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1.1 Letërnjohtimi i shkollës:
Emri i shkollës
Adresa, Komuna, Vendi
Tel/Fax dhe Celular
E-mail:
Ueb faqe
Facebook
E themeluar me datë
Numri i Aktit të Verifikimit
Viti/data e Verifikimit
Gjuha në të cilën realizohet mësimi
Viti i ndërtimit të shkollës
Tipi i ndërtimit
Sipërfaqja e objektit
Sipërfaqja e oborrit të shkollës
Sipërfaqja e tereneve sportive
Organizimi i mësimit
Mënyra e ngrohjes së shkollës
Numri i klasëve
Numri i paraleleve

SH.F.K. “Said Najdeni”
rr. "Ice Risteski" pn., Dibër, Dibër
046-831-641 / 072-232-087
saidnajdeni@yahoo.com
www.saidnajdeni.com
SHFK “Said Najdeni” Dibë
01.04.1999
10-1577/3
05.07.1999
Gjuhë shqipe
1985
Me material të fortë
2149 m2
19 144 m2
1351 m2
Në 2 turne
Nxemje qëndrore me naftë
Klasët nga I deri IX -të
36 paralele

1.2 Kushtet hapësinore për punën e shkollës
Numri i përgjithshëm i objekteve
Oborri i shkollës
Numri i shkollave periferike
Sipërfaqja totale
Sipërfaqja neto
Numri i tereneve sportive
Numri i kateve
Numri i kabineteve
Numri i hapësirave ndihmëse
Biblioteka e shkollës
Kushtet materiale teknike

3
19144 m2
Nuk ka
22182 m2
2149 m2
2
2
20
10
1
Shkolla i plotëson në mënyrë optimale
kushtet materiale teknike për punë dhe për
procesin mësimor me nxënës.
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1.3 Struktura organizative e shkollës
Numri i anëtarëve të Këshillit shkollor 9 – Kryetar Mahmut Marku
36 - Kryetar Valon Kupa
Numri i anëtarëve të Këshillit të
prindërve
Aktivet profesionale
Aktivi i gjuhëve (Kryetare-Drilona Capa

Dumani), Aktivi i shkencave natyrore
(Kryetar-Miron Mulladauti) dhe Aktivi i
lëndëve të shkathtësive (Kryetar-Rilind
Koleci).
Këshillat e klasëve

Organizimi i këshillave të klasëve bëhet
nëpërmes të 9 këshillave sipas klasëve dhe
mësimdhënësit ku jep mësim.
Anëtarë të bashkësisë së nxënësve të Bashkësia nxënësve të shkollës është e
shkollës
organizuar me një kryesi prej 5 nxënësve e
zgjedhur nga vetë nxënësit.
1.4 Kuadri arsimor dhe jo arsimor
Numri i të punësuarve (kudari arsimor dhe
joarsimor)
Numri i kuadrit arsimor
Numri i bashkëpunëtorve professional
Punëtor administrative
Shërbimi teknik
Drejtor
Ndihmës drejtor

69
53
3
1-sekretar/arkëtar
11
1 – Burim Kaziu
1 – Arsim Miftari

1.5 Shkalla arsimore e të punësuarve

Përgaditja arsimore
Arsim sipëror (VII/1) - fakultet
Përgaditje profesionale e lartë (VI/1) – shkollë e
lartë
Arsim i mesëm
Përgaditje tjetër arsimore

Numri
40
13
1
8

5
SHFK “Said Najdeni” – Dibër │ Raport për punën e përgjithshme të shkollës në fund të vitit shkollor 2018/2019

www.saidnajdeni.com

Lokacioni në Google maps: Kërko- Shkolla Fillore Komunale Said Najdeni-Dibër
FACEBOOK : Sh.F.K"Said Najdeni"Dibër
WEB: www.SAIDNAJDENI.COM

Arritja tek lokacioni i shkollës për ata që vijnë me vetura dhe për këmbësorët. Gjatë udhëtimit mund të orientoheni edhe me tabela
të vendosura tek rruga kryesore qe të çon për në pikën kufitare Bllatë.
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Ekipi drejtues i Sh.F.K. “Said Najdeni” – Dibër duke respektuar obligimet që rrjedhin nga Ligji
për arsim fillor dhe Statuti i shkollës, realizoi parapërgaditjet e duhura duke plotësuar standardet
dhe normat ligjore për fillimin me sukses të procesit edukativo-arsimor me nxënës për vitin
shkollor 2018/2019. Institucioni ynë arsimor procesin mësimor e filloi duke respektuar kalendarin
e MASH-it gjegjësisht me 03.09.2019.
Objekti i shkollës dhe të gjitha hapësirat tjera ndihmëse u përgaditën në aspektin teknik dhe
higjieniko-sanitar, në periudhën e pushimeve verore, për të pranuar nxënësit dhe kuadrin arsimor
që procesi edukativo-mësimor të fillojë në fillim të muajit shtator 2019 sipas Kalendarit të
Ministrit për organizimin e vitit shkollor.
Personeli teknik me angazhimin e vet si dhe me instrukcionet e dhëna të ekipit drejtues,
përgaditi dhe sanoi në mënyrë cilësore kabinetet/klasët për mësim, sallën sportive, zyrat për
kuadrin arsimor, poligonin sportiv dhe oborrin e shkollës. Të gjitha punët higjieniko-sanitare u
realizuan nën mbikëqyrjen e drejtorisë së shkollës dhe të njejtat u realizuan me sukses.

