
UDHËZIM 
Nr. 23, datë 2.8.2013 

 
PËR NDJEKJEN E GJIMNAZIT ME KOHË TË PJESSHME 

 
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe pikës 2 të nenit 24 të ligjit nr. 

69/2012, datë 21.6.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, 
 

UDHËZOJ: 
 

KREU 1 
FUNKSIONIMI 

 
Gjimnazi me kohë të pjesshme zgjat katër vite mësimore (klasa e dhjetë - klasa e trembëdhjetë) 

dhe funksionon tri ditë në javë, me nga pesë orë në ditë. 
 

KREU 2 
REGJISTRIMI 

 
1. Nxënësi që ka dëftesën e lirimit të arsimit nëntëvjeçar, të fituar brenda vendit ose një dëftesë e 

njëvlershme me të, të fituar jashtë vendit, ka të drejtë të regjistrohet në klasën e dhjetë të gjimnazit me 
kohë të pjesshme. 

2. Nxënësi që ka dëftesën e lirimit të arsimit tetëvjeçar, të fituar brenda vendit ose një dëftesë e 
njëvlershme me të, të fituar jashtë vendit, ka të drejtë të regjistrohet në klasën e dhjetë të gjimnazit me 
kohë të pjesshme. 

3. Nxënësi, i parashikuar në pikën 2, jep provimet e plotësimit të klasës së nëntë për lëndët: gjuhë 
shqipe, matematikë, biologji, fizikë, gjeografi dhe kimi, në periudhën shtator-tetor, ndërkohë që ndjek 
klasën e dhjetë të gjimnazit me kohë të pjesshme. 

4. Provimet zhvillohen vetëm me shkrim, me testet të hartuara dhe vlerësimin të kryer nga 
komisione të përbëra nga tre mësues të shkollës, ku është regjistruar, të ngritura nga drejtori i asaj shkolle. 

5. Nxënësi përsërit klasën e dhjetë kur është jokalues në provimin e të paktën një prej lëndëve të 
përmendura në pikën 3. 

6. Nxënësi, që ka dëftesën e klasës së dhjetë të gjimnazit me kohë të plotë brenda vendit, ka të 
drejtë të regjistrohet në klasën e njëmbëdhjetë të gjimnazit me kohë të pjesshme. 

Në këtë rast nuk përfshihen në planin mësimor të klasës së njëmbëdhjetë lëndët: 
“Qytetaria 10”, “Historia 10” dhe “TIK. 10”. 
7. Nxënësi, që ka përfunduar klasën e njëmbëdhjetë të gjimnazit me kohë të plotë brenda vendit, 

ka të drejtë të regjistrohet në klasën e trembëdhjetë të gjimnazit me kohë të pjesshme. 
8. Nxënësi, që ka dëftesat e dy ose tri klasave të gjimnazit me kohë të plotë: 
a) ka të drejtë të regjistrohet në gjimnazin me kohë të pjesshme në të njëjtën klasë, kur i 

mungojnë më shumë se gjashtë lëndë njëvlershmërie ose në klasën pasuese, kur i mungojnë jo më shumë 
se gjashtë lëndë njëvlershmërie; 

b) i jep provimet për lëndët që i mungojnë sipas pikës “a” në periudhën shtator-tetor, ndërkohë që 
ndjek të njëjtën klasë ose klasën pasuese; 

c) i jep provimet vetëm me shkrim, me teste të hartuara dhe vlerësimin të kryer nga komisione të 
përbëra nga tre mësues të shkollës ku është regjistruar, të ngritura nga drejtori i asaj shkolle; 

d) përsërit klasën përkatëse, kur është jokalues në provimin e vetëm njërës lëndë të përmendur në 
pikën “a”. 

9. Nxënësi që mbetet në një ose më shumë lëndë në provimet, lëndët mbetëse i jep vitin e 
ardhshëm shkollor, sipas procedurave të përshkruara më lart, ndërsa lëndët kaluese mbarten. 

10. Për t’u regjistruar në klasën e dhjetë të gjimnazit me kohë të pjesshme, nxënësi duhet të 
paraqesë në Drejtorinë Arsimore Rajonale (DAR) apo Zyrën Arsimore (ZA) dokumentet e mëposhtme: 



a) kopje e dokumentit të identifikimit të nxënësit; 
b) dëftesa e lirimit ose kur mungon, vërtetimi me notat që përmban dëftesa, lëshuar nga drejtori i 

shkollës dhe konfirmuar nga DAR/ZA-ja ose kopja e faqes së plotë të amzës, lëshuar nga arkivi i shtetit. 
11. Për t’u regjistruar në klasën e ndërmjetme të gjimnazit me kohë të pjesshme, nxënësi duhet të 

paraqesë në DAR/ZA dokumentet e mëposhtme: 
a) dokumenti i identifikimit të nxënësit; 
b) dëftesa e përfundimit të klasës paraardhëse ose vërtetimi me notat, kur dëftesa mungon, e 

lëshuar nga drejtori i shkollës dhe konfirmuar nga DAR/ZA-ja përkatëse. 
 

KREU 3 
KURRIKULA NË GJIMNAZIN ME KOHË TË PJESSHME 

 
1. Kurrikula bërthamë e gjimnazit me kohë të pjesshme nuk përfshin lëndët: “Artet”, “Edukimi 

fizik dhe sportet”, “Karriera dhe aftësimi për jetën”, “Teknologjia” dhe “Shkencat natyrore” të klasës së 
dymbëdhjetë të gjimnazit me kohë të plotë. 

Programet e lëndëve të tjera të kurrikulës bërthamë janë të njëjta me ato të gjimnazit me kohë të 
plotë. 

2. Kurrikula e gjimnazit me kohë të pjesshme nuk ka lëndë me zgjedhje. 
3. Vlerësimi ditor dhe vjetor i nxënësve është si në gjimnazin me kohë të plotë. 
 

KREU 4 
DETYRAT E DAR/ZA-ve 

 
DAR/ZA ka këto detyra: 
a) përcakton gjimnazin (gjimnazet) me kohë të pjesshme; 
b) cakton ditët e javës të zhvillimit në to të mësimit sipas propozimit të drejtorit të gjimnazit 

përkatës; 
c) kryen njëvlershmërinë e dokumentacionit të nxënësve që vijnë nga jashtë vendit; 
ç) monitoron provimet e njëvlershmërisë në muajt shtator-tetor. 
 

 
KREU 5 

DOKUMENTI SHKOLLOR 
 
1. Në amzë shënohen notat e mbartura dhe notat e provimeve të njëvlershmërisë. 
Në amzë bashkëngjiten dëftesa/dëftesat përkatëse dhe një kopje e procesverbalit të provimeve të 

njëvlershmërisë. 
2. Pas përfundimit të gjimnazit me kohë të pjesshme, nxënësi merr: 
a) dëftesën e klasës së trembëdhjetë, kur përfundon me sukses klasën e trembëdhjetë; 
b) diplomën e gjimnazit, pas përfundimit me sukses të provimeve të maturës shtetërore. 
Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e 

Arsimit Parauniversitar, drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore. 
Ky udhëzim hyn në fuqi pasi botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS 
Myqerem Tafaj 
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