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DREJTORIA E ARSIMIT
Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Ligji për
Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës neni 35, dhe në bazë të Udhëzimit
Administrativ Nr 07/2017, për Rregullimin e procedurave të konkursit në Sektorin Publik,
Drejtoria e Arsimit nё Gjilan shpallë këtë :

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS
I. Shkollat Fillore
1. Shkolla Fillore ”Vuk Karaxhiç”në Shillovë
 Një mësimdhënës/e për mësim klasor
 Një mësimdhënës/e për lëndën e matematikës
2. Shkolla Fillore ”Vuk Karaxhiç”në Gjilan
 Dy mësimdhënës/e për mësim klasor
 Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës serbe
3. Shkolla Fillore “ Sveti Sava” në Ponesh
 Një mësimdhënës/e për lëndën e matematikës
 Një mësimdhënës/e për mësim klasor

II. Shkollat e Mesme
1. Shkolla e mesme Gjimnazi Mjeksisë - Shillovë
 Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës angleze
 Një mësimdhënës/e për lëndën e TIK-ut
 Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës serbe
 Një mësimdhënës/e për lëndën e edukatës fizike

Kushtet e konkursit :
Kualifikimi për mësimdhënës: kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativit të
MASHT-it në fuqi. Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të
Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto vende të punës, duhen që diplomat e tyre
(gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ të MASHT-it nr. 8/2010, në të kundërtën
komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët
nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.
Për vendet e punës në fjalë nevojiten këto dokumente: diploma mbi përgatitjen
profesionale, kopja e letërnjoftimit, vërtetim mbi përvojën e punës, certifikatën e lëshuar nga
sektori i gjendjes civile me të cilin dëshmohet vendbanimi i kandidatit, vërtetimi nga gjykata
kompetente se personi nuk është nën hetime. Të gjitha duhet të jenë kopje dhe nuk kthehen.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga shpallja në gazeta zyrtare dhe në mjetet e tjera të
informimit.
Komisioni do të bëjë selektim të aplikacioneve dhe në intervistë ftohen vetëm ata kandidatë të
cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe në pajtim me normativet në fuqi.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato të dorëzuara pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.
Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara tё dorëzohen
pranë Qendrës për Shërbim të Qytetarëve nё Gjilan.
Sqarim:
Për këto vende të punës, kandidatët duhet t`i nënshtrohen testit me shkrim. Kandidatët të
cilët gjatë testit me shkrim marrin 50% të pikëve do të ftohen në intervistë me gojë.
Kandidatët të cilët aplikojnë më shumë se një shkollë, mund të aplikojnë vetëm me një
formularë të aplikimit duke i cekur emrat e shkollave ku aplikon.
Për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistave, kandidatët do të informohen përmes njoftimit i
cili do të publikohet në tabelat e objektit të Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe në objektin
pranë Qendrës për Shërbim me Qytetarë, menjëherë pas mbylljes së konkursit.
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UPRAVA ZA OBRAZOVANJE
Na bazi zakona za Obrazovanje u opstinama Republike Kosova clan 5 tacka c, Zakona
o preduniverzitetskom obrazovanju Republike Kosova clan 35, i na bazi
Administrativnog uputstva br.17/2017, za regulisanje procedura Konkursa u javnom
sektoru, Uprava za obrazovanje u Gnjilanu objavljuje ovaj:

KONKURS
ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA
I. Osnovne skole

1. Osnovna skola ”Vuk Karadzic” u Silovu
 Jedan ucitelj razredne nastave
 Jedan nastavnik Matematike

2. Osnovna skola “Vuk Karadzic” u Gnjilanu
 Dva ucitelja razredne nastave
 Jedan nastavnik Srpskog jezika

3. Osnovna skola “ Sveti Sava” u Ponesu
 Jedan nastavnika Matematik
 Jedan ucitelj razredne nastave

II. Srednje skole

1. Srednja skola Gimnazija - Medicinska - Silovo
 Jedan nastavnik Engleskog jezika
 Jedan nastavik Informatike
 Jedan nastavnik Srpskog jezika
 Jedan nastavnik Fizickog vaspitanja

Uslovi konkursa :
Kvalifikacija za ucitelje/nastavnike: trazi se adekvatna profesionalna strucna sprema
prema normama MONT-a koji je na snazi. Svi kandidati koji su zavrsili studije izvan drzave
Republike Kosova a koji konkurisu za ova radna mesta potrebno je da njihove diplome
(zavrseni univerzitetiski nivo) budu priznate od Ministarstva Obrazovanja Nauke i Tehnologije
u saglasnosti sa Administrativnim uputstvom MONT-a br.8/2010, jer ce u suprotnom Komisija
prilikom selektovanja aplikacija odbiti svaku aplikaciju kandidata koji nisu ispunili ovaj uslov
konkursa.
Za ova radna mesta potrebna su sledeca dokumenta: diploma o strucnoj spremi, kopija licne
karte, uverenje o radnom iskustvu, izvod izdat od Sektora civilnog stanja kojim se dokazuje
prebivaliste kandidata, uverenje od kompentetnog suda da osoba nije pod istragom.
Sva dokumenta moraju biti u kopiji i ne vracaju se.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u Sluzbenom listu i na drugim sredstvima
informisanja.
Komisija ce izvrsiti selektovanje aplikacija i na intervju ce pozvati samo one kandidate koji
ispunjavaju uslove konkursa i koji su u saglasnosti sa normama na snazi.
Dokumenti koji nisu potpuni i oni koji su predati nakon roka, nece se uzeti na razmatranje.
Svi zainteresovani kandidati trebaju uzeti aplikacije i popunjene predati u Centru za pruzanje
usluga gradjanima.
Obrazlozenje:
Za ova radna mesta kandidati ce imati pismeni tekst. Kandidati koji na pismenom testu
dostignu 50% bodova bit ce pozvani na usmeni intervju.
Kandidati koji apliciraju u vise skola, mogu aplicirati samo sa jednim formularom
naglasavajuci imena skola u kojima aplicira.
O vremenu i mestu odrzavanja intervjua, kandidati ce biti informisani putem obavestenja koji
ce biti objavljen na tabelama objekta Opstinske Uprave za Obrazovanje i na objektu Centra za
pruzanje usluga gradjanima, odmah nakon zatvaranja konkursa.
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