2.1 Procesi edukativo-arsimor në Sh.F.K. “Said Najdeni” – Dibër
Procesi mësimor pranë kësaj shkolle zhvillohet në gjuhën shqipe prej klasës së I – IX i
organizuar në 36 paralele. Mësimi zhvillohet në dy ndrime (paradite dhe pasdite) me ndërrim
alternativ në çdo dy javë. Procesin edukativo-arsimor me nxënës e realizojnë gjithsejt 52 arsimtarë
me përgaditje adekuate profesionale.
Procesi edukativo-arsimor për vitin shkollor 2018/2019 filloi me përgaditjet e duhura
pedagogjike dhe profesionale me programet e përgaditura të udhëheqjes së shkollës, programet e
përgaditura nga ana e kuadrit arsimor, program të përgaditur na Sociologu dhe program të
përgaditur nga Pedagogu i shkollës.
Në mënyrë sistematike aktivet profesionale në çdo fund muaji mbajnë takime sipas lëndëve
mësimore për realizimin e planprogramit mësimor ku diskutoet për të arrituar, ngecjet, risite dhe
aktivitete që do të mirren në të ardhmen në procesin arsimor. Për çdo mbledhje shënohet
proçesverbal nga kryetari i aktivit.
Ekipi drejtues i Sh.F.K. “Said Najdeni” – Dibër realizoi obligimin ligjor duke njoftuar prindët
(qytetarët) me lajmërime publike dhe ftesave individuale për çdo prind (familje) të regjionit që
gravitojnë pranë kësaj shkolle, që të regjistrojnë fëmijët e tyre pranë shkollës sonë.
I njejti njoftim u bë edhe në ueb faqen e shkollë ëëë.saidnajdeni.com dhe në faqen e shkollës në
rrjetin social facebook ku u mundësua që të gjithë prindët të mund të shkarkojnë “FORMULARIN
PËR REGJISTRIM NE PDF FORMAT” duke e lehtësuar në këtë mënyrë procedurën e
regjistrimit të fëmijëve të tyre.
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Edhe këtë vit shkollor, disa prindër nuk e respektuan ndarjen regjionale të regjistrimit të fëmijëve
të tyre pranë shkollës sonë, me ç’rast me pa të drejtë i regjistruan fëmijët e tyre në shkollën tjetër
të qytetit. Për këtë dukuri që çdo vit shfaqet, janë të njoftuara autoritetet Komunale dhe ISHA.
Deri në përpilimin e këtij raporti, akoma nuk ka ndonjë zgjidhje adekuate të këtij problemi, gjë që
ndikon dukshëm në zvogëlimin e numrit të përgjithshëm të nxënësve në shkollë, dukuri e cila do
të ndikojë që në të ardhmen të ketë reduktim të paraleleve dhe njëkohësisht edhe reduktim të
kuadrit arsimor dhe teknik.
Në fillim të vitit kalendarik 2019 (nga datat 14-18 Janar 2019) nga komisioni i shkollës u
realizua inventarizimi i pasurisë së shkollës për vitin kalendarik 2018. Komisioni azhuroi listat e
fletëngarkesave për pasurinë e shkollës si dhe dorëzoi raport të shkurtër për gjendjen e inventarit
të shkollës ku theksohen cilat resurse janë në gjendje pune dhe cilat do të duhet të zëvendësohen
në periudhën e ardhëshme. Drejtoria bën përpjekje që pasuria e shkollës të mbrohet sa më shumë
me qëllim të përdorimit afatgjat të tyre.
Në fillim të vitit shkollor të gjithë nxënësit e shkollës prej klasës së I – IX u pajisën me tekste
shkollore falas nga fondi i librave shkollor por pati vonesa në furnizimin me tekste shkollore nga
ana e MASH-it. Vlen të theksohet në disa lëndë mësimore mungojnë tekste edhe pse nga
udhëheqsia e shkollës në kontiunitet bëjnë kërkesa. Gjithashtu në dy lëndë mësimore informatika
klasa e gjashtë dhe arsim qytetar ka ndryshim të planprogramit, njëkohësisht tekstit të librit, por
akoma nuk kanë ardhur librat për lëndët përkatëse. Secilit nxënës nga klasa e I-IX, në fillim të
vitit shkollor iu dhurua çantë, fletore, lapsa nga donatori z.Selaudin Erbeli, të cilit i jemi
mirënjohës për gjestin e tij human i cili gati çdo vit bën dhurata tek nxënësit. Gjithashtu në 18
shtator 2018 nga një donator anonim u ofrua ndihmë për 100 nxënës nëpërmjet pronarit të shitores
z.Raim Mucha, ndërsa nëpërmjet arsimtares Jehona Sela u sigurua ndihmë edhe për nxënës tjerë.
Në parapregaditjet për fillimin e vitit shkollor 2018/2019 u mbajt mbëledhje me Këshillin e
arsimtarëve të të dy cikleve, ku u bë ndarja e orëve dhe caktimi i kujdestarëve të klasëve.
Gjithashtu u prezantua Raporti vjetor i vitit shkollor 2017/2018, u diskutua për aktivitetet e
realizuara dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren në vitin shkollor 2018/2019 për një vit më të
suksesshëm në procesin edukativo-arsimor dhe krijim e një klime ku nxënësit do të mund të
shpalosin krativitetin dhe idetë e tyre.
Në gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2018/2019 u realizuan me sukses plan-programet
mësimore të mësimdhënësve me nxënësit e shkollës. Këtë vit shkollor me sukses u realizuan edhe
plan-programet e reja në lëndën e informatikës për klasën e gjashtë dhe arsim qytetar, për të cilat
kishte ndryshim në plan-program të parapara nga MASH-i dhe BZHA-ja, për të cilat kishte edhe
seminar të cilën e ndoqën arsimtarët e lëndëve përkatëse.
Bashkëpunimi dhe komunikimi i mësimdhënësit me prindër dhe nxënësit e shkollës është
permanent dhe bëhet përmes postës elektronike duke mos lënë anash edhe komunikimin verbal
dhe me shkrim nëpërmes të lajmërimeve, njoftimeve, urdhëresave, udhëzimeve profesionale etj.
Për të avancuar edhe më shumë komunikimin, shkolla përdor edhe faqen oficiale në Facebook
me emrin zyrtar: Sh.F.K”Said Najdeni” Dibër dhe ëeb faqen zyrtare të shkollës:
ëëë.saidnajdeni.com me qëllim të komunikimit sa më efikas me publikun si dhe promovimin e
sukseseve, rezultateve dhe vlerave edukativo-arsimore që i realizon në kontinuitet shkolla. Në
faqet e lartëpërmendura mund të gjenden resurse dhe lidhje me faqe tjera që lidhen më procesin
edukativo-arsimor si dhe resurse që ndihmojnë nxënësit dhe prindët në procesin e nxënies dhe
përvetësimit të planeve mësimore në secilën lëndë.
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Në periudhën e gjysëmvjetorit të parë të këtij viti shkollor arsimtarët morrën pjesë aktive në
disa seminare/puntori dhe aktivitete të cilat do t’i paraqesim në mënyrë tabelare në tabelën në
vijim:
2.2 Seminare/trajnime:

Seminare, trajnime
dhe puntori
Tema

Nr.

