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Kryetarin e Komunës së Skënderajt

Z. Bekim Jashari

Bekim Latifi — Drejtor i DKA-së

DKA - Skenderaj

Raport vjetor i punëve të realižuara nga rejtoria

komunale e arsimit gjatë vitit 2020

Janar - Mars

Periudha e dytë për vitin shkollor 2019/20 ka filluar më 13 janar 2020, në të giitha shkollat, ashtu

się ka qenë e planifikuar në kalendarin e MASH;

Të gjitha shkollat pas fillimit të mësimitjanë vizituar nga zyrtarët e arsimit;

Është bërë analiza e suksesit të nxënësve për gjysmëvjetorin e parë 2019/2020;

Janë bërë përgatitjet për mbajtjen e garave në lëndët e Fizikës dhe Matematikës, për pjesëmarrjen

në garat që organizohen për ędo vit shkollor në nivel shkolle, rajoni dhe vendi ;

Kemi marrë pjesë në organizimin e pensionimit të mësimdhënësve me rastin e pensionimit;

Takim me përfaqësues të OSBE për braktisjen e nxënësve nëpër shkolla;

Koordinatori nacional ndau pako me libra për nxënësit fitues të garave në Mendim Kritik dhe

Kreativitet Kulturor në nivel shkolle, komune dhe shteti;



Janč mbajtur garat ne nivel komunal ne lendën e Fizikës -- Fizikanët e Rinj, te organizuara nga

Shoqata e Fizikanëve 2020;

Është bërë shpërndarja e mjeteve per TM l, per nevojat e shkollave ne 3-mujorin e parë, sipas

planifikimit të bu.xhetit per vitin 2020;

Është bëlŕ nënalokimi i pagave per muajt janar, shkurt dhe mars 2020;

Është bëlŕ regiistrimi i inventarit në te giitha shkollat e komunës sonc;

Kemi mbajtur takimin me drejtorët e shkollave dhe përfaqësuesit e SBASI-IK në nivel shkollash

për ęështjen e pagesave të shujtave, pagave jubilare dhe përcjellëse;

Kemi monitoruar procesin e vlerësimit të dosjeve të mësimdhënësve, që janë trajnuar për

aplikimin e Kurrikulës së re të Kosovës. Procesi i vlerësimit të dosjeve ka zgjatur 6 ditë (për të

gjitha fushat e Kurrikulës) ;

Takim në MASHT rreth mbarëvajtjes së realizimit të Kurrikulës së re të Kosovës dhe kontrollimit

të dosjeve të mësimdhënësve;

Janë vizituar shkollat nga zyrtarët e arsimit;

Janë mbajtur garat e Matematikës në nivel komunal me nxënësit e klasëve të IX-ta, X-ta, XI-ta

dhe XII-ta të të giitha shkollave të komunës sonë. Nxënësit fitues, vendi i parë dhe i dytë marrin

pjesë në Olimpiadën Matematike të Kosovës 2020, garë e cila organizohet për ędo vit shkollor;

Në nivel komune gjithashtu janë mbajtur edhe garat në lëndën e Kimisë dhe të Gjuhës angleze.

Edhe në këto gara pjesëmarrës ishin nxënësit e përzgjedhur nga të gjitha shkollat. Nxënësit fitues

marrin pjesë në garat finale te cilat i organizon Kolegji turk "Mehmet Akif' në Lipjan;

Nxënësja e klasës së X-të në Gjimnazin ”Hamëz Jashari” në Skënderaj, Rinesa Hamiti, në garën

e organizuar nga Shoqata Matematike e Kosovës, në Matematikë zuri vendin e 11-të në nivel shteti

dhe u rangua në listën e pjesëmarrësve per garën ndërkombëtare të Matematikës;

Është shpallur konkursi për mësimdhënës dhe punëtorë teknikë (13 shkurt 2020) ;

Në të gjitha shkollat është kremtuar 17 Shkurti — Dita e Pavarësisë së Kosovës me programe

kulturo-artistike dhe aktivitete të ndryshme;

Përgatitja e listave të mësimdhënësve per trajnimin e Kurrikulës së Re;

