
 

 

 

Republika e Kosovës                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                            Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË PRIZREN 

Nr.2192/2019 

Datë 24.07.2019 

 

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të punës nr. 03/L -212, neni 35 të ligjit për arsimin parauniversitar në 

Republikën e Kosovës me nr. 04/L-032, neni 5 të Ligjit për arsim në Komunat e Republikës së Kosovës 

nr. 03/L-068, UA nr. 10/2018 – Normativit mbi kuadrin professional të arsimit të përgjithshëm, udhëzimit 

administrative nr 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në 

sektorin publik, Drejtoria Komunal e Arsimit shpall: 

 

KONKURS 

 

Pozita: Pesë (5) Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta në nivelin e Drejtorisë Komunale për arsim  

Paga mujore: 397.01 euro  

Përgaditja shkollore: Shkolla e mesme dhe niveli i 5-të (post sekondar) i kualifikimit, asistent për fëmijët/ 

nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. 

Kohëzgjatja e kontratës: deri më 31.08.2020 me mundësi vazhdimi  

 

Punët dhe detyrat për asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore 

 Ndihmon fëmijët/ nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe mobilitet, 

transport, pozitën dhe uljen e nxënësit në klasë; 

 Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-së, lëndë të individualizuar ose 

mësim në fusha të aktiviteteve; 

 Përgadit material mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës; 

 Vëzhgon dhe dokumenton vështërsit dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgaditë informata 

kthyese për vështërsitë dhe arritjet e fëmijëve  

 



 

 

 Promovon arsimin gjithëpërfshirjës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajonë fëmijët 

në komunikim, për pjesëmarrje në lojë dhe stimulimin e të folurit dhe të gjuhës permes bisedës 

dhe lojës; 

 Mbikqyrë dhe ndihmon fëmijët/ nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat fizike 

dhe mjekësore të nxënësve dhe asiston në veshje dhe pastërtinë e përgjithshme të tyre  

 Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitetet dhe ngjarjet 

me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim  

 Promovon bashkëpunim shkollë/shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje të ndjeshme me 

prind/kujdestarin; 

 Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;  

 Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve. Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht 

konfidenciale; 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim: 

 

 Formulari i aplikimit (kerkesat) të cilën e plotëson kandidati 

 Diploma ose Certifikatën e diplomës së kualifikimit të nivelit të pestë (5-të) PEARSON 

kopjen e vertetuar 

 Ekstrakt i lindjës 

 Letërnjoftimin (fotokopje) 

 Certifikata që nuk jeni nën hetime të Policis së Kosovës 

Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndërsa dokumentet origjinale prezantohen në 

intervistë. Dokumentet e pa kompletuara dhe ato që arrijën pas afatit nuk merren në shqyrtim nga 

komisioni.Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren e pranimit të dokumentacioneve, në Komunën e 

Prizrenit.  

Afati i konkurimit 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data 24.07.2019 deri më 07.08.2019.  

 

 

Drejtori i DKA-së 

Gani Gërmizaj 

                                                                                                                             _______________ 