Vendi i
Organizoi
realizimit

Data e
realizimit

1 Informatikë

Tetovë

BZHA

29.08.2018

2 Arsim qytetar

Strugë

BZHA

15.11.2018

Gjimnazi
Dibër

Bekim Ame

17.09.2018

3

Seminar për autizëm
dhe nevoja të veçanta

4 trajnime "Mbështetja
për realizimin të planit Dibër
4
aksional kundra
Shkollë
dhunës"
5

Vizitë Parlamentit të
RM

Megjashi

Shkup

Pjesmarës
Arsimtarja e lëndëe
së informatikës
Arsimtarja e lëndës së
arsimit qytetar
Sociologja e shkollës
Flutra Shahini dhe
arsimtarja Lutfije Çiçe

Java e parë e
çdo muaji,
Ekipi për mbrojtje
shtator, tetor,
kundra dhunës
nëntor dhe
dhjetor
5 nxënës nga klasët e
21.09.2018
nënta dhe arsimtare
Arlinda Sharofi

Puntori "Fëmijët me
6 nevoja të veçanta autizmi"

Komuna
Dibër

Puntori - Dramë
7 bulizmi dhe dhuna në
shkollë

Shkollë
Dibër

Megjashi

23.11.2018

Resursen Centar 05.11.2018
Shkup

8

Inkluzioni i fëmijëve
me nevoja të veçanta

Dibër

Shoqata
"Porosia"

03.12.2018

7

Procesi i testimit
ndërkombëtar TIMSS

Dibër
Shkollë

TIMSS TEAM
nga QSHP

19.12.2018

Sociologja e shkollës
Flutra Shahini
Grup nxënësish klasa
e tetë dhe nëntë
Jellmaz J. dhe Arlinda
Sharofi
Sociologja e shkollës
Flutra Shahini
Arsimtaret e klasëve
të katërta dhe ekipi
koordinues

