•Adresa elektronike:
petroninitirane@yahoo.com
www.facebook.com/55vjetPNL
www.petroniniluarasi.edu.al
•Numri i nxënësve të
regjistruar në fillim të vitit
shkollor : Gjithsej 1291 nxënës;
Femra 641;
• Kalueshmëria e arritur në
muajin Qershor 2018 99.2%
• Nota mesatare e arritur në
muajin Qershor 2018 - 8.4
Karakteristika të shkollës:
•70% e prindërve me arsim të
lartë;

• Shkolla realizon procesin
mësimor vetëm me një turn.
• Vendodhja e shkollës
favorizon prurje cilësore.
• Shkolla ofron katër gjuhë të
huaja: anglisht, italisht ,
frëngjisht, gjermanisht. Shkolla
zhvillon 2 gjuhë të para:
anglisht dhe frëngjisht;

• Shkolla ofron module në
interes të nxënësit, p.sh.
Sipërmarrja, Të folurit në publik,
Njeriu dhe ndryshimet
klimatike.
• Mësuesit e shkollës janë pjesë e
ekipit hartues, vlerësues të
MATURËS SHTETËRORE. •
20 % e mësuesve të shkollës janë
autorë të teksteve shkollore.
• Pjesëmarrëse dhe fituese në
projekte kombëtare dhe
ndërkombëtare. • Në shkollë
funksionojnë 9 klube të
departamenteve të ndryshme që
janë të hapura për komunitetin.
SYNIMI PËR VITIN 2017-2018
Zhvillimi i të menduarit kritik të
nxënësve duke u bazuar në rritjen e
cilësisë në mësimdhënie dhe nxënie.
OBJEKTIVAT
•Të ulim numrin e mungesave për
nxënës në më pak se 50m/nx
•Të realizojmë në masën 30% të lëndës
orë digjitale.

Karta e performacës Gjimnazi
Petro Nini Luarasi
2017- 2018
TREGUESIT 2017-2018

Vlera e
Renditja
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Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla
Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit,
kundrejt të gjitha orëve mësimore të një viti
shkollor

0%
0.003%
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Përqindja e nxënësve kalues në Provimet e
Maturës Shtetërore
Nota mesatare e shkollës në Provimet e
Maturës Shtetërore.
Diferenca ndërmjet vlerësimit të Maturës
Shtetërore dhe vlerësimit të këtyre lëndëve në
përfundim të klasës së dymbëdhjetë.
Numri mesatar i krediteve të fituara nga
punonjësit arsimorë të shkollës
(drejtor,nëndrejtor, mësues) gjatë viti shkollor.
Realizimi i objektivave të planit vjetor për vitin
shkollor 2017-2018.
Numri i fituesve të shkollës në konkurrimin
kombëtar që shpall MAS-i .
Numri i cmimeve fituese të shkollës në
konkurimet që shpall DAR.
Rezultatet e mësuesve në provimet e
kualifikimit gja Përqindja e nxënësve fitues në
tri preferencat e para në konkurimin për
shkollat e larta të pesë viteve të fundit shkollor.
Përqindja e nxënësve fitues në tri preferencat e
para në konkurimin për shkollat e larta

99.1%
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19 Numri i pikëve në projekte që shkolla ka fituar
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar për vitin
shkollor 2017-2018.
SHUMA
VENDI I RENDITJES

8.3
+0.84
2.8
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15.75
28
350
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