
Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit
Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Opština Prizren – Prizren Belediyesi

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË PRIZREN

Nr. 3526/2018
Datë: 19.12.2018

Në bazë të nenit 35 te ligjit  për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032,

nenit 5 të Ligjit per Arsimin në Komunat  e Repubikës te Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr.

03/L-212, Udhëzimit Administrativ nr.17/2009 (MAShT) - procedura e zgjedhjes personalit

arsimore në shkollë, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) - Normativi mbi kuadrin

profesonal të arsimit të pergjithshem, udhëzimi administrativ nr  05/2015 (MAShT) - normativi për

arsimin profesional dhe udhëzimi administrativ nr 07/2017 (MPMS) - rregullimi i procedurave në

sektorin publik, Drejtoria Komunale për Arsim shpall:

K O N K U R S
për vende të lira pune

1. Mësimdhënës klasor me kohë të caktuar 21.01.2019 - 31.08.2019, në shkollat fillore:

 “Lekë Dukagjini’’, paralelja e ndarë fizike në Petrovë

 “Shtjefen Gjeçovi’’, paralelja e ndarë në Bregdri

 “Mushnikova’’ në Mushnikovë

 “22 Dëshmorët’’ në Piranë

 “Dëshmorët e Kabashit” në Korishë

 “Zenun Çoçaj” në Gjonaj

 “Nazim Kokollari’’ në lagjen “Dardania”

 “Ibrahim Fehmiu” në lagjen “Arbana”

 “Haziz Tola” në lagjen “Jeta e Re”

 “Abdyl Frasheri” ne Prizren

2. Mësimdhënës për Lëndën Gjuhën Gjermane, me kohe të pacaktuar

 Një mësimdhënës për shkollat: “Zenun Çoçaj’’ në Gjonaj, “Dy dëshmorët” në

Piranë, “Shtjefen Gjeçovi” në Zym dhe “Mit’hat Frashëri” në Krajk 20 orë në

javë.



 Një mësimdhënës për shkollat : “Dëshmorët e Kabashit” në Korishë, “Zef

Lush Marku” në Velezhë dhe “Motrat Qiriazi” në Prizren, 20 orë në javë.

3. Mësimdhënës për Lëndën Histori dhe Edukatë Qytetare me kohe te caktuar

31.08.2019

 Shkolla “Xhevat Berisha” në Prizren, 20 orë në javë

 Shkolla “Emin Duraku” në Prizren, 20 orë në javë

4. Mësimdhënës për Lëndën Gjeografi dhe Edukatë Qytetare me kohe te caktuar

31.08.2019

 Shkolla “Abdyl Frasheri” në Prizren, 20 orë në javë

 Shkolla “Shtjefen Gjeçovi”, paralelja në Bregdri, 10 orë në javë

 Shkolla “Heronjet e Lumes”  në Vermicë, 20 orë në javë

 Shkolla  “Mit’hat Frasheri”  në Krajk, 18 orë në javë

5. Mësimdhënës për Lëndën e Matematikës

 Shkolla  “Ibrahim Fehmiu” në Arbanë, 20 orë në javë (kohë të pacaktuar)

 Shkolla “Fadil Hisari” ne Prizren, 20 orë në javë (kohë të pacaktuar)

 Shkolla “Xhevat Berisha” në Prizren, 20 orë në javë, kohë të caktuar

31.08.2019

6. Mësimdhënës për Lëndën e Biologjisë

 Shkolla “Ibrahim Fehmiu” në Arbanë, 20 orë në javë, kohë të pacaktuar

7. Mësimdhënës për Lëndën e Kimisë

 Shkolla “Heronjët e Lumes”  në Vermicë, 20 orë në javë, kohë të caktuar

31.08.2019

 Shkolla “Fadil Hisari”  në Prizren, 10 orë në javë, kohë të caktuar 31.08.2019

8. Mësimdhënës për Lëndën e TIK-ut

 Shkolla “Ibrahim Fehmiu” në Arbanë, 20 orë në javë, kohe te caktuar

31.08.2019

 Shkolla “Pjetër Mazreku” në Mazrek, 10 orë në javë, kohe te caktuar

31.08.2019

9. Mësimdhënës për Lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe:

 Shkolla “Motrat Qiriazi”  në Prizren, 20 orë në javë, kohe te cakuar 31.08.2019

 Shkolla “Gënqare”  në Gënqare, 14 orë në javë, kohe te caktuar 31.08.2019

 Shkolla “Izvor”  në Pllanjane, 16 orë në javë, kohe te caktar 31.08.2019



 Shkolla “Dëshmorët e Zhurit”  në Zhur, 20 orë në javë, kohë të pacaktuar

10. Shkolla e mesme e larte “Lorenc Antoni”  në Prizren

 Një mësimdhënës për Piano

11. Shkolla e mesme e larte “Ymer Prizreni” në Prizren, paralelja e ndarë fizike në

Gjonaj dhe Romajë

 Një mësimdhënës për Lëndën Njohje Malli, 10 orë në javë, me kohë të caktuar

31.08.2019

12. Shkolla e mesme e larte “Gjon Buzuku” në Prizren

 Një mësimdhënës të Gjuhes Angleze, paraleleja e ndarë fizike në Gjonaj dhe Romajë,

10 orë në javë, me kohë të caktuar 31.08.2019

13. Shkolla e mesme e lartë “Remzi Ademaj”, paralelja e ndarë në Velezhë

 Një mësimdhënës për Lëndët: Filozofi dhe Logjikë, me kohë te caktuar - 31.08.2019

14. Shkolla e mesme e larte “Luciano Motroni”

 Një mjek i përgjithshëm, me kohë të caktuar 01.03.2019 - 31.06.2019

 Dy instruktore të praktikës profesionale, me kohe te pacaktuar

Kushtet:

- Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit
Administrativ nr. 10/2018 - normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015 - normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional,
- Kopjen e vërtetuar të diplomës
- Nostifikimin, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
- Dëshminë mbi përvojën e punës.
- Trajnimet profesionale.
- Certifikatën e lindjes.
- Kopjen e letërnjoftimit.
- Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën
dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.
- Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose
vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
- Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin
e kërkuar në DKA.
- Konkursi mbetet i hapur 15 ditë deri më datë 03.01.2019.
- Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.

Drejtori/ Skender Susuri
___________________________