Për nder të Epopesë së Lavdishme të UCK-së, nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollave kanë

vizituar varrezat e dëshmorëve ne Prekaz dhe janë vënë kurora lulesh mbi varrezat e Komandantit

Legjendar Adem Jashari dhe familjarëve të tij, si dhe janë organizuar aktivitete të ndryshme;

Për nder të 7 Marsit — Ditës së Mësuesit, janë organizuar aktivitete në shkolla;



Dtvjtoria kotnunale e atNitnit ne Skendetll.i, nder te 7 Mnrsit se Mesucsit ka organizuar

takimin Veteranet e arsitnit

2019-2020 dhe dtvitorët e shkollave•,

Kemi mbajtur takim me zyrtarët e Institutit Pedagogjik te Kosovës;

Takim dhe tinksionilili i Ekipit Profesional të Vlerësimit të Fëmijëve me Nevoja te Veçanta

Arsimore•,

Jane shënuar Ditët e shkollave në vazhdimësi;

Per shkak të përhapjes së gripit Covid SARS 19, në të gjitha shkollat e komunës sonë ashtu si edhe

ne mbarë Kosovën është ndërprerë procesi edukativo- arsimor në objekte shkollore (13 mars

2020);

Me një vendim të MASH, procesi edukativo-arsimor ka filluar të mbahet online, pra

mësimdhënësit përmes platformave të ndryshme kanë realizuar mësimin nga shtëpia;

Po ashtu, MASH ka organizuar edhe mësimin online përmes Televizionit të Kosovës, ku nxënësit

kanë arritur të ndjekin mësimin online;

Prill - Qershor

Mësimi online dhe nëpërmes platformave të ndryshme ka vazhduar deri në përfundimin e

periudhës së tretë dhe mësimdhënësit kanë raportuar vazhdimisht per realizimin e mësimit si dhe

i kanë vlerësuar nxënësit sipar udhëzimeve të marra nga MASH për mënyrën e vlerësimit;

Procesi i raportimit për realizimin e mësimit online është bërë në linjat: mësimdhënës — drejtorë

shkollash - DKA - SIA dhe MASH•,

Edhe vlerësimet ejashtme, pra Testi i Arrishmërisë dhe Testi Shtetëror i Maturës nuk janë mbajtur

në afatin e paraparë, por janë shtyer për një afat tjetër;

Për shkak të Pandemisë Covid 19 dhe pamundësisë për të mbajtur Testin e Arritshmërisë, MASH

ka marrë vendim për anulimin e këtij vlerësimi;

Nxënësit që kanë mbaruar klasën e IX-të janë regjistruar në shkolla të mesme të larta vetëm në

bazë të suksesit të arritur deri në klasën e IX;

Éshtë bërë nënalokimi i pagave për muajt prill, maj dhe qershor 2020;



Cshtë tsčrŕ shpŕmdatia e M l. per nevojnt e shkollos•e ne 3-tnujorin e dyte, sipas

planifikimit te Fuxhctiî s•itin 2020;

Zyrtarŕt e DK,A-sŕ vazhdimisht kane monitonłar online eeurine e procesit edukativo-arsimor dhe

kanč raportuar ne SI.Ă — MitroĂÂe•e dhe ne MASII;

Eshtč formuar komisioni per ndałăen e bursave studentëve te komunës se Skënderajt, te cilët kane

shq.ĂTtuar dokumentaeionin e te Rjithë studentëve, aplikues per bursa;

Eshtë shpallur konkursi per bursa, per studentët e komunës së Skënderajt (12 qershor 2020);

komuna e Skënderajt ka ndarë 170 - bursa nga komuna dhe 25 - bursa nga donatorët për studentët

e komunës së Skenderajt, dhe përfitues kanë qenë studentët që i kanë plotësuar kriteret e konkursit;

Drejtoria komunale e arsimit edhe sivjet ka ndihmuar nxënësit me kushte të vështira ekonomike

me ndarjen e bursave, pra për shpenzimet e udhëtimet për periudhën shtator 2019 deri në mars

2020;

Është bërë analiza e buxhetit ędo muaj për paga, mallra dhe shërbime, komunali, subvencione dhe

kapitale;

