes së cilave asnjëri nuk ndjehet i fyer, diskriminuar, 

nënvlerësuar, përqeshur e bullizuar. 
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Neni 2 

Fushëveprimi 

 

Dispozitat e këtij Kodi Etik janë të detyrueshme për të gjithë stafin menaxherial, 

mësimdhënësit dhe personelin tjetër në të gjitha institucionet edukativo-arsimore. Stafi 

menaxherial, mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe personat tjerë të përfshirë në punën e 

shkollës, janë të detyruar të respektojnë dhe të veprojnë në përputhje me parimet kushtetuese, 

ligjet përkatëse, aktet nënligjore, statutin, kodin e etikës, rregulloret dhe aktet e tjera të 

institucionit. 

 

Neni 3 

 

Përmes këtij Kodi Etik duhet te thellohet dhe avancohet aspekti i mirësjelljes së 

ndërsjellë dhe promovimi i vlerave pozitive në të gjitha nivelet e arsimit në Komunën e 

Mitrovicës së Jugut. 

 

Neni 4 

 

Dispozitat e këtij Kodi Etik duhet të zbatohen përgjatë kryerjes së detyrave brenda dhe 

jashtë institucioneve edukativo-arsimore.. 

 

Neni 5                                                                                                                                    

Përkufizimet 

 Për qëllim të kësaj rregulloreje, termet e përdorura në këtë kod etik kanë kuptimet si në 

vijim: 

-Stafi menaxherial përfshin drejtorin, zëvendësdrejtorin dhe zyrtarin administrativ (sekretarin); 

-Mësimdhënësit përfshijnë edukatorët dhe mësimdhënësit e të gjitha niveleve të arsimit 

parauniversitar (niveli 0, 1, 2 dhe 3); 

-Personeli tjetër përfshin shërbimin profesional mbështetës (pedagog, psikolog, mësimdhënës 

mbështetës, edukator mbështetës, asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore), 

bibliotekarët, punëtorët teknik, pastruesit, rojet, shtëpiakët, etj. 

 

Neni 6                                                                                                                                             

Parimet bazë të Kodit të Etikës 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër duhet t’i përmbushin detyrat e tyre  

në përputhje me këto parime: 

- Parimi i ligjshmërisë; 

- Parimi i profesionalizmit; 

- Parimi i trajtimit të barabartë dhe jo diskriminimit; 

- Parimi i konfidencialitetit; 

- Parimi i shmangies nga konflikti i interesit. 
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Neni 7                                                                                                                                         

Parimi i ligjshmërisë 

Kodi Etik njeh dhe mbron të drejtat universale që janë pjesë e shoqërive demokratike dhe 

që janë të shprehura qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në aktet e tjera ligjore e 

nënligjore në fuqi. 

 

Neni 8 

 

Kodi etik  njeh dhe mbron vlerat themelore të cilat duhet t’i ketë shoqëria e emancipuar 

dhe që shkolla i ka si synim e të cilat janë: drejtësia, paanësia, mosdiskriminimi, trajtimi i 

barabartë, dinjiteti njerëzor, etj. 

 

Neni 9 

 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër duhet t’i kryejnë detyrat dhe duhet 

ti marrin përgjegjësitë në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 10                                                                                                                                              

Parimi i profesionalizmit 

Të gjithë akterët e shkollës janë të detyruar të veprojnë me profesionalizëm në ushtrimin 

e veprimtarisë së tyre dhe duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë kryerjes së detyrave në nivel të 

përgjegjësisë dhe llogaridhënies. 

 

Neni 11 

 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër janë të obliguar që të ndërveprojnë 

me ndërgjegje, përgjegjësi, profesionalizëm dhe në pajtueshmëri me parimet themelore të 

njerëzimit të njohura ndërkombëtarisht, të cilat janë të përfshira në Kushtetutën e Republikës sê 

Kosovës, si akti më i lartë juridik dhe politik. 

