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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Më 27 shkurt 2020 u organizua takimi i fundit i serisë së takimeve me grupin e punës për përgatitjen e 

akteve nënligjore me të cilat rregullohet zhvillimi profesional dhe avancimi në karrierë i kuadrit arsimor 
në shkolla siç është paraparë në Ligjin për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në shkollat 
fillore dhe të mesme. Në periudhën midis nëntorit 2019 dhe shkurtit 2020 janë finalizuar 15 dokumente 
në të cilat janë përcaktuar kompetencat, standardet, proceset dhe procedurat për mësim dhe zhvillim 
të përjetshëm, si dhe avancimi në karrierë i kuadrit arsimor dhe të njëjtat janë dërguar për miratim tek 
institucionet përgjegjëse arsimore. Këto procese sigurojnë cilësi në arsim dhe pas miratimit të 
dokumenteve nga institucionet, pritet të fillohet me zbatim.  

 Më 7 shkurt 2020, Panairi i Partneritetit i Korpusit të Paqes u organizua si pjesë e trajnimit vjetor për 
vullnetarët e Korpusit të Paqes dhe bashkëpunëtorëve të tyre nga organizatat dhe shkollat për të cilat 
punojnë. Gjatë këtij panairi, përfaqësuesit e projektit ndanë materiale të dobishme me vullnetarët për t’i 
prezantuar aktivitetet dhe iniciativat e projektit. Qëllimi i përgjithshëm i veprimtarisë ishte vullnetarët  e 
Korpusit të Paqes të lidhen me organizatat, programet dhe burimet lokale për të nxitur bashkëpunimin 
në nivelin lokal. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Ngjarje promovuese u mbajt me rastin e rinovimit të SHF "Kole Nedelkovski" nga Komuna e Qendrës e 

zbatuar në kuadër të aktiviteteve të Komponentit 3. Gjatë veprimtarisë, kryetari i Komunës së Qendrës, 
Sasha Bogdanoviç, drejtoresha e shkollës, Svetllana Masllarevska dhe udhëheqësi i Projektit të 
USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, Nebojsha Mojsoski. 

 Përveç kësaj, në SHF “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair u organizua një ngjarje promovuese për të 
promovuar ndikimin e rinovimit të shkollës. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi, kryetar i 
Komunës së Çairit, Visar Ganiu, drejtoresha e shkollës, Merita Koxhaxhiku dhe Majori Patrik Enrike, 
Përfaqësues i Ministrisë së Mbrojtjes së SHBA-së, iu drejtuan të pranishmëve dhe e theksuan 
rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë për promovimin e cilësisë në procesin arsimor. 

 Në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit u organizua ngjarje publike me qëllim të 
informimit të të gjithë inspektorëve shtetërorë dhe komunal si dhe përfaqësuesit e institucioneve 
arsimore kryesore për ndryshimet në „Doracakun për vlerësimin integral të shkollave“ dhe „Indikatorët 
për cilësinë e punës së shkollave“ (ICPSH), të realizuara në kuadër të aktiviteteve të Komponentit 1. 
Procesi i rishikimit të ICPSH dhe „Doracakun për vlerësimin integral të shkollave“ u realizua me 
mbështetje të Komisionit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

 Ueb faqja e projektit dhe platformat në rrjetet sociale rregullisht azhurnohen me informacione, lajme 
dhe video për rrjedhën e aktiviteteve të projektit.  

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 20 artikuj në media për aktivitetet e 
projektit në shkollat dhe në bashkësitë lokale. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 U përpilua raport për kyçjen e komunave në bazë të të dhënave të anketës së plotësuar nga çdo 

komunë për të cilën projekti siguroi mbështetje në vitin 2019 (Gostivar, Butel, Kumanovë, Strumicë dhe 
Qytetin e Shkupit). Në bazë të konstatimeve lidhur me resurset institucionale për mbështetjen e 
aktiviteteve të projektit dhe bashkëpunimin me: Ekipet për Integrim Shkollor, sektorin privat lokal dhe 
shkollat, u ndarë përfundimet dhe planet e ardhshme të çdo komune dhe u krijuan rekomandime. 
Gjithashtu, ekipi i ndau praktikat më të mira nga bashkëpunimi me këto pesë (5) komuna. 

