Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.
03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 dhe 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011, për Rregullimin e Procedurave
për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik:
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E ARSIMIT

Nr.
1
2
3
4
5

Niveli
IP
IP
IP
ShFMU
ShFMU

Pozita
Motër edukatore
Edukatore
Edukatore mbështetëse
Edukatore për parafillor
Edukatore për parafillor

Vend i lirë/Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim

Numri i
pozitave
1
1
1
1
1

I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:








Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
Rezymeja personale (CV).
Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të
noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e
vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
Certifikata që nuk jeni nën hetime.
Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimorë:


Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2015 për normativin mbi kuadrin kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, si dhe
akteve juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068
dhe Ligji Nr. 04/L-138). Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas
këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

III. Për vendet e lira në institucione edukativo arsimore, kohëzgjatja e kontratës është me afat të caktuar, e
cila do të definohet në kontratën e punës, por jo më gjatë se me datë 31.08.2017. Ndërsa caktimi i shkollës
për kandidates e suksesshëm do të bëhet nga Komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit.
DATA E SHPALLJES: 25.07.2016 deri më 08.08.2016
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes
protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së
Prishtinës.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen
pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Për intervistë do të ftohet ata kandidat që hyn në rrethin e ngushtë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve
juridike të lartcekura.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin
e intervistimit.

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.
03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 dhe 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011, për Rregullimin e Procedurave
për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik:
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E ARSIMIT

Nr.
1
2

Niveli
ShFMU
ShFMU

Pozita
Mësimdhënës/e për mësim klasor
Mësimdhënës/e për mësim klasor

Vend i lirë/Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë

Numri i
pozitave
25
20

I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:
I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:








Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
Rezymeja personale (CV).
Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të
noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e
vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
Certifikata që nuk jeni nën hetime.
Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimorë:


Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2015 për normativin mbi kuadrin kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, si dhe
akteve juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068
dhe Ligji Nr. 04/L-138). Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas
këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

III. Për vendet e lira në institucione edukativo arsimore, kohëzgjatja e kontratës është me afat të caktuar, e
cila do të definohet në kontratën e punës, por jo më gjatë se me datë 31.08.2017. Ndërsa caktimi i shkollës
për kandidates e suksesshëm do të bëhet nga Komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit.
DATA E SHPALLJES: 25.07.2016 deri më 08.08.2016
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes
protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së
Prishtinës.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen
pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Për intervistë do të ftohet ata kandidat që hyn në rrethin e ngushtë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve
juridike të lartcekura.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin
e intervistimit.

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.
03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 dhe 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011, për Rregullimin e Procedurave
për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E ARSIMIT

Nr.
1
2
3
4
5

Niveli
ShML
ShFMU
ShML
ShFMU
ShML

Pozita
Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe
Mësimdhënës/e për gjuhë angleze
Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane
Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane
Mësimdhënës/e për gjuhë frenge

Vend i lirë/Zëvendësim
Zëvendësim
Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim

Numri i
pozitave
1
10
3
1
1

I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:








Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
Rezymeja personale (CV).
Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të
noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e
vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
Certifikata që nuk jeni nën hetime.
Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimorë:


Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2015 për normativin mbi kuadrin kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, si dhe
akteve juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068
dhe Ligji Nr. 04/L-138). Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas
këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

III. Për vendet e lira në institucione edukativo arsimore, kohëzgjatja e kontratës është me afat të caktuar, e
cila do të definohet në kontratën e punës, por jo më gjatë se me datë 31.08.2017. Ndërsa caktimi i shkollës
për kandidates e suksesshëm do të bëhet nga Komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit.
DATA E SHPALLJES: 25.07.2016 deri më 08.08.2016
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes
protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së
Prishtinës.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen
pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Për intervistë do të ftohet ata kandidat që hyn në rrethin e ngushtë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve
juridike të lartcekura.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin
e intervistimit.

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.
03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 dhe 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011, për Rregullimin e Procedurave
për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E ARSIMIT
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Niveli
ShML
ShML
ShFMU
ShFMU
ShFMU
ShFMU
ShFMU
ShML

9
10
11

ShML
ShFMU
ShFMU

Pozita
Mësimdhënës/e për matematikë
Mësimdhënës/e për matematikë
Mësimdhënës/e për matematikë
Mësimdhënës/e për gjeografi
Mësimdhënës/e për gjeografi
Mësimdhënës/e për biologji
Mësimdhënës/e për biologji
Mësimdhënës/e për biologji
Mësimdhënës/e për biologji/ Paralelja në
gjuhë turke
Mësimdhënës/e për kimi
Mësimdhënës/e për fizikë

Vend i lirë/Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim
Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim

Numri i
pozitave
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
2

II. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:








Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
Rezymeja personale (CV).
Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të
noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e
vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
Certifikata që nuk jeni nën hetime.
Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimorë:


Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2015 për normativin mbi kuadrin kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, si dhe
akteve juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068
dhe Ligji Nr. 04/L-138). Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas
këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

III. Për vendet e lira në institucione edukativo arsimore, kohëzgjatja e kontratës është me afat të caktuar, e
cila do të definohet në kontratën e punës, por jo më gjatë se me datë 31.08.2017. Ndërsa caktimi i shkollës
për kandidates e suksesshëm do të bëhet nga Komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit.
DATA E SHPALLJES: 25.07.2016 deri më 08.08.2016
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes
protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së
Prishtinës.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen
pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Për intervistë do të ftohet ata kandidat që hyn në rrethin e ngushtë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve
juridike të lartcekura.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin
e intervistimit.

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.
03/L-068, Nenit 2, paragrafi 1 dhe 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.14/2011, për Rregullimin e Procedurave
për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik:
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E ARSIMIT
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Niveli
ShFMU
ShFMU
ShFMU
ShML
ShML
ShML
ShML
ShML

Pozita
Mësimdhënës/e për edukatë fizike
Mësimdhënës/e për edukatë fizike
Mësimdhënës/e për edukatë muzikore
Mësimdhënës/e për informatikë
Mësimdhënës/e për piano
Mësimdhënës/e për violonçelë
Mësimdhënës/e për psikologji
Mësimdhënës/e për lëndë mjekësore
(Edukatë shëndetësore, Etika në
shëndetësi, Kujdesi shëndetësor, etj.)

Vend i lirë/Zëvendësim
Vend i lirë
Zëvendësim
Vend i lirë
Vend i lirë
Zëvendësim
Zëvendësim
Vend i lirë
Vend i lirë

Numri i
pozitave
2
2
2
1
1
1
2
1

II. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:








Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
Rezymeja personale (CV).
Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të
noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e
vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
Certifikata që nuk jeni nën hetime.
Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimorë:


Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit
Administrativ Nr. 05/2015 për normativin mbi kuadrin kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2015 Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, si dhe
akteve juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr. 02/L-52, Ligji Nr. 03/L-068
dhe Ligji Nr. 04/L-138). Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas
këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

III. Për vendet e lira në institucione edukativo arsimore, kohëzgjatja e kontratës është me afat të caktuar, e
cila do të definohet në kontratën e punës, por jo më gjatë se me datë 31.08.2017. Ndërsa caktimi i shkollës
për kandidates e suksesshëm do të bëhet nga Komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit.
DATA E SHPALLJES: 25.07.2016 deri më 08.08.2016
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë përmes
protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së
Prishtinës.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen
pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Për intervistë do të ftohet ata kandidat që hyn në rrethin e ngushtë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve
juridike të lartcekura.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin
e intervistimit.