Për të mbajtur trendin e vazhdueshëm të një procesi edukativo-arsimor efikas dhe modern,
ekipi udhëheqës i shkollës në vazhdimësi vendos theks të veçantë tek puna ekipore duke
mbajtur takime të shpeshta informative, këshilluese, shkëmbim përvojash individuale dhe
grupore, inkurajim dhe motivim të punës së arsimtarëve që të realizohet mësimdhënie sa më
cilësore, aktive dhe interaktive, përforcimit të komponentës edukative tek nxënësit në
mësimdhënie, përdorimi i mjeteve didaktike mësimore, demostrim dhe lidhje me praktikë të
mësimit si dhe përdorimi i TIK-ut në procesin mësimor me nxënës. Dhe për të matur realizimit
e gjithë asaj që u tha më lartë, udhëheqja e shkollës obligon të gjithë mësimdhënësit që të bëjnë
vetvlersimin e punës së tyre duke detektuar proceset në të cilat ngec realizimi dhe arritja e
qëllimit të vendosur.
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Sipas dinamikës së realizimit të planit operativ të programit vjetor për punë të shkollës për
gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2018/2019, drejtoria dhe shërbimi pedagogjik realizoi
përcjellje dhe mbikëqyrje të procesit edukativo-arsimor gjegjësisht përcjellje të drejtëpërdrejtë të
orëve mësimore nëpër lëndë, gjenerata dhe arsimtar të ndryshëm në të dy ciklet gjegjësisht nga
klasa e I deri IX. Hospitimi i orëve mësimore u vlerësua me Formularin per përcjellje të orës
mësimore ku për çdo orë të përcjellur drejtori mban evidencë (siç parasheh ligji) dhe pas mbarimit
të orëve u organizua konsultim profesional me mësimdhënësit e hospituar. Ky aktivitet ndikoi që
sipas hospitimit të theksohen anët e forta dhe të dobta të orës si dhe rekomandime e këshilla
profesionale për përmirësim të vazhdueshëm të punës me nxënës. Ky aktivitet do të vazhdojë edhe
në gjysmëvjetorin e dytë sipas planit operativ të programit vjetor të shkollës.
Gjatë muajit Nëntor-2018 u mbajtën mbledhjet prindore për suksesin dhe rregullshmërinë e
nxënësve (I – IX) për tre mujorin e parë të vitit shkollor 2018/2019. Drejtoria në bashkëpunim me
kujdestarët e klasëve si dhe me mësimdhënësit tjerë, përpiloi plan me propozim-tema që do të
diskutoheshin me prindët. Pas mbarimit të mbledhjeve prindore, drejtoria organizoi mbledhje të
këshillit të arsimtarëve ku u bë analiza e mbledhjeve prindore për tre mujorin e parë 2018/2019.
Sipas raporteve dhe procesverbaleve të kujdestarëve të klasëve, mbledhjet u realizuan me sukses
dhe pjesëmarrja e prindërve ishte në nivel të kënaqshëm. Bashkëpunimi mesimdhënës dhe prind
gjithmonë është në nivel ashtuqë nxënësit të kenë nxitje, motivim dhe ndihmë të anasjelltë që të
kenë sukses më të mirë në procesin arsimor.
Gjatë muajit dhjetor me Keshillin e klasëve të nënta u bënë takime të shpeshta me
problematika të aspektit eduakativ dhe arsimor. Bashkëpunimi mes mësimdhënësve është në nivel
ashtu që të arrihet zgjidhje e problemeve të aspektit edukativ, por njëkohësisht të kontribojnë në
arritje më të larta në procesin arsimor. Merren vendime unanime me qëllimin kryesor që tu jepet
ndihma dhe udhëzimet e duhura nxënësve të klasëve të IX-ta duke marrë parasysh moshën e tyre
të adoleshencës.
Për të pasur bashkëpunim më të afërt me prindët dhe duke respektuar shkresën e MASH për
temat që duhet realizuar bashkë me prindët dhe nxënësit, aktivet realizuan disa aktivitete me
nxënës dhe prindë të cilat do t’i përmendim tek aktivitetet e realizuara. Gjithashtu mësimdhënësit
(gjatë mbledhjeve të aktiveve) morrën si obligim që të planifikojnë edhe tema të tjera për
bashkëpunim me prindët në gjysmëvjetorin e dytë 2018/2019. Sociologu i shkollës në
bashkëpunim me kujdestarët e klasëve bëri azhurimin e listës së anëtarëve të Këshillit të prindërve
nga çdo klasë me të dhënat personale dhe informacione për kontakt. U përpilua edhe listë me
nxënës që kanë vështirësi në mësime (me nevoja speciale dhe ngecje të madhe në mësim) dhe e
njejta listë u dorëzua në drejtori. Në periudhën e ardhëshme do të angazhohet shërbimi profesional
që në bashkëpunim me kujdestarët dhe prindët e nxënësve të planifikojnë aktivitete për
përmirësimin e rezultateve të këtyre nxënësve. Në këtë aspekt kemi bashkëpunim të ngushtë me
Korpusin e Paqes së SHBA i cili në vazhdimësi na ofron ndihmë profesionale për punë me fëmijët
me nevoja të veçanta. Përfaqsuesja e Korpusit të Paqes Kristin K. në kontiunitet punon me
nxënësit me nevoja të veçanta gjatë orëve mësimore të gjuhës angleze, gjë që ndihmon shumë për
këta nxënës dhe lehtëson përvetsimin e shkathtësive dhe njohurive bazë në atë lëndë.
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SH.F.K. “Said Najdeni” - Dibër bashkëpunon në vazhdimësi me MASH-in, BZHA,
Inspektoratin shtetëror të arsimit dhe të gjitha institucionet tjera që lidhen me arsimin fillor, apo
edhe institucione tjera të interesuara dhe me interes të përbashkët. Me Qendrën shëndetësoreDibër kemi realizuar me sukses kontrollimin shëndetësor të nxënësve, kontrollimin stomatologjik
dhe kontrollimin sanitar të mësimdhënësve të shkollës që është edhe obligim ligjor i institucionit.
Kontrollimi shëndetsor i nxënësve u bë në fund të muajit shtator dhe fillim i muajit tetor, ndërsa
kontrollimi shëndetsor sistematik i arsimtarëve u bë me datë 05.12.2018.
2.3 Institucioni ynë arsimor përveç realizimit të plan-programeve mësimore
obligative realizon edhe aktivitete jashta mësimore me nxënës edhe atë:
-Aktivitete me përfaqësues të Kryqit të Kuq-Dibër për klasët e VII, VIII dhe IX, siç janë aktivitete
humanitare, ndihma e parë etj.. Koordinator nga shkolla është arsimtare Egzona Kaziu.
- Nga donatori z.S. Erbeli në fillim të vitit shkollor u dhuruan 500 çanta, fletore dhe lapsa për
çdo nxënës. Donator anonim në bashkëpunim me arsimtaren Jehona S. ofroi ndihmë për 100
nxënës.
- Për nxënësit e klasëve të para (49 nxënës dhe 4 arsimtare) nga donator anonim në bashkëpunim
me shfrytëzuesin e shitores së shkollës R. Muça, u ofrua nga një kifle për çdo ditë pune gjatë vitit
shkollor 2018/2019.
- Projekti "Mbeturinat ekologjike" organizuar nga Elkoelkt dhe Spaarkasse bank (tetor 2018), u
sollën dhe u vendosën korpa për grumbullimin e mbeturinave digjitale (TV, PC, celular, bateri etj)
me qëllim të ngritjes së vetëdijes së nxënësve për rrezikun e hudhjes pa kontroll të mbetjeve
digjitale. Ky project do të vazhdojë të realizohet deri në muajin maj-2019 kur edhe dot vijnë të
marrin mbeturinat digjitale të grumbulluara në shkollë.
- Për festat e 22-28 nëntorit 2018, me datë 21.11.2018 orën e parë para gjithë nxënësve u lexua
kumtesë për nder të ketyre festave dhe u prezantuan disa pika të pregaditura nga nxënësit. Me këtë
rast z.Selaudin Erbeli dibran që jeton dhe punon në SHBA, dhuroi pako (qese) për fëmijët nga
klasa e I-V. Shpërndarja u bë sipas planit të udhëheqësisë të shkollës , ndërsa ekipi drejtues për të
shprehur falenderim i dorëzoi z.Selaudin Erbeli një fletë mirënjohje zyrtare, dhe i njejti
informacion u publikua edhe në ueb faqen e shkollës.
- Gjatë muajit nëntor nga data 12-16.11.2018 në shkollë u realizuan garat në lëndën e
informatikës nga DABAR 2018 (sfidë internacionale online) ku morrën pjesë nxënës nga klasa e
VI, VII, VIII dhe IX. Gjithsejt morrën pjesë 135 nxënës të udhëhequr nga arsimtarët e lëndës së
informatikës Rajmonda P. dhe Miron M. Nxënësit shprehën interes të veçantë për këtë sfidë që
për herë të parë u realizua në shkollën tonë dhe të gjithë pjesmarrësit në garë, arsimtarët mentor
dhe shkolla morën çertifikatë për pjesmarrje.
- Më 23.11.2018 në sallën e shfaqjeve të shkollës u shfaq drama "Bulizmi dhe dhuna në shkollë"
e cila u pregadit nga përfaqsues i Megjashit z. Jellmaz J. dhe arsimtares së gjuhës shqipe Arlinda
Sharofi. Nxënësit pjesmarrës në dramë ishin nxënësit nga klasa e VIII-të dhe IX-të.

