
 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                                                     Komuna e Vitisë 

Republika Kosovo                                                                                         Opstina Vitina 

Republic of Kosova                                                                                       Muncipalyty of Viti-na 

 

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dhe në bazë të nenit 35 

paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032, 

Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr17/2009 dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, për 

rregullimin e procedurave të konkursit publik në sektorin publik, si dhe Udhëzimin administrativ 

të MASHT-it Nr.10/2018, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, 

Drejtoria për Arsim e Komunës së Vitisë, shpall:  

 

 

K O N K U R S    P U B L I K 
             

Çerdhja fëmijëve “Gëzimi Ynë”, në Viti 

     - Një (1) edukatorë. 

 

SHF “Ahmet Hajdari” në Beguncë 

- Një (1) arsimtar për lëndën Fizikë, me kohë të caktuar deri në kthimin e punëtorit në  

 vendin e tij të punës. 

 

SHF “Njazi Rexhepi” në Sllatinë të Epërme 

- Një (1) arsimtar për  lëndën Histori dhe Edukatë Qytetare; 

- Dy (2) edukatorë, në paralelet e ndara fizike në Tërstenik dhe Lagjja e Gjinollëve. 

 

SHF “Kenan Halimi” në Gjylekar 

- Një (1) arsimtar për lëndën Kulturë Muzikore, 8 orë, +4 Remnik, + 4 Ramnishtë; 

- Një (1) mësues klasor, deri në kthimin e punëtores nga pushimi i lehonisë. 

 

SHF “Dëshmorët e Lubishtës” në Lubishtë 

- Një (1) mësues klasor, paralelja e ndarë fizike në Podgorcë. 

 

SHF “Hysen Terpeza” në Terpezë 

- Një (1) arsimtar për lëndën Kimi, deri në kthimin e punëtores nga pushimi lehonisë. 

 

SHF “Safet Rexhepi” Zhiti 

- Një (1) mësues klasor. 

 

SHF “Mirali Sejdiu”, në Goshicë 

     - Një (1) edukator, në paralelen e ndarë fizike në Gërmovë. 

 

SHF ”Skënder Emërllahu” në Ramjan 

- Një (1) mësues klasor, deri në kthimin e punëtores nga pushimi lehonisë. 

 

 



SHF “Dëshmorët e Vitisë’’ në Viti 

- Një (1) arsimtar për lëndën Gjuhë Angleze, me kohë të caktuar deri në kthimin e punëtores 

nga pushimi i lehonisë. 

 

SHF “Bafti Haxhiu” në Viti 

- Një (1) mësues klasor, deri në kthimin e punëtores nga pushimi i lehonisë; 

- Një (1) arsimtar për lëndën TIK, me kohë të caktuar deri në kthimin e punëtorit nga pushimi 

mjekësor. 

 

SHF “28 Nëntori” në Verban 

- Një (1) mësues klasor. 

 

SHM “Kongresi i Manastirit” në Pozhoran 

- Një (1)  profesor për lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe; 

- Një (1)  profesor të lëndës Gjuhë Frënge, deri në kthimin e punëtores nga pushimi i 

lehonisë. 

 

SHM, Gjimnazi “Kuvendi i Lezhës” në Viti 

     - Dy (2) profesor për lëndën TIK, me kohë të caktuar deri në kthimin e punëtoreve nga pushimi 

i lehonisë; 

     - Një (1) punëtor teknik (pastrues). 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim: 

     - Formulari i aplikimit, i cili merret në zyrën e DKA-së; 

     - Diploma (çertifikatën e diplomimit jo më e vjetër se 6 muaj) e fakultetit, e vërtetuar te noteri; 

     - Fotokopjen e letërnjoftimit; 

     - Vërtetimin e përvojës së punës; 

     - Vërtetimin nga gjykata se nuk është nën hetime; 

     - Çertifikatat e trajnimeve; 

     - Të diplomuarit jashtë vendit, diplomat e tyre duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i. 

 

Kandidatët të cilët konkurrojnë për pozitën e punëtorit teknik (pastrues), duhet t’i dorëzojnë 

këto dokumente: 

- Diplomën e shkollës së mesme/fillore;  

- Çertifikatën e lindjes; 

- Çertifikatën që personi nuk është nën hetime; 

- Çertifikatën e gjendjes shëndetësore. 

 

     Kandidatët të cilët konkurrojnë në pozitat mësimdhënës, duhet të kenë përgatitjen përkatëse  

profesionale, fakultetin (diplomën). Në mungesë të kandidatëve me përgatitje përkatëse 

profesionale, do të merren në shqyrtim kandidatët me përgatitje përkatëse profesionale më të ulët. 

     Kandidatët e interesuar për aplikim, aplikacionet i marrin dhe i dorëzojnë në Drejtorinë 

Komunale të Arsim në Viti. 

     Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik. 

     Kandidatët të cilët kanë konkurruar, i njoftojmë, se pas mbylljes së konkursit, më datë 

26.10.2018 do t’i nënshtrohen intervistës me shkrim. 

 

Viti më 09.10.2018                                                                                    Drejtoria për Arsim-Viti  
 
 
 


