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Nr._______Prot.

Tiranë, më

.

.2020

PLATFORMË VLERËSIMI

A. QËLLIMI
Vlerësimi i shkollës për cilësinë e shërbimit të ofruar në hartimin dhe realizimin e vizionit të
shkollës.
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. Udhëzimi i MASR, nr. 18, datë 20.08.2019, “Për vitin shkollor 2019-2020 në sistemin
arsimor parauniversitar”.
4. Udhëzuesi “Vlerësimi i jashtëm dhe i brendshëm i shkollës”, ASCAP, 2020.
C. DREJTIMET E VLERËSIMIT
•

Drejtori, në bashkëpunim me grupet e interesit, ka siguruar një vizion për shkollën në
përputhje me politikat arsimore.

D. METODOLOGJIA
•
•
•
•

Takime me drejtues të shkollës, mësues, nxënësit dhe prindër.
Studimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit.
Zhvillimi i anketave/pyetësorëve.
Takim përmbyllës me drejtorinë e shkollës dhe këshillin e mësuesve.

E. INSTITUCIONI QË DO TË VLERËSOHET
•

Gjimnazi/shkolla 9-vjeçare “_____________”, ZVAP-ja ________________

F. KOHA E REALIZIMIT TË VLERËSIMIT
•

__.-__.__.2020

G. PËRBËRJA E EKIPIT TË VLERËSIMIT
1. .............. ...............
2. ............... ..............
3. ............... ..............

drejtues i ekipit
anëtar/e
anëtar/e

H. RAPORTI I VLERËSIMIT DO T’I DORËZOHET
•
•

Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar
Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar
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•
•
•

Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, përkatëse
Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar, përkatëse
Shkollës së vlerësuar.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTI JANAQI

Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel: (+355) 4256440 / 4256441
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ANEKS
TREGUESIT E VLERËSIMIT
Qëllimi i këtij instrumenti është vlerësimi i shkollës për cilësinë e shërbimit të ofruar në hartimin dhe realizimin e vizionit të shkollës.
Shkolla:___________________ZVAP:____________________ DRAP: _____________________
Ju lutem, shënoni me X zgjedhjen tuaj në kutizën përkatëse. Nëse ju mendoni se është e nevojshme, mund të bëni komente.

TREGUESIT

NIVELET E
VLERЁSIMIT

PЁRSHKRUESIT PRAKTIKЁ
1

1.1. Drejtori,
në
bashkëpunim me
grupet e interesit,
ka siguruar një
vizion
për
shkollën
në
përputhje
me
politikat arsimore.

1.1.1. Drejtori ka ngritur grupet e punës për hartimin dhe zbatimin e
planit afatmesëm dhe planit vjetor, me përfshirjen e të gjithë
aktorëve të shkollës.
1.1.2. Plani afatmesëm është hartuar në përputhje formatin zyrtar.
1.1.3. Misioni përmbledh detyrimin apo përgjegjësitë që ka shkolla
gjatë katër viteve shkollore.
1.1.4. Vizioni i shkollës, i cili është i formuluar qartë, i njohur dhe i
mirëkuptuar nga stafi pedagogjik, përmbledh aspiratën e
komunitetit dhe të punonjësve arsimorë për cilësinë e shërbimit
arsimor të ofruar,
1.1.5. Analiza e gjendjes në planin afatmesëm jep një panoramë të
qartë të shkollës, duke specifikuar anët e forta, anët e dobëta.
1.1.6. Grupi i punës ka përcaktuar në planin afatmesëm, përparësitë
mbi drejtimet kryesore të përmirësimit të shkollës dhe
veprimtaritë për realizimin e tyre.
1.1.7. Plani vjetor është mbështetur në planin afatmesëm, planin e
përmirësimit, analizën e gjendjes, si dhe sugjerimet e nxënësve,
prindërve, mësuesve dhe grupeve të interesit.
1.1.8. Plani vjetor është hartuar në përputhje me formatin zyrtar.
1.1.9. Analiza e gjendjes në planin vjetor përmban të gjithë treguesit
sipas udhëzimit zyrtar, ku për secilin tregues janë përcaktuar një
deri dy anë të forta dhe të dobëta.
1.1.10. Synimi i planit vjetor përshkruan një përparësi të shkollës për t’u
realizuar gjatë atij viti shkollor.
1.1.11. Objektivat e planit vjetor, formuluar sipas kritereve, janë
rrjedhojë logjike e synimit.
1.1.12. Grupi i punës ka përcaktuar veprimtaritë për realizimin e secilit
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KOMENTE
4

objektiv, me afatet kohore dhe personat përgjegjës.
1.1.13. Drejtori zbaton procedurat përkatëse për miratimin e planit
afatmesëm dhe planit vjetor.
1.1.14. Drejtoria e shkollës monitoron veprimtaritë vëzhguese për
realizimin e planeve (afatmesëm dhe vjetor).
1.1.15. Drejtori raporton te bordi i shkollës mbi ecurinë e arritjes së
prioriteteve dhe objektivave.
1.1.16. Grupi i punës i kryesuar nga drejtori ka hartuar raportin vjetor
sipas udhëzimeve zyrtare.
Ekipi i vlerësimit
...........................................
...........................................

Drejtori i shkollës
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