Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Në bazë të nenit 5, shkronja b) të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e
Republikës së Kosovës, në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 22/2013 për Numrin
maksimal të nxënësve për klasë dhe raportin mësimdhënës nxënës, si dhe në pajtim me
udhëzimet dhe/ose procedurat dhe standardet e përgjithshme të shpallura nga MASHT:
DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT (DKA) SHPALL

KONKURS
PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË KLASËN E DHJETË (10) NË GJIMNAZIN E
SPECIALIZUAR MATEMATIK PËR VITIN SHKOLLOR 2014/2015

Nr.

1

Shkolla

Numri i nxënësve

Gjimnazi i specializuar
matematik

25

Numri i
paraleleve
3

Gjithsej
nxënës
75

1. Kushtet e përgjithshme për regjistrimin e nxënësve të rregullt
Për regjistrimin e nxënësve në klasën e 10-të, në Gjimnazin e specializuar matematik, për
vitin shkollor 2014/15, mund të konkurrojnë nxënësit, të cilët e kanë mbaruar arsimin e
obligueshëm dhe nuk janë më të vjetër se 17 vjeç.
Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët konsiderojnë se kanë prirje për
Matematikë.
Kandidatët konkurrent mund të jenë nga të gjitha komunat e Kosovës.
Nxënësit, të cilët e kanë mbaruar shkollën e mesme të ulët jashtë Kosovës, obligohen ta
bëjnë nostrifikimin e dëftesave në MASHT dhe pastaj të konkurrojnë për regjistrim.
2. Dokumentet e nevojshme për konkurrim
Nxënësit për të konkurruar për regjistrim në klasën e 10-të në këtë gjimnaz, duhet të
paraqesin këto dokumente:
- Fletëparaqitjen (e cila merret në shkollë)
- Dëftesën e fotokopjuar për kryerjen e shkollës së mesme të ulët (6-9) dhe
- Certifikatën e lindjes.

3. Kriteret për regjistrim





Kandidatët do t’i nënshtrohen Provimit pranues.
Provimi pranues përgatitet dhe kontrollohet nga mësimdhënës të Autorizuar nga
Bordi.
Kandidatët mund të mos i tërheqin dokumentet nga shkollat ku janë pranuar.
Mjafton të sjellin dëshmitë e fotokopjuara.
Kandidatët në rangim mund të arrijnë maksimalisht 100 pikë të shpërndara si
vijon:
1. Suksesi i Përgjithshëm nga Shkolla e Mesme e Ulët - maksimum 20 pikë.
Për secilën nga klasat 6,7,8,9
 për sukses të Shkëlqyeshëm merr nga 5 pikë;
 për sukses Shumë mirë merr nga 4 pikë;
 për sukses të Mirë merr nga 3 pikë;
2. Suksesi nga Lënda e Matematikës në Shkollën e mesme të ulët - maksimum 20
pikë.
Për secilën nga klasat 6,7,8,9
 për notën 5 në Matematikë merr nga 5 pikë;
 për notën 4 në Matematikë merr nga 4 pikë;
 për notën 3 në Matematikë merr nga 3 pikë;
3. Suksesi nga Testi i Arritshmërisë nga lënda e Matematikës - maksimum 20
pikë;
4. Suksesi i Provimit Pranues - maksimum 40 pikë.

Afati i paraqitjes së dokumenteve dhe shpallja e rezultateve
Paraqitja e dokumenteve për Gjimnazin e specializuar matematik, për vitin shkollor
2014/2015, bëhet në lagjen Emshir, (Objekti i ri shkollor) në Prishtinë, prej datës 15
shtator deri me 19 shtator 2014 në orarin 9.00-16.00.
Provimi pranues mbahet me datën 22 shtator 2014 në ora 10:00.
Rezultatet për pranimin e nxënësve shpallen më datën 24 shtator 2014.
Kthimi i dokumenteve për nxënësit, të cilët nuk janë pranuar bëhet më 26 shtator 2014.
Afati i ankesave
Kandidatët që nuk pajtohen me rezultatin e provimit pranues kanë të drejtë ankese.
Ankesa duhet të bëhet brenda 24 orëve, nga koha e shpalljes së rezultateve dhe t’i
paraqitet Komisionit për ankesa në Drejtorinë e shkollës përkatëse.

