
 

 

R A P O R T 

PËR PUNËN E SHKOLLËS FILLORE KOMUNALE 

 “VASILL GLLAVINOV” – SHKUP  

Ë FUND TË VITIT SHKOLLOR 2020/2021 

 Sipas udhezimeve nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për shkak të situatës me 

pandeminë KOVID-19, viti shkollor 2020/2021 filloi më 1 tetor 2020. 

Shkolla jone e pregaditur e nisi vitin shkollor, ne pajtueshmeri me Planin per realizimin e 

mesimit ne shkollat fillore dhe te mesme, protokollit per veprim ne shkollat fillore ne 

Republiken e Maqedonise Veriore, per realizimin e procesito edukativo – arsimor me 

prezence fizike te nxenesve ne vitin 2020/2021 ashtu si algoritmi per veprim ne shkolle per 

raste se nese paraqitet nxenes me simtoma, i dyshimte ose me Kovid 19. 

Drejtori ka marrë një vendim me 25.03 2020 për vitin për përdorimin mjeteve te nevojshme  

per komunikim elektronik  për realizimin e mësimit pa prezenc fizike.Ne pajtueshmeri me te 

njejten shkolla jone mesimin e realizoj nepermjet platformes ZOOM, viber , mail 

Me vendimin nga 02.04 2020 te sjellur nga ana e drejtorit eshte  formuar grup shkollor per 

mbeshtetje dhe percjellje te realizimit te largesise. 

Prinderve femijet e  te cileve ishin nga klasa e pare deri tek e treta ju da deklárate qe te 

deklarohen se si femijet e tyre do ta percjellin mesimin dhe ne baz te deklaratave nje pjese e 

nxenesve  nga klasa 1 deri tek 3 e realizuan mesimin me prezence fizike,a nje pjese me e 

vogel me material te vulosur, ndersa nga klasa 4-9 e realizuan mesimin online. 

 Shkolla ka 23 mësojtore, kabinet të infotmatikës, kabinet për arsimin teknik, kabinet për 

arsimin muzikor, bibliotekë, 2 mësojtore për qëndrimin ditor, sallën për arsimin fizik e 

shëndetësor, 3 hapësira më të vogla për mjetet vizuale, sallën e arsimtarëve, hapësirë për 

drejtorin, pedagogun dhe psikologun dhe 2 hapësira për administrim, kuzhinën shkollore me 

tryezore. Në kuadër të projektit ” Kompjuter për secilin fëmijë ” shkollës iu ndanë 227 lap 

topë dhe 36 serverë, të cilët janë shpërndarë në të gjitha klasat.                                                          

Me projektin e Ministrisë së arsimit dhe shkencës për rinovim të shkollave është përfshirë 

edhe shkolla jonë. 

 Renovimi u zhvillua në dy faza. Aktivitetet e fazës së parë filluan me date 24.12.2018 kur  u 

nënshkrua edhe marrëveshja për punë. Faza parë mbaroi sipas planit, gjegjësisht, në fillim të 

vitit shkollor. 



Në fund të këtij viti shkollor shkolla ka 819  nxënës të përndarë në 23 paralele nga klasa e 

parë deri në të pestën në arsimimin fillor nëntëvjeçar, nga të cilët 18 me mësim në gjuhën 

maqedonishte dhe 5 me mësim në gjuhën shqipe; 15 paralele nga klasa e gjashtë deri në të 

nëntën me mësim në gjuhën maqedone dhe 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe. Mësimi 

realizohet në dy ndërrime. 

Nxenesit nga klas 1-3 me prezence fizike fillojne ne 7:30 cdo paralele me orarin e saj te 

fillimit dhe mbarimit te mesimit, ndersa online per nxesit nga 1-3 zgjaste derisa zgjaste 

mesimi me prezence fizike. 

Nxenesit nga 4-5 kl. Mesimin online e realizuan me fillim nga ora 9. 

Nxenesit nga 6-9 mesimin online e realizuan nga 13:30 

Materialet e vulosura nxenesit i moren cdo te hene nga kl. 1-5, 

 Dhe cdo te marte  kl. 6-9  

Mësimin e realizojnë arsimarë përkatës në mësimin klasor dhe lëndor gjithësej 62 

arsimtarë, nga të cilët 25 në mësimin klasor dhe 41 në mësimin lëndor. Struktura educative 

dhe kualifikuese e kuadrit arsimor u përgjigjet Kërkesave ligjore dhe programor në të gjitha 

lëndët arsimore si dhe në fushën educative arsimore. Arsimtarët e kanë fondin e duhur javor 

të orëve të parapara me Planin dhe programin arsimor.  

 Përëmbajtjet mësimore të parapara me Programet arsimorë në të gjitha lëndët janë 

realizuar sipas planifikimit. 

 

 

 

 

Lëndët shkollore për vitin shkollor 2019/2020 në përputhshmëri me Planin mësimor për 
nxënësit e klasave III-IXjanë: 

- klasa IV – krijimtari  
- klasa V - krijimtari  
- VI ( me mësim në gjuhën maqedonishte) – kulturë klasike e civilizimit evropjan dhe 

njohja me religjionet; 
- VI ( me mësim në gjuhën shqipe)– etika e religjioneve. 
- VII (me mësim në gjuhën maqedonishte)- mesim teknik dhe projekte nga muzika 
- VII (me mësim në gjuhën shqipe) – hulumtim i rethit. 
- VIII  (me mësim në gjuhën maqedonishte)-  arsim teknik  
- VIII  (me mësim në gjuhen shqipe ) - edukimi rrethit. 
- IX (me mësim në gjuhën maqedonishte)- vallezim dhe valle popullore 
- IX (me mësim në gjuhën shqipe) – perparim i shendetit. 

