Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

DREJTORIA E ARSIMIT
Nr. 454
Dt. 01.12.2015
Duke u bazuar në nenin 62 paragrafi 3 të Ligjit nr. 03/L – 040 për vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 28/2008), nenin 57
shkronja e. të Statutit të Komunës së Prishtinës, 01. nr. 110-391, drejtori i
Drejtorisë për Arsim shpall këtë:
NJOFTIM PËR NDRYSHIMIN E KONKURSIT TË DATËS 26.11.2015
Ju njoftojmë se:
- Anulohet kodi 29 i konkursit për pozitën: Një mësimdhënës/e për edukatë muzikore,
vendi i lirë në ShFMU “Pjetër Bogdani” – Prishtinë,
- Anulohet kodi 41 i pozitës: Një mësimdhënës/e për informatikë në ShFMU “Afrim
Gashi” në Hajvali – Prishtinë,
- Ndryshohet kodi 37 i pozitës: Një mësimdhënës/e për matematikë, në ShFMU
“Azemi e Salihu” në Dabishec – Prishtinë, nuk është vend i lirë, por zëvendësim,
- Ndryshohet kodi i pozitës 21: Mësues/e për mësim klasor (2), në ShFMU “Zenel
Hajdini – Prishtinë, një vend për mësues/e për mësim klasor është një vend i lirë,
ndërsa tjetri vend është zëvendësim, i pari me pikë i cili përzgjedhjet në bazë të
konkursit do të jetë për vend të lirë, ndërsa vendi i dytë zëvendësim.
- Sqarim kodi i pozitës 38: Mësues/e për mësim klasor (2), në ShFMU “Andon Zako
Çajupi” në Bardhosh - Prishtinë, është vetëm një pozitë vend i lirë, për mësues
klasor, jo dy vende të lira,
- Ndryshohet kodi i pozitës 49, Një mësimdhënës/e për matematikë, në ShML
“Prenk Jakova, nuk është zëvendësim, por vend i lirë, të gjitha këto vende të
shpallura në gazetat: “Koha Ditore“, “Zëri “ dhe në web-faqe të Komunës më 26.11.
2015.
Arsyetim: Për shkak të lëshimeve teknike.

Ju faleminderit për mirëkuptim!
Faqe 1 nga 1
Adresa: Rr. UÇK- 2-10.000 Prishtinë-Kosovë
Telefon: + 381(0)38/230-900
http://ëëë.prishtina-komuna.org

