KARTA E PERFORMANCËS
GJIMNAZI “PETRO NINI LUARASI”
Viti mësimor 2016-2017
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR SHKOLLËN
DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE QYTETIT TIRANË

TREGUESIT 2016-2017

Vlera e
treguesit

1

Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla

0.07%

2

Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit, kundrejt të gjitha orëve mësimore të një
viti shkollor

0.003%

3

Përqindja e nxënësve kalues në Provimet e Maturës Shtetërore

99.3%

4

Nota mesatare e shkollës në Provimet e Maturës Shtetërore.

8.5

6/7

Diferenca ndërmjet vlerësimit të Maturës Shtetërore dhe vlerësimit të këtyre lëndëve në
përfundim të klasës së dymbëdhjetë.

12

Numri mesatar i krediteve të fituara nga punonjësit arsimorë të shkollës (drejtor,nëndrejtor,
mësues) gjatë viti shkollor.

3.34

13

Realizimi i objektivave të planit vjetor për vitin shkollor 2016-2017.

2

14

Numri i fituesve të shkollës në konkurrimin kombëtar që shpall MAS-i .

15.75

15

Numri i cmimeve fituese të shkollës në konkurimet që shpall DAR.

18

16

Përqindja e pjesëmarrjes së punonjësve arsimorë(drejtues dhe mësues) në rrjetet profe- sionale.

100%

17

Rezultatet e mësuesve në provimet e kualifikimit gja

331

18

Përqindja e nxënësve fitues në tri preferencat e para në konkurimin për shkollat e larta

19

Numri i projekteve që shkolla ka fituar në nivel kombëtar ose ndërkombëtar për vitin shkollor
2016-2017.

Gjimnazi “PETRO NINI LUARASI”

Numri I nxënësve të rregjistruar në fillim të vitit të kaluar shkollor : Gjithsej
1304 nxënës
Objektivat e planit vjetor:
a. Të rrisim notën mesatare të shkollës me 1%
b. Të ulim numrin e mungesave vjetore ne 10%.

Përqindja e kalueshmërisë në fund të vitit të kaluar 98%
Nota mesatare e shkollës në fund të vitit të kaluar shkollor 8.4
70% e prindërve me arsim të lartë;
Shkolla realizon procesin mësimor vetem me një turn.
Vendodhja e shkollës favorizon prurje cilësore.
Shkolla ofron katër gjuhë të huaja: anglisht, italisht , frëngjisht, gjermanisht.
Shkolla ofron module në interes të nxënësit, p.sh. Sipërmarrja, Arte, PEGJ etj.
Mësuesit e shkollës janë pjesë e ekipit hartues dhe vlerësues të MATURËS
SHTETËRORE.
15% e mësuesve të shkollës janë autorë të teksteve shkollore.
16 mësues janë me titullin “Mësues mjeshtër”
Arritje të këtij viti shkollor

Në arritjet lëndore fitues në olimpiadën Ballkanike në Maqedoni ne
matematikë, në olimpiadën ndërkombëtarenë Rio De Zhaneiro në
matematike vendin e trete.

Në arte multimedia nxënësit e shkollës sonë në festivalin
ndërkombëtar në Itali GEF vendin e dytë.

Në sport fitues në kampionate të futbollit vajza, basketbollit
djem dhe volejboll vajza.
Në Tirana Art Fest fitues në multimedia,këngë dhe kërcim.
Adresa elektronike: www.facebook.com/55vjetPNL
E-mail: petroninitirane@yahoo.com

www.petroniniluarasi.edu.al
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