11
SHFK “Said Najdeni” – Dibër │ Raport për punën e përgjithshme të shkollës në fund të vitit shkollor 2018/2019

www.saidnajdeni.com

- Grupi ekologjik i shkollës në bashkëpunim me arsimtaret Floriana F., Eduarta R. dhe nxënësit e
shkollës me materiale recikluese vendosën bredhin e vitit të ri 2019 në hyrje, korridorin e
shkollës. Bashkëpunimi i nxënësve rrit vetëdijësimin për rëndësinë e reciklimit dhe mbrojtjen e
ambijentit jetësor në të ardhmen.
- Për festat e fundvitit edhe këtë vit u dhuruan pako për vitin e ri për nxënësit nga klasa e I-IX
(nga 2 për çdo nxënës) nga donatorë nga diaspora z.Herolind N. Sadiku, z. Dashamir Lala me
nipërit e tij z.Florent dhe z.Tiron Murati. Me këtë rast, institucioni ynë duke falenderuar donatorët
në fjalë për humanizmin e shprehur ndaj nxënësve, u ndau FLETË-MIRËNJOHJEJE zyrtare nga
SHFK “Said Najdeni” – Dibër, me shpresë se veprimi i tyre do të jetë shtysë edhe për biznesmenët
tjerë apo njerëzit human që të përkrahin sa më shumë punën e shkollës në të ardhmen. Edhe ky
aktivitet u publikua në ueb faqen e shkollës dhe rrjetin social facebook.
- Renovim tek klasët e para - donacion anonim nga SHBA nëpërmjet Egzona Kaziu. Ky projekt u
realizua me qëllim të akomodimit më të mirë të kabineteve të klasëve të para dhe njëkohësisht
shtimin e një kabineti me çka u lirua një Sallë arsimtarësh dhe në të njejtën kohë u lirua hapësira e
Bibliotekës së shkollës ku ishin vendosur arsimtarët. Me këtë realizim u mundësuan kushte më të
mira për nxënësit, arsimtarët dhe gjithë të punësuarit në shkollë. I gjithë projekti kushtoi 2.500$
dhe shuma u sigurua si donacion nga dhurues ANONIM nga SHBA. Edhe pse insistuam që ta
bëjmë publike, donator këmbënguli të mbetet anonym. E falenderuam dhe shprehëm mirënjohje
për këtë gjest human.
AKTIVITETE TE REALIZUARA GIYSMEVJETORIN E DYTÉ 2018-2019
- Vendosja e Panelleve diellore fotovoltaike 03.03.2019. Projekt i realizuar në bashkëpunim me
Ministrinë e Financave dhe Fonde të Unionit Evropian. Të gjitha procedurat e tenderimit, instalimit
dhe lëshimit në përdorim i kanë kryer Kompani të zgjedhura nga Ministria e financave të RMV,
ndërsa shkolla vetëm ofroi përkrahje institucionale duke ju ndihmuar në aspektin teknik të vendosjes
së panelëve. Në momentin e përgaditjes së këtij raporti kanë kaluar 4 muaj nga vendosja e panelëve
dhe mund të konstatojmë se dukshëm janë ulur shpenzimet e rrymës në shkollë (faturat janë fakt).
Shpresojmë që ky project do të zgjerohet në të ardhmen dhe shkolla të mbulojë komplet shpenzimet
e rrymës.
-Pergaditje dhe mbajtja e Programit te 7 marsit 2019 - 20 vjetori i shkolles. Më 7 mars 2019 u
realizua program festiv me nxënësit e shkollës për të shënuar Patronatin e shkollës i cili përkonte me
20 vjetorin e funksionimit të këtij institucioni si I pavarur por edhe me 112 vjetorin e Shkollës së
parë shqipe – Dita e mësuesit shqiptar. Në përgaditjen e këtij program u kyçën mësimdhënësit e
aktivit të gjuhëve, shkathtësive me përkrahje edhe të drejtorisë dhe mësimdhënësve tjerë. Me këtë
rast, mësimdhënësja e Artit figurativ Albulena Kaba , per këtë 20 vjetor punoi një pikturë me
përmasa të mëdha e cila i mbetet shkollës si dhuratë dhe e njejta është vendosur në korridorin e
hyrjes së shkollës me çka është zbukuruar shumë pjesa hyrëse, e njëkohësisht është mesazh I
edukimit dhe arsimimit të gjeneratave që vijnë.
-Më 31.03.2019 u realizua aktivitet Ekologjik ne oborrin e shkolles me nxënësit nën koordinim të
mësimdhënësve si dhe koordinatorëve të Eko-këshillit Floriana F. dhe Eduarta R. Me këtë rast u
bënë mbjellje, pastrim të të gjitha hapësirave në shkollë si dhe përreth saj, dekorim të oborrit,
shortim të pemëve etj.
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-Vizite ne Gjyqin themelor Diber, nxenesit e klaseve te VII-ta, Argjentina dhe Mirdita. Nxënësit u
njohën nga afër me punën e gjyqsorit.
-Vizite nga Selaudin Erbeli në shkollë. Drejtori i shkollës Burim K. pati një takim shumë
domethënës me donatorin e përhershëm të shkollës sonë (por edhe të qytetit) z.Selaudin Erbeli i cili
pa nga afër dhe u njoftua me punën e shkollës si dhe nevojat më prioritare. Z.Erbeli përsëri morri
përsipër që të donojë për shkollën edhe në periudhën që vijon. Në emër tim personal, në emër të
institucionit, nxënësve, prindërve dhe të punësuarve i shpreha mirënjohje pafund për gjithçka që ka
bërë deri më tani. Në këtë kontekst konfirmojmë donacionin prej 2.500 $ me të cilin u bë e mundur
vendosja e dyrve prej hekuri tek hyrja kryesore tek shkallët si dhe në pjesë tek salla sportive, me çka
dukshëm përmisohet aspekti i sigursisë së nxënësve si dhe aspektit viziv të hyrjes kryesore të
shkollës. Projekti është në vijim e sipër ku janë paraparë të vendosen edhe kamera, elektornikë në
derë dhe ndriçim. Ky aktivitet do të mbarëojë deri me 31 gusht 2019. Gjithashtu, z.Selaudin Erbeli
gjatë vizitës që i bëri shkollës konstatuam sëbashku se na nevoitet shumë një object ndihmësmagazinë, dhe ai menjëherë angazhoi nipin e tij z.Fisnik Ambari për realizim të këtij projekti, dhe i
njejti u realizua në afat prej 1 jave e tashmë magazine është e gatshme dhe shkolla mund ta përdor në
çdo kohë ku shtëpiaku do ta ketë më të lehtë të kujdeset për inventarin e shkollës por edhe të gjitha
materialet tjera që nuk përdoren do të kalojnë në këtë magazinë e kështu do të lirohen shumë anekse
e hapësira tjera në shkollë.
-Kristine Keener volunterja e Korpusit të Paqes së SHBA realizoi kurs per gjuhen angleze nxenesit
klaset 5-9. Ky aktivitete u realizuar me sukses gjatë muajve Korrik-Gusht në hapësirat e shkollës.
Nxënësit patën interesim të lartë për të mësuar gj.Angleze në nivele edhe më të larta.

