
Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel: (+355) 4256440 / 4256441 

Faqe 1 nga 4 

 

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË 

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR  

Nr._______Prot.                 Tiranë, më    .     . 2020 

 

 

 

PLATFORMË VLERËSIMI 

 

 

A. QËLLIMI 

Vlerësimi i shkollës për arritjet e nxënësve në vlerësimet dhe provimet kombëtare në arsimin 

parauniversitar. 

B. BAZA LIGJORE  

1. Ligji nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

2. Rregullore për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e 

Shqipërisë, miratuar me urdhrin nr. 31, datë 28.01.2020. 

3. Udhëzuesi i Kartës së Performancës së shkollës, datë 06.12.2014, MASh. 

4. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Financës 

dhe Ekonomisë nr. 18, datë 20.08.2019, “Për vitin shkollor 2019-2020 në sistemin arsimor 

parauniversitar”. 

5. Udhëzuesi “Vlerësimi i jashtëm dhe i brendshëm i shkollës”, ASCAP, 2020. 

C. DREJTIMET E VLERËSIMIT1 

• Rezultatet e nxënësve në vlerësimin kombëtar të klasës së pestë, përputhen në nivele të 

kënaqshme me vlerësimin e bërë nga shkolla. 

• Rezultatet e nxënësve në Provimet e Lirimit, përputhen në nivele të kënaqshme me 

vlerësimin e bërë nga shkolla. 

• Rezultatet e nxënësve në Maturën Shtetërore, përputhen në nivele të kënaqshme me 

vlerësimin e bërë nga vetë shkolla. 

D. METODOLOGJIA  

• Takime me drejtuesit, mësuesit e shkollës.  

• Studimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit. 

• Takim përmbyllës me drejtorinë e shkollës dhe stafin e saj. 

E. INSTITUCIONI QË DO TË VLERËSOHET 

• Gjimnazi/shkolla 9-vjeçare “.............  .................. ” 

 
1 Vlerësuesi përzgjedh sipas nivelit arsimor të shkollës (9-vjeçare apo e mesme). 
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F. KOHA E REALIZIMIT TË VLERËSIMIT 

• __-__.__.2020  

G. PËRBËRJA E EKIPIT TË VLERËSIMIT 

1. .............. ............... drejtues i ekipit 

2. ............... .............. anëtar/e 

H. RAPORTI I VLERËSIMIT DO T’I DORËZOHET 

• Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar 

• Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar 

• Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar përkatëse 

• Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar përkatëse 

• Shkollës së vlerësuar. 

 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

GERTI JANAQI 
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ANEKS 

TREGUESIT E VLERËSIMIT 

Qëllimi: Vlerësimi i shkollës për arritjet e nxënësve në vlerësimet dhe provimet kombëtare në arsimin parauniversitar. 

 

Shkolla: ___________________                    ZVAP:____________________                              DRAP: _____________________ 

 

Ju lutem, shënoni me X zgjedhjen tuaj në kutizën përkatëse. Nëse ju mendoni se është e nevojshme, mund të bëni komente për 

zgjedhjen.  

 

TREGUESIT PËRSHKRUESIT PRAKTIKË 

NIVELI I 

VLERËSIMIT KOMENTE 

1 2 3 4 

3.8. Rezultatet e 

nxënësve në 

vlerësimin kombëtar 

të klasës së pestë, 

përputhen në nivele 

të kënaqshme me 

vlerësimin e bërë 

nga shkolla. 

3.8.1. Shkolla ka të dokumentuara arritjet e nxënësve në vlerësimet kombëtare.      

3.8.2. Shkolla krahason arritjet vjetore të nxënësve me ato të vlerësimeve 

kombëtare. 
    

 

3.8.3. Shkolla analizon arritjet e nxënësve, duke nxjerrë pikat e forta dhe të 

dobëta. 
    

 

3.8.4. Rezultatet tregojnë një përputhje të kënaqshme të vlerësimit të bërë nga 

shkolla, me vlerësimin e jashtëm të testimit të klasave të pesta. 
    

 

3.8.5. Shkolla ka hartuar plane përmirësimi, bazuar te mangësitë dhe arritjet e 

konstatuara, pas analizës së rezultateve. 
    

 

3.9. Rezultatet e 

nxënësve në 

Provimet e Lirimit, 

përputhen në nivele 

të kënaqshme me 

vlerësimin e bërë 

nga shkolla. 

3.9.1. Shkolla ka të dokumentuara arritjet e nxënësve në Provimet e Lirimit.      

3.9.2. Shkolla krahason arritjet vjetore të nxënësve me ato të Provimeve të 

Lirimit. 
    

 

3.9.3. Shkolla analizon arritjet e nxënësve në provime, duke nxjerrë pikat e forta 

dhe të dobëta. 
    

 

3.9.4. Rezultatet tregojnë një përputhje të kënaqshme të vlerësimit të bërë nga 

shkolla, me vlerësimin e jashtëm të Provimeve të Lirimit. 
    

 

3.9.5. Shkolla harton plane përmirësimi, bazuar te mangësitë dhe arritjet e 

konstatuara, pas analizës së rezultateve. 
    

 

3.9.6. Shkolla ka të dokumentuara arritjet e nxënësve në Provimet e Lirimit.      

3.10. Rezultatet e 

nxënësve në 

3.10.1. Shkolla ka të dokumentuara arritjet e nxënësve në Maturën Shtetërore.      

3.10.2. Shkolla krahason arritjet vjetore të nxënësve me ato të Maturës      
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Maturën 

Shtetërore, 

përputhen në 

nivele të 

kënaqshme me 

vlerësimin e bërë 

nga vetë shkolla. 

Shtetërore. 
3.10.3. Shkolla analizon arritjet e nxënësve në Maturën Shtetërore, duke nxjerrë 

pikat e forta dhe të dobëta. 
    

 

3.10.4. Rezultatet tregojnë një përputhje të kënaqshme të vlerësimit të bërë nga 

shkolla, me vlerësimin e jashtëm të provimeve të Maturës Shtetërore. 
    

 

3.10.5. Shkolla harton plane përmirësimi, bazuar te mangësitë dhe arritjet e 

konstatuara pas analizës. 
    

 

 

 

Ekipi i vlerësimit           Drejtori i shkollës 

........................................... 

........................................... 

 