 

Me qëllim të çlirohemi nga mësimi tradicional dhe të zmadhojmë interesimin dhe 

efikasitetin e punës, të rijojmë një shkollë si një mjedis jetësor, e cila do të  thotë 



zhvillim, përparim, mjedis, në të cilin do të dominojë tolerance, mirëkuptimi dhe qasja 

konstruktive ne zgjidhjen e problemeve në kontinuitet realizohen aktivitete për aplikimin 

e qasjes për mësim të pavarur, punë hulumtuese nga nxënësitpraktikim I teknikave të reja 

mësimore gjatë realizizmit të përmbajtjeve mësimore. 

Me qëllim që mësimi t’i kënaqë interest dhe nevojat e nxënësve më aftësi të 

ndryshme në shkollë gjatë vitit shkollor është realizuar edhe mësimi plotësues dhe shtues 

si dhe sistemi mentorial. 

Në kuadër të procsit edukativ-arsimor në shkollë qenë përfshirë më shumë projekte: 

- Proekti per shkolle fillore 
      Perparimet e notimit te nxenesve 

                   Perparimet e mesidhenies nga lenda e matematikes dhe lendet natyrore. 
       Principet e multikultures ne arsim. 
- Proekt per multikulture ne arsim 
- Shkolla eko 
- Me lexim deri ne lider. 
- Arsim antikorupsional per nxenesit e shkollave fillore. 
- Koncepti i rri per kulture qytetare 
- Projekti “ Her world her rules “ ne federaten Maqedonase e basketbollit 
- I rregullt ne ore , - Aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor  
- Shkolle ne shekullin 21 
-  

 Puna e sekcioneve u realizua sipas planifikimit. Në shkollë me sukses punuan 30 

sekcione, të cilët vazhdimisht realizuan aktivitete në shkollën tonë , kurse edhe morën 

pjesë në manifestime të ndryshëm. 

 Shënim i të gjitha datave me domethënie nga historia jonë e tjera. 
 Sekcioni i artit figurativ me anëtarët e vetë vazhdimisht kujdesen për pamjen 

estetike dhe rrergulimin e enterierit të shkollës dhe marrin pjesë në shumë në gara 
të organizuara nga institucione të ndryshëm;  

 Sekcioni letrar aktivisht ka punuar dhe merte pjesë në disa konkurse dhe lexim 
letrar. 

 Ekologët e shkollës sonë gjithashtu vazhdimisht ishin aktivë në rregullimin dhe 
mbrojtjen e rrethit më të afërm të shkollës .Këtë e kanë bërë nëpërmjet 
organizimeve të akcioneve të ndryshëm.      

 Pjesemarrje neper televizione  
 

 Në kuadër të fushës jashtëmësimore: Bashkësia e nxënësve, Organizata e fëmijëve 

dhe RKK, punë të dobishme prodhuese dhe pune tjera shoqërore, kujdesi për shëndetin e 

nxënësve – janë realizar aktivitete të paraparë me Programin vjetor për punën e shkollës. 

 Në kornizat e parapara funksionuan edhe Këshilli i shkollës, Këshilli i arsimtarëve 

lëndor dhe atyre klasor dhe Aktivi profesional i shkollës. 

 Gjatë vitit shkollor 2019/2020 vazhdimisht dhe në rregull u udhëhoq dhe u përcoll 

plotësimi i evidencës pedagogjike dhe dokumentacioni; libri amëz për nxënës, ditari i 



klasës, e-ditari dhe përgatitjet ditore të arsimtarëve. Për shkak të situatës në të cilën u 

gjend vendi ynë me Pandeminë nga Kovid - 19, mësimi shkollor u nderpre me datë 11.03. 

2020. Shkolla, i njoftoi mësimdhënësit me Dekretin e  Qeverisë me forcën juridike për 

zbatimin e ligjit për arsim fillor gjat kohës së jashtëzakonshme, si dhe Udhëzimin për 

mënyrën e vlersimit në përiudhën e realizimit të mësimdhënies përmes mësimit në 

distancë e miratuar nga MASH.  Nga 26.03.2020 në shkollë organizohet mësimdhënia me 

aplikimin e mësimit në distancë, d.m.th, të mësuarit nga shtëpia, proçes e te mësuarit 

online.   

Drejtori, ka marë vendim, që prej datës 25.03.2020, të përdoren llojet e mjeteve për 

komunikim elektronik, për të realizar mësimdhënien pa prezencë fizike.                              

Në pajtueshmëri me të njejtën, në shkollën tonë mësimdhënia zhvillohej përmes 

platformës ZOOM, Viber dhe postë elektronike - mail. Me vendimin e datës 02.04. 2020 

të marë nga ana e drejtorit, u formua një ekip shkollorë për mbështetjen dhe përcjelljen e 

realizimit të mësimit në distancë.  

 

SHTESË: Tabela 

 DREJTOR  

         ______________________ 

              Elita Demiri 

 

 

       