2.4 Aspekti infrastrukturor dhe mirëmbajtja e objektit shkollor
Shkolla tashmë ka bërë tradicional bashkëpunimin me Korpusin e Paqes të SHBA-së dhe me
këtë rast gati çdo vit aplikojmë për të pasur vullnetar të këtij korpusi, të cilët në mënyrë aktive
kanë ndihmuar në përmirësimin e mësimdhënies së gjuhës angleze në të gjitha gjeneratat e
nxënësve si dhe ndihmë në punë të ndryshme dhe promovimin e shkollës.
Mirëmbajtja dhe dhe kujdesi për ambijentin në shkollë gjithmonë është në mbykqyrje nga
drejtuesit e shkollës dhe në kontiunitet me mjete vetanake nga buxheti i shkollës apo nga
donacione që na ofrohen nga bashkëqytetarët tanë nga diaspora kontribojmë në mirëmbajtje dhe
kujdes të shkollës.
Në muajin shtator-tetor u vendosën llamba LED në oborrin e shkollës për një ndriçim më të
mirë rreth shkollës. Keta u mundësuan me financim nga mjete vetanake nga buxheti i shkollës.
Për shërbime kompjuterike për në zyrën e pedagoges Laura Haxhihalili u ble një shtëpizë
kompjuterike në Neptun -Dibër me vlerë 14.000,00 den, me datë 25.09.2018. Gjithashtu, me datë
02.10.2018 u ble shtëpizë të kompjuterike me vlerë 12.000,00 den, për nevoja në zyrë për
zavendës drejtorin Arsim Miftari. Gjithashtu shkolla u furnizua me Printer universal (Scan, Copy,
Fax) me kapacitet më të madh dhe funksionim modern me vlerë prej 58.000 denarëve që do t’I
shërbejë shkollës për një periudhë më të gjatë.

3.1 Analizë e rezultateve dhe suksesit të nxënësve në fund të
gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2018/2019 në shkollën tonë.
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Së pari të paraqesim në mënyrë grafike të dhënat për numrin e nxënësve në shkollën tonë në
fund të vitit shkollor 2018/2019 sipas cikleve dhe në nivel shkolle.

Në grafikone është i paraqitur numri i nxënësve sipas nacionalitetit dhe gjinisë për vitin
shkollor 2018/2019 tek cikli i ulët gjegjësisht nga klasa e I deri V dhe cikli i lartë VI-IX.
Të dhënat janë marrë nga pasqyrat statistikore që i kanë dorëzuar udhëheqësit e klasëve
(kujdestarët) e ciklit të ulët. Të njejtat janë përpunuar në mënyrë elektronike (në excel)
nga arsimtarja e Informatikës Rajmonda Piperku.
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3.2 Analizë e pasqyrave statistikore që lidhen me suksesin e
nxënësve, rregullshmërinë, notat mesatare sipas lëndëve etj, të cilat
janë paraqitur me grafikone/tabela por edhe me sqarime të shkurtra.
Në bazë të analizave të rezultateve dhe suksesit të nxënësve të shkollës sonë si dhe të
arriturat e nxënësve në përvetësimin e plan-programeve mësimore të vitit shkollor
2018/2019 duke iu referuar statistikave në nivel të paraleleve, gjeneratave (klasëve)
cikleve dhe në nivel të shkollës do të kemi pasqyrën që do ta paraqesim në vijim
nëpërmes të numrave dhe grafikonëve të përpunuar në mënyrë kompjuterike si dhe me
sqarime adekuate.
Nxënësit e klasëve të I, II, dhe III-të janë vlerësuar me notim përshkrues dhe raportet e
udhëheqësve të paraleleve tregojnë që nxënësit e këtyre klasëve kanë përvetësuar me
sukses plan-programet mësimore nga të gjitha lëndët mësimore të vitit shkollor
2018/2019.
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Në tabelën e mësipërme është paraqitur nota mesatare në nivel të secilës klasë në
shkollë duke filluar nga klasa e IV deri në të IX-të (notim me numra). Siç mund të
vërejmë edhe nga të dhënat, mund të konstatojmë që secila klasë ka notën mesatare mbi
3.50 që do të thotë se suksesi i nxënësve është solid për çdo klasë.

