
UDHËZIM 
Nr.2, datë, 6.1.2010 

 
PËR ZBATIMIN E KURRIKULËS SË KLASËS X 

 
Në bazë të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr.7952, datë 

21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar,    
 

UDHËZOJ: 
 
1. Zgjidhjen e problemeve të dala si rezultat i zbatimit të  kurrikulës së re të klasës X të 

gjimnazit,  e cila përbëhet nga lëndë bërthamë (që janë lëndë të njëjta për të gjithë nxënësit e 
klasës X të gjimnazit) dhe lëndë me zgjedhje (që nuk janë lëndë të njëjta për të gjithë nxënësit e 
klasës X të gjimnazit), duke marrë masat e mëposhtme: 

I. Plotësimin e dokumentacionit shkollor, në të cilin përfshihen: 
a) Pasqyrimi në  regjistrin e klasës, i cili të ruhet për 8 vjet, i të gjitha të dhënave sipas 

rubrikave që përmban ai (notat e nxënësve në lëndët bërthamë dhe lëndët me zgjedhje, mungesat 
e nxënësve në të gjitha lëndët, temat e zhvilluara në çdo orë mësimi, gjeneralitetet e nxënësve 
etj.). Të gjitha plotësimet në amzë të bëhen në mbështetje të të dhënave që përmbajnë rubrikat e 
regjistrit të klasës. 

b) Regjistri i klasës do të përdoret dhe për klasat që janë formuar nga nxënës të përzier të 
paraleleve të klasës X, të lëndëve me zgjedhje. Mësuesi, në fund të ditës së mësimit, bën 
plotësimin e regjistrit të klasës.  

c) Në amzë të pasqyrohen rezultatet e nxënësve për lëndët bërthamë dhe lëndët me 
zgjedhje, rezultate të cilat merren vetëm nga regjistri i klasës.  

II. Përcaktimin e numrit të orëve në lëndët me zgjedhje, si më poshtë: 
a) Në lëndët me zgjedhje të detyruar (4 orë gjithsej), në klasën X, nxënësi mund të 

zgjedhë lëndë të avancuar edhe gjuhën e huaj të dytë.  
b) Nxënësi në klasën X mund të zgjedhë 2 orë lëndë të detyruara dhe 2 orë lëndë me 

zgjedhje të lirë. 
c) Nxënësi në klasën X mund të zgjedhë  3 orë lëndë me zgjedhje të detyruar dhe 1 orë 

lëndë me zgjedhje të lirë. 
III. Dhënien e provimeve në vjeshtë kur: 
a) nxënësi është mbetës në një deri në dy lëndë bërthamë; 
b) nxënësi është mbetës në lëndët/modulet me zgjedhje.  
IV. Mbetjen e nxënësit në klasë, kur: 
a) në përfundim të vitit shkollor është mbetës në tri lëndë bërthamë; 
b) Nuk paraqitet në provimet e vjeshtës për një lëndë bërthamë; 
c) është mbetës në provimet e vjeshtës në një lëndë bërthamë. 
2. Nxënësi që nuk i nënshtrohet provimit të vjeshtës në një lëndë/modul me zgjedhje, ose 

mbetet në të, e kalon klasën, por nuk i fiton kreditet përkatëse.  
3. Nxënësi, që është mbetës në provimin e vjeshtës në një lëndë/modul me zgjedhje, ka të 

drejtë t’i nënshtrohet përsëri provimit brenda vitit pasues. 
4. Nëse lënda/moduli vijon edhe në klasën pasuese, nxënësi nuk ka të drejtë që të ndjekë 

atë lëndë/modul.  
5. Kur nxënësi është kalues në lëndë/modul me zgjedhje, i fiton kreditet përkatëse të 

klasës X që përmban plani  mësimor  i gjimnazit. 
6. Nëse nxënësi  është kalues në të gjitha  lëndët bërthamë dhe nuk ka plotësuar sasinë e 

mjaftueshme të krediteve  që përmban plani  mësimor  i gjimnazit,  nuk  futet në provimet e 
Maturës Shtetërore.  

7.  Ngarkohet për zbatimin e këtij udhëzimi Drejtoria e Edukimit Parauniversitar, 



drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore. 
8.  Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS 
Myqerem Tafaj 
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