
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nxënësit janë aktiv të kyçur në 

aktivitetet e lira të parapara me planin 

dhe programin e shkollës  

Pjesmarje active në konkurset e artit 

dhe literaturës, gara në gjuhë n 

angleze, matematikë, shkencat 

natyrore, biologji, kimi, fizikë dhe 

sport. 

Pjesmarje active në kuize të arsimit të 

përgjithshëm 

Nxënësit në shumicën e konkurseve 

dhe garave arijnë rrezultate të 

shkëlqyeshme( lëvdata, medalje, 

diploma) 

Sh.F.,,Bratstvo” 

Тел:02 3077 889 

 e-mail: ou_bratstvo@yahoo.com 
 1000 Shkup - Maqedoni 

 

SHFK ,,Bratstvo” 

Taftalixhe – Shkup 

 

Aktivitete të  lira të nxënësve dhe 

garat 

Këtë vit regjistrimi filloi prej datës 

02.05.2017 

Çdo ditë pune prej ores 8 deri në ora 13 te 

komisioni I shkollës për regjistrim të 

nxënësve në klasën e parë 

Kush mund të jetë fillestar ? 

Çdo kush që është I lindur në vitin 2011 

dhe deri në fund të vitit 2017 do të mbush 

6 vjet. 
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Shkolla ,,Bratstvo” është njëra nga shkollat e lagjes 

Taftalixhe  me vendnodhje më të përshtatshme dhe 

kushte të sigurta.  

 Fëmijët munden lirshëm të vijnë 

në shkollë pa kaluar rrugë 

 Ndërtimi I shkollës në një nivel ( I 

sigurt për të gjithë nxënësit) 

 Një oborr me pamje të bukur me 

shumë gjelbrim dhe pemë  

 Lojra për secilën moshë  

 Kushtet higjienike janë në nivel të 

lartë, si nëpër klasa ashtu edhe në 

hapësirat sanitare 

 

MËSIMDHËNIA DHE 

MËSIMDHËNIA E STAFIT 

Sukseshëm funksionon qëndrimi 

tërëditor për nxënësit e klasës së I-III 

me mëngjes dhe drekë  

Klasë kompjuterike e pajisur mirë ( për 

të gjitha klasat, prej klasës së I-VII) 
Bibliotekë e pasur për çdo moshë 

Stafi I arsimuar me mësues të trajnuar 

pë gjuhë angleze dhe për kompjuter 

Kryerja e mësimdhënies me metoda 

moderne 

Realizohen të gjitha projektet e 

parapara nga ministria e arsimit edhe 

atë me rezultate të shkëlqyera  

Pjesmarje e nxënësva dhe arsimtarëve 

në gjitha aktivitetet dhe manifestimet 

nga ana e komunës së Karposhit 

Pjesmarje e nxënësve nëpër gara, 

konkurse dhe ekspozita. 

Implementimi I Shkollës tone në projekte| 

 Me lexim deri në udhëheqës  

 Përkujdesje e përbashkët për  synimin e duhur të nxënësve 

 МIO – Integrimi ndëretnik në arsim 

 Arsimi interkulturor – modeli  Nansen 

 Efikasiteti energjik ( EKO – LOGIC ) 

 Е-mbeturinat 

 Projekte nga BZhE 

 Shkathtësia e gjuhës 

 Matematika me të menduar 

        