Për ędo muaj është bërë pranimi i ndryshimeve në paga nga të gjitha shkollat si dhe dorëzimi i tyre

në fillim të ędo muaji;

Korrik - Shtator

Është mbajtur takimi me drejtorë të shkollave, ku u diskutua rreth përfundimit të periudhës së tretë

për vitin shkollor 2019-2020 dhe mundësisë së fillimit të periudhës së parë për vitin shkollor 2020-

2021, gjithnjë duke e respektuar distancën dhe masat anti- Covid;

Drejtoria komunale e arsimit në Skenderaj, me kohë ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit

shkollor 2020-2021 ;

Është shpallur konkursi i rregullt për pranimin e kuadrit edukativo-arsimor, për vitin shkollor

2020-2021 (14 gusht 2020);

Shkollatjanë furnizuar me lëndë djegëse (dru) dhe antifriz;

Testi Shtetëror i Maturës sivjet është mbajtur më 29 gusht 2020 dhe vetëm në një ditë;

Me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës dhe duke iu përmbajtur rregullave të caktuara

nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, për shkak të pandemisë COVID 19,

mësimi në të gjitha shkollat e komunës së Skenderajt ka filluar me vonesë, me datën 14 shtator

2020, me nxënësit e klasëve përgatitore, klasët e para, të dyta, të treta, katërta, pesta, gjashta dhe



te dhieta. N.xënesit jane ndarë ne grupe, pra secila klasë ka filluar mesimin ne dy grupe, duke e

shkurtuar orarin nŔsiłnor. Te giitha shkollat kanë raportuar ne Drejtorinë komunale te arsimit per

tillimin e vitit te ri shkollor 2020-21.

Është bere nënalokimi i pagave për muajt korrik,gusht dhe shtator 2020;

Është bërë shpërndarja e mjeteve për TM l, për nevojat e shkollave në 3-mujorin e tretë, sipas

planifikimit të buxhetit për vitin 2020;

Drejtoria komunale e arsimit në Skënderaj, me kohë ka marrë të gjitha masat e duhura për

organizimin dhe realizimin sa më të suksesshëm të procesit edukativo-arsimor për vitin shkollor

2020-21. Në të gjitha shkollat, janë krijuar kushtet higjieno-teknike, janë dezifektuar shkollat,

janë vendosur shenjat për mbajtjen e distancës, janë siguruar termometrat për matjen e

temperaturës, nxënësit janë pajisur me maska mbrojtëse. Të gjitha këto masa janë marrë për të

realizuar një proces normal të zhvillimit të mësimit.

Në fillim të vitit shkollor 2020-21, sipas vendimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në

bashkëpunim me IKSHPK për testimin e mësimdhënësve në të gjitha komunat e Kosovës, në

komunën e Skenderajt janë testuar rreth 53 — mësimdhënës, drejtorë shkollash dhe zyrtarë të

arsimit dhe me këtë rast kanë rezultuar pozitiv me Covid 19 një drejtoreshë e shkollës dhe një

mësimdhënës i një shkolle tjetër. Për këtë arsye, janë testuar edhe mësimdhënësit e këtyre dy

shkollave dhe të gjithë kanë rezultuar negativ në testimin për Covid 19.

Drejtori i DKA-së, z.Bekim Latifi, së bashku me Kryetarin e komunës së Skënderajt, z.Bekim

Jashari, vizituan disa shkolla per ťua uruar nxënësve dhe mësimdhënësve fillimin e vitit të ri

shkollor 2020-21 dhe për të parë nga afčr fillimin e procesit mësimor. Gjithashtu, në të njëjtën

ditë është bërë edhe përurimi i objektit te ri të Gjimnazit "Hamëz Jashari”, në të cilin e filluan

mësimin nxënësit e klasëve të IO-ta, të ndara në grupe.

Nxënësit e dy shkollave fillore dhe të mesme të ulëta të komunës së Skenderajt, "Shaban Jashari”

dhe ”Ahmet Delia” , kanë filluar të mbajnë mësimin edhe në dy objektet e Gjimnazit ”Hamëz

Jashari” (objektin e vjetër dhe të ri), në mënyrë që të mbahet distanca dhe të zbatohen rregullat

dhe rekomandimet e MASH dhe IKSHPK.