Ndërsa në tabelën të paraqitur më lartë, janë të dhënat nga sumimi i notave
mesatare në nivel gjenerate gjegjësisht nga gjeneratat e nxënësve të klasës IV-IX ku
notohet me numra. Notat mesatare sipas gjeneratave paraqiten me notë mesatare që
përafron tek 4-shumë mirë, sukses i cili premton që në gjysmëvjetorin e dytë do të ketë
edhe më shumë arritje të nxënësve. Ekipi drejtues i shkollës bën përpjekje që notimi i
nxënësve të jetë sa më objektiv dhe real me qëllim që edhe nxënësit të kenë vlerësimin e
tyre për vitet vijuese por edhe për të vendosur synimet e arritjeve në procesin edukativoarsimor në periudhën që vijon.
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Në tabelën në vijim janë të dhënat e notës mesatare sipas lëndëve I – V

Tek cikli i ulët (kl. I – V gjegjësisht tek klasët e IV-V ku notimi bëhet me numra) nota
mesatare më e lartë na rezulton tek lëndët:
- Arsim fizik dhe shëndetsor me notë mesatare 4,22
- Arsim muzikor me notë mesatare 4.20
- Arsim Teknik me notë mesatare 4.16
Duke e analizuar tabelën e të dhënave për notat mesatare sipas lëndëve tek cikli i ulët
na rezulton se nota mesatare pak më e ulët është tek lëndët:
- Shoqëri me notë mesatare 3.65
- Matematikë me notë mesatare 3.69
- Shkenca natyrore me note mesatare 3.76
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Në tabelë janë paraqitur të dhënat e përmbëledhura të mungesave të nxënësve në nivel
të ciklit të ulët gjegjësisht nga klasa e I-parë deri tek klasa e V-pestë, për ciklin e lartë nga
klasa e VI deri të IX si dhe në nivel shkolle kl. I-IX.. Siç mund edhe të vërehet tek tabela,
në nivel cikli për vitin shkollor 2018/2019 te cikli i ulët janë bërë gjithsej 1379 mungesa
prej të cilave 951 me arsye dhe 428 paarsye. Numri më i madh i mungesave janë shënuar
nga ana e disa nxënësve të cilët kanë munguar për shkak të migrimit apo përpjekjes për të
fituar azil në vendet europiane – ndërsa numri më i madh i këtyre nxënësve i përket
komunitetit rom. Tek cikli i lartë numri i përgjithshëm i mungesave të nxënësve për vitin
shkollor 2018/2019 është 2957 prej të cilave 2300 me arsye dhe 657 paarsye. Në nivel
shkolle shënohen gjithësejt 4336 mungesa prej të cilave 3251 me arsye dhe 1085 pa
arsye.
Drejtoria përgaditi dhe përpiloi planin aksional në të cilin u parashikuan mbledhjet e
aktiveve profesionale gjatë muajit Janar-2019 në planin operativ për mbarimin e
gjysmëvjetorit që u arkivua në arkivin e shkollës dhe të njejtin e publikoi në formë të
shkruar por edhe e shpërndau edhe në formë elektronike deri tek të gjithë mësimdhënësit
dhe shërbimet e shkollës.
Për të mbajtur trendin e angazhimit të të gjitha resurseve njerzëore në shkollë për
përmirësimin e rezultateve të nxënësve në vazhdimësi, në takime të veçanta të aktiveve
që u realizuan në javën e parë të muajit Janar 2019, u diskutuan të gjitha problematikat që
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lidhen me procesin edukativo arsimor në shkollë si dhe punës së drejtëpërdrejtë të
mësimdhënësve me nxënës. Në këto mbledhje të gjithë anëtarët e aktiveve diskutuan dhe
dhanë sugjerime e propozime për përmirësimin dhe rritjen e rezultateve tek të dy ciklet,
gjegjësisht prej klasës I – V dhe VI-IX.
Duke u bazuar në këto propozime dhe konkluza, drejtoria përpiloi aktivitete të
obligueshme për realizim deri në fund të këtij viti shkollor për të arritur rezultate sa më të
larta si në aspektin edukativ ashtu edhe në atë arsimor.
Në këto takime pritej angazhim dhe aktivitet më i madh nga shërbimi profesional dhe
komunikim më i shpeshtë i shërbimit me aktivet duke organizuar trajnime, puntori dhe
shkëmbim përvojash me qëllim të dhënies së këshillave dhe instrukcioneve të gjithë
mësimdhënësve të shkollës për punë më të suksesshme me nxënësit.
Procesin edukativo-arsimor në ciklin e lartë (VI – IX) në gjysëmjetorin e parë të vitit
shkollor 2018/2019 e përcjellin gjithsej 219 nxënës. Suksesi gjegjësisht të arriturat e
nxënësve sipas klasëve (gjeneratave) do të paraqitet me sa vijon:
Nxënësit e paraleleve të klasës së VI-gjashtë numërojnë gjithsejt 57 nxënës.
Nxënësit e klasëve të gjashta suksesin në përvetësimin e plan-programeve mësimore për
vitin shkollor 2018/2019 kanë treguar me notën mesatare të përgjithshme prej 4,21
Nxënësit e klasës së gjashtë kanë munguar nga procesi mësimor duke treguar këtë numër
të mungesave: mungesa me arsye 448 ndërsa mungesa të paarsyeshme 60 me gjithsejt
508 mungesa.
Paralelet e klasës së VII-shtatë numërojnë gjithsejt 54 nxënës. Të arriturat e
nxënësve në përvetësimin e plan-programeve mësimore për vitin shkollor 2018/2019 na
paraqitet me notën mesatare 4,30. Nxënësit e gjeneratës së klasës
së shtatë kanë munguar nga procesi mësimor duke treguar këtë numër të mungesave:
mungesa me arsye 267, mungesa paarsye 34 me gjithsejt 301 mungesa në nivel gjenerate.
Nxënësit e paraleleve të klasës së VIII-tetë që e përcjellin mësimin është gjithsejt
47 nxënës. Nxënësit e kësaj gjenerate në procesin mësimor për këtë vit shkollor kanë
treguar këto të arritura duke u pasqyruar nëpërmes të notës mesatare të përgjithshme me
3,98. Kjo gjeneratë ka munguar nga procesi mësimor duke shënuar këtë numër të
mungesave: mungesa të arsyeshme 599, mungesa të paarsyeshme 195 me gjithsejt 794
mungesa.
Duke u bazuar në statistika vërtetojmë se procesin mësimor në klasën e IX-nëntë
e vijojnë gjithsejt 42 nxënës. Të arriturat e nxënësve në procesin mësimor për këtë vit
shkollor tek gjenerata e paraleleve te klasës së IX (nëntë) rezulton me notë mesatare prej
3,85. Nxënësit e paraleleve të klasës së IX kanë munguar nga procesi mësimor duke
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shënuar këto mungesa: mungesa të arsyeshme 986, mungesa të paarsyeshme 368 me
gjithsejt 1354 mungesa.

