
 

 

 

 

Republika e Kosovës                                           Komuna e Vitisë 

Republika Kosovo                                           Opstina Vitina 

Republik of Kosova                                           Muncipality of Viti/na 

 

Duke u bazuar në Ligjin për Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032, si dhe në bazë të 

Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.22/2013, dhe dokumentçarkorës së MASHT-it Nr.3-2231, datës 

17.06.2019, për  kushtet dhe kriteret për shpalljen e konkurseve nga DKA-të, për klasat e dhjeta (10) në arsimin 

e mesëm të lartë, për vitin shkollor 2019/2020, DKA-ja e Komunës së Vitisë shpallë këtë: 

 

 

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

Për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) në shkollat e mesme të larta 

të Komunës së Vitisë, për vitin shkollor 2019/20, për afatin e Qershorit 

 

 

Shkolla e mesme profesionale “JONUZ ZEJNULLAHU” në Viti 

Profilet arsimore  profesionale të planifikuara për vitin shkollorë 2019/2020 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kushtet dhe Kriteret për regjistrimin e nxënësve të rregullt: 

     Për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe shkollave profesionale, për vitin 

shkollor 2019/20, mund të konkurrojnë kandidatët të cilët  e kanë mbaruar arsimin e obliguar fillor dhe nuk janë 

më të vjetër se 17 vjeç. 

LËMIA Nr. Profili arsimorë profesional 

EKONOMI 1. Tregti me pakicë dhe shumicë 

JURIDIK 2. Asistenti Administratës 

TEKNOLOGJI USHQIMORE 3. Teknologji e përpunimit të ushqimit 

ELEKTROTEKNIKË 4. Informatikë 

 5. Telekomunikacion 

 6. Energjetikë 

 7. Instalim elektrik 

 8. Komunikim Audio dhe Video 

 9. Mekatronikë 

KOMUNIKACION 10. Trafik rrugorë 

MAKINERI 11. Operatorë prodhimi 

 12. Instalues i ngrohjes qendrore dhe 

klimatizimit 

 13. Automekanikë 

 14. Instalues i ujësjellësit dhe i sanitarisë 

 15. Saldatorë 

 16. Metalpunues 

 17. Mekanik i makinave 

Gjithsej klasë:                            17 



     Nxënësit të cilët kanë mbaruar klasën e nëntë (9) jashtë Republikës së Kosovës, obligohen ta bëjnë  

nostrifikimin e dëftesave në MASHT dhe pastaj të konkurrojnë. 

 

Dokumentet e nevojshme për konkurrim: 

- Fletëparaqitjen, e cila merret në shkollën ku konkurron; 

- Dëftesën origjinale për kryerjen e shkollës fillore; dhe 

- çertifikatën e lindjes. 

 

Afati i paraqitjes së dokumenteve dhe shpallja e rezultateve: 

     Paraqitja e dokumenteve për Gjimnaz dhe shkolla Profesionale për vitin shkollor 2019/20, bëhet më datë 24, 

25, 26 Qershor,  në lokalet e shkollës amë, ku nxënësi dëshiron të regjistrohet, duke filluar nga ora 8.00 - 16.00. 

     Shpallja e rezultateve për pranimin e nxënësve bëhet më datë 28.06.2018, në shkollën përkatëse ku ka 

konkurruar nxënësi. 

     Kthimi i dokumenteve për nxënësit të cilët nuk janë pranuar, do të bëhet prej datës 01.07.2017. 

  

 

Viti, më 21.06.2019                                                                                                 Drejtoria për Arsim, KK-Viti 

 

 