Drejtoria komunale e arsimit me kohë ka pranuar kuadrin edukativo-arsimor per vitin shkollor

2020-21. Gjithashtu, në bazë të tabelave te angazhimit të punëtorëve në procesin edukativo-

arsimor është bërë sistemimi i orëve tek mësimdhënësit dhe i giithë ky proces është monitoruar

nga zyrtarët e DKA-së, kështu që asnjë mësimdhënës nuk ka mbetur jashtë sistemit arsimor.

Edhe planprogramet mësimore janë përgatitur dhe janë dorëzuar me kohë.

Me datën 21 shtator 2020, mësimin e filluan edhe nxënësit e klasëve të VII-ta, VIII-ta, IX-ta, XI-

ta dhe XII-ta, të ndara në grupe, gjithëherë duke iu përmbajtur rregullave të përcaktuara nga

IKSHPK-së.

Më 21 shtator 2020 është shpallur konkursi plotësues për mësimdhënës;

Në këtë vit shkollor mësimin e ndjekin rreth 9732 nxënës. Për zhvillimin e procesit edukativo-

arsimor, janë angazhuar rreth 852 punonjës arsimorë dhe shërbyes të tjerë.

Sa i përket përgatitjeve organizative, janë siguruar materiali shpenzues dhe pedagogiik, lënda

djegëse dhe furnizimi me pajisje sanitare dhe higjienike.Tekstet mësimore janë shpërndarë me

kohë.

Në të gjitha shkollat e komunës së Skënderajt janë formuar Task-Forcat sipas vendimit të

MASH, duke e përcjellë vazhdimisht gjendjen nëpër shkolla dhe duke i raportuar ekipit të Task-

Forcës në DKA dhe po ashtu edhe IKSHPK-së per gjendjen aktuale në shkolla. Njëkohësisht,

janë mbajtur takime të rregullta të Task-Forcave nëpër shkolla dhe ne nivel komune per të

zbatuar kështu rregullat dhe rekomandimet e MASH dhe të IKSHPK-së, pra si të mbahet

distanca, bartja e obligueshme e maskave mbrojtëse si dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore (

dezinfektimi me pajisje higjienike).

Është realizuar trajnimi për Kurrikulë me mësimdhënës dhe janë bërë përgatitjet per realizimin

e trajnimeve të tjera me qëllim të ngritjes dhe aftësimin profesional të mësimdhënësve.

Tetor - Dhjetor

Donatorë të ndryshëm i kanë siguruar shkollave tona një numër të konsiderueshëm të pajisjeve

higiienike për dezinfektimin e shkollave, maska mbrojtëse për nxënësit dhe mësimdhënësit e

shkollave të komunës sonë, termometra për matjen e temperaturës për të giitha shkollat.



Drejtori i DKA-se dhe zyrtaret e arsimit vazhdimisht kane mbajtur takime ne Ministriné e

Arsimit dhe te Shkencés Pér mbarévajtjen e procesit edukativo-arsimor.

Éshté bere realizimi i shujtave per te gjithé punétorét arsimoré té shkollave té komunés Sé

Skenderajt

Gjithashtu, Pér Wo muaj jane duke u realizuar pagat jubilare per mésimdhénésit, ne bazé té

viteve té pérvojés Sé punés, ndersa per mésimdhenesit qé dalin pension, pagat jubilare dhe

percjellése realizohen pas pensionimit té tyre.

• Éshté béré nénalokimi i pagave Pér muajt tetor, néntor dhe dhjetor 2020;

• Éshté bére shperndarja e mjeteve per TM 1 , per nevojat e shkollave ne 3-mujorin e fundit, sipas

planifikimit te buxhetit Pér vitin 2020;

• Mé 18 dhjetor 2020 ka perfunduar periudha e pare per vitin shkollor 2020-21

Shkollat jané vizituar vazhdimisht nga zyrtarét e DKA-sé dhe Inspektoret Rajonalé te Arsimit;