 Gjatë takimit të punës për vëzhgimin e orëve të lëndës arsim qytetar, këshilltarët e BZHA-së i dhanë 
mendimet e tyre për mësimdhënien e arsimit qytetar në shkolla. Pjesëmarrësit i ndanë përvojat e tyre 
nga vëzhgimet e realizuara në terren me qëllim që të kontribuojnë për mbështetjen më të mirë të 
mësimdhënësve për lëndën e edukimit qytetarë në të ardhmen. 

 Gjatë takimeve koordinuese të mbajtura me këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT, janë përforcuar 
kompetencat e tyre lidhur me monitorimin dhe mentorimin e aktiviteteve shkollore mësimore dhe 
jashtëshkollore. Këshilltarët kanë mundësi në mënyrë plotësuese t’i zhvillojnë aftësitë për përdorimin e 
veglave KoBo Toolbox gjatë vizitave të tyre terrenore, me qëllim të njoftimit të lehtë dhe të shpejtë për 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/rinovohet-shkolla-fillore-kole-nedellkovski-ne-qender/
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/vizite-e-shf-se-rinovuar-nikolla-vapcarov-ne-komunen-cair/


 

 

aktivitetet. 
 Pjesëmarrësit në punëtoritë plotësuan pyetësorë për vlerësimin e aktivitetet afatgjata jashtëshkollore 

në partneritet dhe në seksionet shkollore. Të dy punëtoritë morën nota të larta (mbi 4 në shkallë prej 1-
5). Pjesëmarrësit shprehen se gjatë takimeve ata fituan ide të reja për aktivitetet e ardhshme që mund 
të zbatohen në shkollat e tyre që do të forcojnë më tej kohezionin ndëretnik dhe angazhimin qytetar. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
(KINA MASH)   
 Me vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, z. Arbër Ademi, Këshilli për Integrimin Ndëretnik në 

Arsim pranë MASH-it u riemërua në Komisionin për Përforcimin e Kapaciteteve për Zhvillimin e 
Integrimit Ndëretnik në Arsim pranë MASH. Gjithashtu, struktura e këtij Komisioni u rishikua dhe 
ristrukturua me anëtarë të institucioneve kyçe arsimore. 

 Përveç kësaj, në shkurt, punëtoria e dytë (2) për ndërtim të kapaciteteve dhe mësim nga kolegët u 
mbështet nga projekti dhe në të morën pjesë edhe anëtarët e rinj të këtij Komisioni. Qëllimi i kësaj 
punëtorie ishte të zhvillohet dhe azhurnohet Plani për Matjen e Rezultateve (PMR) lidhur me 
përmirësimet në sistemin arsimor lidhur me integrimin ndëretnik në arsim dhe të prezantohet pyetësori 
i cili do të shërbejë dhe do të jetë në pajtim me përshtatjet e reja të PMR. Pyetësori i rishikuar do të 
dorëzohet në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme me qëllim që të grumbullohen të dhënat për INA 
me përdorimin e platformës Survey Monkey. 

 Me këtë rast, u prezantua Udhëzuesi për PMR dhe versioni i tij i azhurnuar dhe ky dokument do të jetë 
i dobishëm për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit gjatë vlerësimit integral. Gjithashtu, janë dhënë 
propozime dhe rekomandime, Udhëzuesi për PMR të shfrytëzohet nga Qendra Shtetërore e 
Provimeve. 
 