Në tabelën në vijim është paraqitur nota mesatare për lendët në ciklin e lartë në vitin

shkollor 2018/2019.

Në bazë të analizave të rezultateve të treguara në lëndët mësimore tek nxënësit e ciklit të
lartë (klasët VI – IX), rezultate më të larta janë treguar tek lëndët mësimore:
-

Arsim fizik dhe shëndetësor me notë mesatare 4.72
Prjokte nga informatika notë mesatare 4.64
Etika me notë mesatare 4.57

Ndërsa nota mesatare më e ulët tek klasët VI – IX na paraqitet tek lëndët:
-

Fizikë me notë mesatare 3.33
Matematikë me notë mesatare 3.74
Histori me notë mesatare 3.78

-Më poshtë janë dhënë disa grafikone të përpunuara me detajisht për numrin e
mungesave, suksesin e nxënësve në nivel cikli dhe në nivel shkolle:
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Në vazhdim është paraqitur Tabela me notat mesatare sipas lëndëve I-IX.

21
SHFK “Said Najdeni” – Dibër │ Raport për punën e përgjithshme të shkollës në fund të vitit shkollor 2018/2019

www.saidnajdeni.com

Nota mesatare sipas cikleve dhe në nivel shkolle.

Nëse bëjmë krahasimin e suksesit të nxënësve të vitit shkollor 2017/2018 me vitin shkollor
2018/2019 na rezulton se notat mesatare në nivel ciklesh kanë një rënie të caktuar, ndërsa numri i
mungesavë është në rritje. Kjo vjen si rezultat i disa faktorëve si migrimi i shumë familjeve
Rome në shtetet e EU, megrim edhe i disa familjeve nga Dibra për në SHBA, lëvizje brenda
Maqedonisë etj. Ndërsa tek suksesi (që ka një ulje shumë të vogël) si factor mund të përmendim
ngritjen e kriteriumit për vlerësim, arsimtarët e sapo punësuar si dhe qëllimi kryesor ka qenë që
të bëhet vlerësim sa më real dhe korrekt.
Nëpër mbledhjet me këshillin e arsimtarëve të ciklit të lartë dhe ciklit të ulët sipas planit
operativ dhe që u realizuan gjatë javës së dytë të muajit Janar 2019 kur ishte edhe pushimi i
gjysmëvjetorit për nxënësit, u diskutuan më detajisht të gjitha aspektet e procesit edukativoarsimor sipas raporteve që dhanë udhëheqësit e paraleleve nga klasa e I – IX. Pas shumë
diskutimeve u sollën konkluza të cilat u miratuat njëzëri nga të gjithë arsimtarët e me këtë u bënë
aktivitete të obligueshme që duhet të realizohen nga ana e mësimdhënësve dhe shërbimi
profesional në procesin mësimor me nxënësit e shkollës në gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor
2018/2019. Të njejtat u diskutuan edhe në Këhsillin e shkollës të cilat u miratuan njëzëri nga të
gjithë anëtarët e Këshillit.
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Për të përcjellur realizimin e programit vejtor për punë të shkollës në vitin shkollor 2018/2019
drejtori i shkollës formoi ekip të cilit si detyrë iu dha mbikëqyrja e realizimit të programit vjetor
për punë të shkollës (duke mbajtur shënime sipas aktiviteteve) si dhe në fund të gjysmëvjetorit të
përgadisë këtë raport për punën e përgjithshme të shkollës për gjysmëvjetorin e parë të vitit
shkollor 20182019. Ky ekip ka konstatuar se deri në përgaditjen e këtij raporti, të gjitha
aktivitetet janë realizuar sipas programit vjetor për punë të shkollës dhe në përputhje edhe me
programin zhvillimor 4-vjeçar të propozuar nga drejtori dhe miratuar nga Këshilli i shkollës.

Sh.F.K. “Said Najdeni” – Dibër
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Këshilli i shkollës
Kryetar, Mahmut Marku

Drejtor
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___________________

____________________

(nënshkrimi)

(vula dhe nënshkrimi)

Raportin e përgaditën
Ekipi:
Koordinator: Arsim Miftari
Përpunimi kompjuterik: Rajmonda P./Miron M.-arsimtar të Informatikës/Drejtoria
Përkthimi në Maqedonisht – Drejtoria
Anëtar: Shazimet Jani arsimtar e gj.shqipe
Anëtar: Bionda Ramku - arsimtare nga cikli ulët
Dorëzuar deri tek:
-Arkivi i shkollës
-Tabela e shpalljeve (shpallur ne ueb faqe)
-Posta elektronike e mësimdhënësve
-Këshilli i shkollës
-ISHA-Dibër

Dibër, Gusht 2019

23
SHFK “Said Najdeni” – Dibër │ Raport për punën e përgjithshme të shkollës në fund të vitit shkollor 2018/2019

www.saidnajdeni.com