 

Neni 12 

 

Çdo mësimdhënës duhet t’i kushtojë rëndësi aftësimit dhe zhvillimit profesional të 

vazhdueshëm dhe të zbatojë metodologji të reja në mësimdhënie dhe mësimnxënie. 

 

Neni 13 

Parimi i trajtimit të barabartë dhe jo diskriminimit 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër, duhet të  respektojnë dinjitetin dhe 

barazinë e të gjithëve, pa asnjë lloj dallimi apo diskriminimi në bazë te racës, ngjyrës, gjinisë, 

gjuhës, fesë, etj. 
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Neni 14 

Personaliteti dhe dinjiteti njerëzor duhet të respektohet e të mbrohet nga dhuna fizike, 

psikologjike dhe të gjitha llojet e ngacmimeve (bullizmit). 

 

Neni 15                                                                                                                                              

Parimi i konfidencialitetit 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër obligohen të ruajnë 

konfidencialitetin e informatave dhe ndalohet  rreptësishtë të bëjnë zbulimin e informatave që 

janë të klasifikuara si konfidenciale, për të cilat ai/ajo nuk është i autorizuar ta bëjë.  

 

Neni 16                                                                                                                                              

Parimi i shmangies nga konflikti i interesit 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër i shkollës duhet të mos lejojnë që 

interesat e tyre private të bien ndesh me pozitën e tyre publike dhe që mund të krijojnë konflikte 

interesi. 

 

Neni 17 

Mësimdhënësit luftojnë sjelljet dhe praktikat e pandershme, korruptive e të paligjshme që 

bien ndesh me këtë Kod Etik dhe angazhohen për standarde të larta etike në marrëdhënie me 

nxënës dhe prindër. 

Neni 18 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër i shkollës nuk duhet të pranojnë  

dhurata në asnjë rast nga nxënësit, prindërit e tyre apo nga të tjerët. 

 

Neni 19                                                                                                                                               

Kodi i sjelljes 

Sjelljet e stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër duhet të jenë konform 

etikës  njerëzore gjatë zhvillimit të procesit mësimor dhe jashtë tij. Kodi i sjelljes duhet të 

respektohet pavarësisht se ku dhe me kë mund të jenë, për faktin se të njëjtit duhet me qenë 

shembulli më i mirë për të tjerët, me sjelljet dhe veprimet e tyre. 

 

 

 

 

Neni 20 

 

Mësimdhënësi duhet të jenë personalitet dinjitoz që mund të shërbejë si model i denjë për 

nxënësit dhe të gjithë të tjerët. 
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Neni 21 

 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër obligohen të ruajnë nivelin e 

komunikimit brenda institucionit, jashtë tij si dhe në rrjetet sociale. 

 

Neni 22                                                                                                                                               

Kodi i veshjes 

Pamja e jashtme, veshja e stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit duhet të 

jetë e pastër, zyrtare, serioze dhe të jetë shembull i mirë për nxënësit dhe të tjerët, konform 

statusit dhe etikës që duhet të ketë një punëtor i arsimit. 

 

Neni 23 

 

Veshja e stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër nuk duhet të jetë e 

ngushtë,  e shkurtër dhe provokative, në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në vëmendjen e 

nxënësve. 

 

Neni 24 

 

Mësimdhënësit dhe nxënësit duhet të vishen në përputhje me normat pedagogjike-

arsimore dhe janë të obliguar të bartin uniformën e shkollës. 

 

Neni 25 

Raportet ndërkolegiale 

 

Mësimdhënësit obligohen që të respektojnë hierarkinë institucionale dhe individët e 

autorizuar në institucion.  

 

Neni 26 

 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër nuk duhet të dëmtojnë 

drejtpërdrejtë ose tërthorazi reputacionin, avancimin profesional ose punën e punonjësve tjerë të 

institucionit. 

 

Neni 27 

 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër i shkollës duhet të konsultohen me 

njëri-tjetrin për dilemat etike dhe të paralajmërojnë njëri-tjetrin në rast të cenimit të  Kodit të 

Etikës. 