Mbështetja e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) 
 Ekipi i projektit në partneritet me ISHA filloi me përgatitjet dhe organizoi prezantim publik për publikimin 

e ndryshimeve në ICPSH dhe „Doracakut për vlerësimin integral në shkolla“. Në këtë ngjarje u tubuan 
të gjithë faktorët relevant kyç për arsim, anëtarët e KINA MASH dhe të gjithë inspektorët shtetërorë 
dhe komunal. Gjatë ngjarjes janë prezantuar ndryshimet lidhur me vlerësimin integral. Të dy 
dokumentet, „Doracaku për vlerësim integral“ dhe ICPSH kanë ndryshime grafike dhe versionet finale 
do të ndahen në mënyrë elektronike tek të gjithë faktorët kyç. Përveç kësaj, këto dokumente do të jenë 
në dispozicion onlajn dhe do të publikohen në ueb faqen zyrtare të ISHA.    

 
Politikat komunale për integrimin ndëretnik 
 Ekipi i projektit i filloi përgatitjet për punëtorinë për rrjetëzim që do të mbahet më 3 mars 2020. Këtë vit, 

15 (pesëmbëdhjetë) komuna të reja (Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Aerodrom, Çair, Qendër, Gazi 
Babë, Koçan, Saraj, Ohër, Berovë, Resnjë, Negotinë, Gjorçe Petrov, Tearcë, Bogovinë) do të 
përfshihen dhe do ta fillojnë procesin e krijimit të politikave komunale dhe strategjive për integrim 
ndëretnik dhe angazhim të të rinjve. Në këtë punëtori, komunat e sapo zgjedhura do të punojnë së 
bashku me komunat e tjera të cilat i kanë aprovuar politikat për integrim ndëretnik në vitin 2019, do t’i 
ndajnë dhe do të diskutojnë për praktikat e mira dhe sfidat gjatë këtij procesi. Kjo ngjarje do ta shënojë 
fillimin e aktiviteteve të cilat do të pasojnë për ndërtimin e kapaciteteve të përfaqësuesve komunal të 
obliguar për arsim. Këtë muaj INRA do t’i mbështesë ata për t’i rritur aftësitë e tyre për krijimin e 
politikave komunale për integrimin ndëretnik dhe angazhimin e të rinjve, përfshirë edhe bartjen e 
njohurive për aktivitete vullnetare, angazhimin qytetar, grumbullimin e mjeteve, etj. 

 
Bashkëpunim me institucionet arsimore për sigurimin e mbështetjes nga mentorët 
 Ekipi i projektit në koordinim me BZHA dhe QAPT i grumbulluan në takim pune këshilltarët e emëruar 

të këtyre institucioneve arsimore përkatëse. Këshilltarët e emëruar do të angazhohen në mentorim dhe 
sigurimin e mbështetjes së mësimdhënësve dhe nxënësve për zbatimin aktiviteteve mësimore dhe 
jashtëshkollore. Në këtë takim janë prezantuar arritjet, rezultatet dhe të dhënat faktike për aktivitetet e 
vitit 2019, si dhe plani i aktiviteteve të cilat INRA do t’i zbatojë në vitin 2020 me mbështetjen e tyre. 

 Gjithashtu, gjatë takimit u zhvillua diskutim lidhur me instrumentet të cilat këshilltarët i shfrytëzojnë për 
mentorim dhe sigurimin e informacioneve kthyese dhe rekomandimeve për përmirësimin e mëtejmë të 
aktiviteteve. Më tej, në bashkëpunim me koordinatorin për monitorim dhe vlerësim, këshilltarëve u 
është prezantuar instrumenti KoBo i cili do të përdoret për vizitat e mentorëve të organizuara në 
shkolla.  

