
Duke respektuar  Ligjin për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Ligji 

për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës neni 35 Qendra për Shërbime Humane 

dhe Zhvillim  në kuadër të ndërtimmit të qëndrave me bazë në  komunitet për fëmijë 0-6 vjec,  

në komunën e Dragashit, shpallë këtë: 

 

 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

Me  kohë të caktuar 

Një edukatore për qendrën me bazë në komunitet në Komunën e Dragashit 

 

 

Kushtet e konkursit : 

 

Kualifikimi për edukatore: kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativave 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 e Fakultetit te Edukimit drejtimi Parshkollore 

Letër motivimi 

Kopja e letërnjoftimit,  

Dy letra reference 

Vërtetimi nga gjykata kompetente se personi nuk është nën hetime.  

 

Tё gjithë kandidatët dokumentet duhet ti skanojne dhe dergojnë në adresën 

humancenter2015@gmail.com deri me daten 26.06.2020 ora 16.00. 

 

 

Konkursi hapet me dt 12.06.2020 dhe mbetet i hapur 14 ditë nga shpallja e saj. 

 

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. 

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.  

mailto:humancenter2015@gmail.com


Për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistave, kandidatët  do të informohen përmes njoftimit i 

cili do të publikohet në qshhzh.com  

 

 