 

 

Neni 28 

 

Marrëdhëniet në mes stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër duhet  të 

jenë ndërkolegiale, komunikative, bashkëpunuese dhe profesionale në përputhje me Kodin Etik. 
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Neni 29 

Stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe personeli tjetër i shkollës duhet të ruajnë dhe 

respektojnë dinjitetin e njëri-tjetrit në raport me nxënësit, prindërit dhe komunitetin, 

 

Neni 30 

Raporti mësimdhënës-nxënës 

 

Mësimdhënësit duhet të jenë  transparent, të përkushtuar dhe t’i trajtojnë të gjithë 

nxënësit në mënyrë të barabartë dhe të drejtë, si në angazhim, vlerësim, respekt, etj. 

 

Neni 31 

 

Nxënësit duhet të motivohen për të nxënë në vazhdimësi, të shprehen lirshëm dhe të 

zhvillojnë vetëbesimin e tyre. Mësimdhënësit janë të obliguar të krijojnë një marrëdhënie besimi 

të ndërsjellët me nxënësit, duke respektuar personalitetet, liritë, integritetin dhe të drejtat e tyre.   

 

Neni 32 

 

Mësimdhënësit si qëllim kryesor duhet të kenë bartjen e dijes te nxënësit  dhe të sigurojnë 

ambient të përshtatshëm të të nxënit për të gjithë. 

 

Neni 33 

 

Mësimdhënësit duhet të jenë objektiv dhe të paanshëm në vlerësimin e nxënësve dhe të 

mos ndikohen nga faktorë të ndryshëm.  

 

Neni 34                                                                                                                                              

Raporti i mësimdhënësve me prindër 

 

Çdo mësimdhënës duhet t’i informojë prindërit lidhur me të arriturat apo ngecjet e 

fëmijëve të tyre, si dhe t’ju ofrojë udhëzime adekuate me qëllim të përmirësimit në sjellje dhe në 

të nxënë. 

 

Neni 35 

 

Mësimdhënësit duhet të bashkëpunojnë me prindërit dhe komunitetin mbi bazat e 

mirëbesimit të ndërsjellët, respektit dhe trajtimit të drejtë dhe të barabartë.                                                     

 

Neni 36 

Masat disiplinore 

 

Të gjitha masat ndaj stafit menaxherial, mësimdhënësve dhe personelit tjetër merren në 

përputhje me legjislacionin në fuqi dhe nga institucionet përkatëse. Sjelljet që vijnë në 

kundërshtim me këtë Kod Etik, gjykohen vetëm në përputhje me legjislacionin që rregullon 

marrëdhëniet e punës në përgjithësi dhe ato që lidhen në fushën e arsimit. 
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Neni 37 

Dispozitat përfundimtare 

 

Ky kod etik nuk trajton çdo rrethanë të mundshme në të cilën stafi menaxherial, 

mësimdhënësi dhe personeli tjetër përballet me mjedisin arsimor. Ky kod etik synon të ofrojë 

standardet etike bazë të cilat duhet të përdoren nga stafi menaxherial, mësimdhënësit dhe 

personeli tjetër. 

 

Interpretimin e këtij  Kodi Etik e bën Drejtoria Komunale e Arsimit në Mitrovicë. 

 

Neni 38 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore shpallet pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të 

ministrisë përgjegjëse për Vetëqeverisje Lokale dhe hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në 

gjuhët zyrtare, në ueb faqen e komunës së Mitrovicës së Jugut. 
 

 

 

Mitrovicë        Kryesuesja e Kuvendit 

   ___________________ 

U dorëzohet:                                                                                        Vesa BROJA 

1x1         Kryesueses së Kuvendit          
1x1         MAPL                                                                                                                                                     

1x1         Arkivit                                                                                                                                                             

Kopje:    Kryetarit të Komunës 

 

 

 