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit  
 Ekipi i projektit së bashku me Forumin Rinor Arsimor (FRA) i bënë përgatitjet dhe organizuan punëtori 

për përfaqësuesit komunal të obliguar për arsimin dhe anëtarët e EISH nga shkollat në dhjetë (10) 
komuna (Tetovë, Probishtip, Strugë, Sveti Nikole, Gjevgjeli, Prilep, Dollnen, Veles, Vrapçisht, 
Kavadar). Qëllimi i punëtorisë ishte i dyanshëm: të sigurohen drejtime për mbështetjen e 



 

 

vazhdueshme të aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore në seksionet shkollore dhe të angazhohen 
dhe t’i mbështesin të rinjtë në shkolla të iniciojnë dhe organizojnë aktivitete për të rinj në bashkësitë e 
tyre. Me „Ligjin e ri për arsim fillor“ dhe „Propozim-ligjin për arsimin e mesëm“ parashihet organizimi i 
nxënësve në shkolla. Si rezultat i kësaj, projekti do të punojë dhe do të zbatojë aktivitete me nxënësit e 
zgjedhur në parlamentin e nxënësve dhe nxënësin prokuror. Në partneritet me Forumin Rinor Arsimоr 
(FRA), do të ndërtohen kapacitetet e nxënësve për përcaktimin e përgjegjësive të tyre demokratike 
dhe qytetare.   

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Gjashtë (6) shkolla të mesme të Shkupit i dorëzuan planet të tyre vjetore për lëndët në të cilat do të 

mbahen orë të përbashkëta në mësimin e rregullt në çdo shkollë. Në të gjitha shkollat, numri i 
përgjithshëm i orëve të përbashkëta në mësimin e rregullt sipas planeve dhe dinamikës do të arrijë në 
mbi 290 orë të përbashkëta në muaj. Ekipi i projektit, në partneritet me Qytetin e Shkupit, QAPT dhe 
BZHA mbajtën dhe organizuan takime koordinuese, me ç’rast plani për mbështetje dhe mentorim për 
këto institucione tashmë është përgatitur. Krahas kësaj, zëvendës ambasadori i Misionit të OSBE-së 
në Shkup mori pjesë në dy orë të përbashkëta në mësimin e rregullt në QSHA “Boro Petrushevski” në 
Shkup.  

 
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në seksionet shkollore 
 Ekipi i projektit i filloi përgatitjet dhe i ftoi në punëtori përfaqësuesit e dhjetë (10) shkollave të 

përzgjedhura nga dhjetë (10) komunat që i miratuan politikat komunale. Këto shkolla do të marrin 
mbështetje për të kryer dhe zbatuar aktivitete jashtëshkollore afatgjata në seksionet shkollore gjatë 
vitit.  

 Kjo punëtori përbëhej prej tre (3) sesioneve. Gjatë sesionit të parë u prezantua dhe u diskutua 
roli i komunës në ofrimin e mbështetjes shkollave gjatë zbatimit të aktiviteteve me të cilat 
promovohet integrimi ndëretnik dhe vlerat qytetare përmes nismave të të rinjve si dhe 
rëndësinë e seksioneve shkollore në zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve për 
INA dhe angazhimin e të rinjve.    

 Në sesionin e dytë, përfaqësuesit e shkollave të zgjedhura kanë punuar në grupe dhe kanë 
planifikuar aktivitete të përbashkëta të nxënësve për seksionet shkollore. Më tej, janë njoftuar 
me procedurën administrative që ka të bëjë me pagesa dhe procesin e monitorimit dhe 
vlerësimit të aktiviteteve të zbatuara.  

 Gjatë sesionit final janë diskutuar hapat drejt përforcimit të kapaciteteve të të rinjve për 
organizimin e nismave të të rinjve dhe janë përcaktuar prioritetet në procesin e bashkëpunimit 
midis shkollave dhe komunave të tyre. Qëllimi i këtij procesi ishte të mundësohen shkollat ta 
rrisin nivelin e cilësisë por edhe të stimulohet rritja e angazhimit dhe pjesëmarrja e të rinjve. 
Procesi i aplikimit është në vijim, ndërsa ekipi i projektit do të sigurojë mbështetje të 
vazhdueshme. 

 
Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në partneritet  

 Së bashku me FRA, ekipi i projektit inicioi përgatitje dhe organizoi takim për rrjetëzim me përfaqësuesit 
e shkollave partnere. Gjatë këtij takimi, u diskutua roli i shkollave partnere në zbatimin e aktiviteteve të 
përbashkëta shkollore për INA dhe angazhimin e të rinjve. Pjesëmarrësit ndanë shembuj për praktika 
të mira në shkolla, tregime të suksesshme dhe sfida me të cilat janë ballafaquar, ide si të përmirësohet 
cilësia e aktiviteteve për INA dhe se si të përfshihen qasje të reja në zbatimin e aktiviteteve më 
kreative të të rinjve, kanë punuar në grupe dhe kanë planifikuar aktivitete të përbashkëta të nxënësve 
të cilat do të zbatohen në partneritet. Më tej, ata u njoftuan me procedurën administrative për pagesë 
dhe procesin e monitorimit të aktiviteteve të zbatuara. Në vitin 2020 INRA do t’i mbështesë 20 shkolla 
në partneritet. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  
Takim pune me këshilltarët rajonalë të BZHA-së për planifikimin e aktiviteteve për vitin 2020  
 Më 12 shkurt 2020, ekipi i projektit organizoi takim pune me këshilltarët rajonal të BZHA-së. Qëllimi i 

këtij takimi ishte të njoftohen 23 këshilltarë rajonal të emëruar për mentorim dhe ndjekjen e aktiviteteve 
për stimulimin e etosit qytetar në përputhje me planin e aktiviteteve për vitin 2020, të shqyrtohen 
përmbajtjet dhe materialet për punëtoritë për etos qytetar në shkolla të cilat ata do t’i zbatojnë me 
shkollat, që të vlerësohet procesi dhe aktivitetet e zbatuara në vitin 2019 dhe të diskutohet për 
përmirësimin e cilësisë së procesit. Këshilltarët e BZHA-së i rishikuan materialet (përmbajtjet dhe 
prezantimet për punëtoritë dhe formularët për ndjekjen e aktiviteteve) dhe dhanë informacione të 
kthyeshme. Në bazë të informacioneve që i dhanë, ekipi i projektit përgatiti Udhëzim për monitorim, 
me operacionalizimin e indikatorëve. 

 
 



 

 

Përgatitje për hapërdarje të punëtorive për etosin qytetar në shkolla 
 Informatat kthyese të marra nga këshilltarët e BZHA-së për materialet për trajnim për punëtoritë për 

etosin qytetar për shkollat e fazës 1 janë integruar në versionin final të prezantimit dhe doracakut për 
trajnime. Materialet janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe janë dërguar për botim. Krahas kësaj, janë 
bërë konsultime me këshilltarët dhe u përpilua orari për punëtoritë rajonale. Punëtoritë do të mbahen 
në gjashtë (6) lokacione, duke filluar nga 9 marsi 2020 deri më 25 mars 2020. Këshilltarët e BZHA-së 
filluan me dërgimin e ftesave në shkolla të cilat do të marrin pjesë në sesionet e para për trajnim.  

 
Takim me grupin e punës për arsim qytetar për Konceptin e Arsimit Qytetar 
 Më 17 shkurt 2020, ekipi i projektit organizoi takim pune me anëtarët e grupit të punës për arsim 

qytetar i përbërë nga institucionet shtetërore arsimore, shkollat dhe sektori qytetar. Gjatë këtij takimi, 
informatat e siguruara nga anëtarët e grupit të punës janë rishikuar dhe integruar në versionin para 
final të dokumentit. Krahas kësaj, janë diskutuar dhe dakorduar hapat e njëpasnjëshëm konkret të cilat 
çojnë drejt miratimit të Konceptit për Arsim Qytetar. Propozimet të cilat i dhanë anëtarët e grupit të 
punës janë integruar në versionin final të Konceptit dhe do të ndahen për miratimin final në fillim të 
marsit 2020. 

 
Takim pune për ndjekjen e orëve të arsimit qytetar nga këshilltarët e BZHA-së  
 Më 25 shkurt 2020, në koordinim me Projektin për përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna i 

financuar nga Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“, ekipi i projektit pati takim me këshilltarët e BZHA-së të 
emëruar për realizimin e ndjekjes së orëve të arsimit qytetar. U prezantua plani për ndjekjen e orëve 
për vitin 2020, me ç’rast pasoi rishikimi i formularit për ndjekjen/vëzhgimin e orëve dhe diskutim për 
përvojat me vlerësimin e orëve gjatë vitit të kaluar (2019). Takimi përfundoi me analizën e situatave në 
klasa dhe përcaktimin e indikatorëve për matjen e secilit prej tyre si dhe caktimin e informatave 
kthyese të këshilltarëve për mësimdhënësit e orës. Rishikimet e propozuara të formularit janë integruar 
në dokument i cili është dërguar për rishikim final nga këshilltarët. 

 
Shpërndarja e materialeve për nxitjen e etosit qytetar në shkollat e fazës 1  
 Pajisja teknike për nxitjen e etosit qytetar për shkollat e fazës 1 ka arritur dhe është përgatitur plani për 

shpërndarjen e pajisjes në zyrat rajonale të BZHA-së. Dokumentet për donacione janë përgatitur dhe 
planifikohet shpërndarja e materialeve të bëhet gjatë gjysmës së parë të muajit mars 2020. 

 
Formimi i grupit të punës për lëndën e arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Janë mbajtur takime me përfaqësuesit e institucioneve arsimore për konsultim lidhur me procesin e 

formimit të grupit të punës për arsim qytetar në shkollat e mesme dhe grumbullimin e rekomandimeve 
për nominimin e mësimdhënësve për anëtarë të grupit të punës. Ky grup i punës do të punojë në 
zhvillimin e doracakut për mësimdhënës në përputhje me programin e ri të posa miratuar arsimorë për 
arsim qytetar për vitin e parë të shkollave të mesme profesionale. 

 
Praktika të mira të aktiviteteve për arsimin qytetar (nisma të të rinjve) 
 Shembujt e mirë për praktika të mira të nismave të nxënësve janë rishikuar dhe strukturuar në mënyrë 

kompatibile. Ku është e nevojshme, do të kërkohen informata plotësuese me qëllim që të fitohet 
pasqyrë më e përgjithshme për aktivitetin. Praktikat e mira të botuara do të shërbejnë si aktivitete 
model për zbatimin e nismave të suksesshme rinore që inkurajojnë etosin shkollor dhe ndikojnë në 
ndryshim pozitiv në bashkësi. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  
Rinovimi i shkollave 
 183 aplikacionet e marra gjatë vitit të kaluar të projektit janë vlerësuar prej koordinatorit të 

komponentit, janë verifikuar nevojat e rinovimit të shkollave, nëse objekti shkollor është rinovuar në 
ndërkohë dhe nëse dhe cilat aktivitete janë zbatuar gjatë vitit të kaluar në fushën e integrimit ndëretnik 
në arsim dhe nismat qytetare. 

 Më 24 shkurt 2020, ekipi i projektit organizoi takim me të gjithë anëtarët e grupit të punës të 
Komponentin 3. Gjatë takimit, janë prezantuar arritjet e Komponentit 3 në vitin 2019 dhe planet për 
vitin 2020. Më tej, janë zgjedhur 12 shkolla të reja të cilat do të marrin pjesë në aktivitetet e 
komponentit në vitin e tretë të projektit. Gjatë periudhës së ardhshëm, lista me shkollat e zgjedhura do 
të publikohet në ueb faqen e QMEQ. 

 Përkthimi i edicionit të parë të “Udhëzuesit me doracakut për mirëmbajtjen e objekteve shkollore” në 
gjuhën angleze dhe shqipe ka përfunduar dhe është dërguar për dizajn grafik. 

 Në këtë periudhë, ekipi i projektit punoi në regjistrimin/grumbullimin e dokumenteve të nevojshme për 
pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzime gjatë procesit të rinovimit (financiar apo në 
punë dore) për shkollat ku procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 


