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1.1. Përshkrimi/pasqyrimi i shkurtër i të dhënave të shkollës

Të plotësohet nga 
drejtori i shkollës

Veçoritë dhe profili i shkollës:

! SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

Drejtori i 
shkollës

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN
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Viti shkollor: 1

1   Kjo tabele azhurnohet cdo vit shkollor dhe vendoset në web faqe të shkollës
2   Ekipi i Parandalim dhe Reagimit ndaj  Braktisjes dhe Mos regjistrimit

!

Nr. Kategoria Përshkrimi Koment shtesë

1. Numri i nxënësve Gjithsej:

2. Numri i mësimdhënësve Gjithsej:

3. Numri i mësonjëtoreve

4. Numri i klasave

5. Anëtarë i Komunitetit të 
të Mësuarit së bashku:    

6. Internet dhe wireless

7. Dollapë për nxënës

8. Qasje për personat me 
aftësi të kufizuara 

9. Ngrohja 

10. Kushtet sanitare:

11. Furnizim i rregullt me ujë:

12. Tualetet
(të ndara për meshkuj dhe femra)

13. Çanta e ndihmës së parë

14. Pajisjet e zjarrit në shkollë

15. EPRBM2

16. Objektet përcjellëse

17. Paralelet e ndara

1.2. Përmbledhje e të dhënave bazë të shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës

PO JO
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PO JO

JO

PO JO

PO JO



5

!

1.3. Të dhënat për orët e planifikuara dhe të mbajtura (në 
dy vitet e fundit)3

Drejtori i 
shkollës

Klasa

Viti shkollor 2015/2016 (çdo vit)
Viti paraprak shkollor

Viti shkollor i tanishëm 2016/2017
Fundi i vitit shkollorë

Të planif.
P1

Të mbajtura
M1

Ndryshimi
N1=(P1-M1)

Të planif.
P2

Të mbajtura
M2

Ndryshimi
N2=(P2-M2)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gjithsej

1. Mesatarja e orëve të mbajtura=Shuma(P1-M1):Shuma (P1)

2. Mesatarja e orëve të mbajtura=shuma(P2-M2):Shuma (P2)

Shkalla e përmbushjes:

3   Tabela azhurnohet ne fund te cdo viti shkollor

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

2020/2021

2019/2020

MILAIM  ISLAMI
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

1.4. Suksesi i nxënësve sipas lëndëve4

Kosova për herë të parë merr pjesë në testin 
PISA (Programi ndërkombëtarë për vlerësim të 
nxënësve) ku vlerësohen nxënësit e moshës 15 
vjeçare në matematikë, shkencë dhe lexim. Për ta 
përcjellë me vëmendje të shtuar performancën dhe 
rezultatet e nxënësve  në këto lëndë nga drejtorët 
e shkollave kërkohet të analizojnë suksesin e arrit-
ur të studentëve çdo vit shkollor duke e krahasuar 
me suksesin e vitit paraprak. 

Për të pasur një pasqyrë reale të rezultateve 
shkollat duhet të shtojnë rezultatet nga vlerësimi i 
jashtëm të shkollës së tyre, nëse nuk është e mun-
dur atëherë ata duhet të shfrytëzojnë rezultatet nga 
testi i kaluar nga niveli komunal.  

Shkollat, sipas nevojave dhe interesave, mund të 
raportojnë edhe për lëndët tjera mësimore duke 
shtuar rreshta të rinjë në këtë tabelë.

Suksesi në Nivelin I – KSNA I (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) Klasa V

Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Mesatarja 
kombëtare 
nga 
suksesi i 
fundit (testi 
i kl V) 5

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve 
të pa 
notuarI II

Gjuhë amtare
V

Matematikë

V

Shkencat 
e natyrës V

4   Suksesi i paraqitur në këto tabela azhurnohen cdo vit shkollor dhe vendoset në web faqe të shkollës.
5     Lidhja me Divizionin për vlerësim standarde dhe monitorim (DVSM)

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës
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Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Suksesi 
mesatar nga 
vlerësimi 
i jashtëm 
(semimatura)

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve 
të pa 
notuarI II

Gjuhë amtare
IX

Matematikë

IX

Shkencat 
e natyrës IX

Lënda Klasa

Suksesi 
mesatar në 
gjysmë vjetor Suksesi  mesatar në 

fund të vitit shkollor

Suksesi 
mesatar 
nga 
vlerësimi 
i jashtëm 
(Matura)

Nr. i 
nxënësve 

Nr. i 
nxënësve të 
pa notuar

I II
Afati 
i 
parë

Afati 
i 
dytë

Gjuhë amtare
XII

Matematikë

XII

Shkencat 
e natyrës XII

Totali i 
përgjithshëm 
nga të gjitha 
lëndët XII

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

Suksesi në Nivelin II – KSNA II (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) klasa IX 

Suksesi në Nivelin III – KSNA III (Klasifikim Standard Ndërkombëtar i Arsimit) klasa XII

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN
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Klasa Me arsye Pa arsye
Mesatarja e 
mungesave 
për nxënës

Numri më i madh 
i mungesave për 
një  nxënës 

1-5

6-9

10-12

Total

Nxënësit që kanë 
lëshuar shkollën 

Nxënësit kanë ndërruar 
shkollën,  kanë konfirmuar dhe 
dokumentuar regjistrimin e tyre

Numri neto i nxënësve që e 
kanë braktisur shkollën 

A B A-B

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

1.5. Mungesat e nxënësve dhe braktisja

Mungesat e nxënësve nga vitit shkollor paraprak

Braktisja e nxënësve

I. TË DHËNAT PËR SHKOLLËN

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

Vizioni:  (deklarata e vizionit – “ëndrra realiste”)

(Deklarata e vizionit duhet të bazohet në fushat e cilësisë – përkatësisht vizioni i shkollës për arritjen/
avancimin e fushave të cilësisë gjatë një periudhe 10 vjeçare)

Misioni:  (deklarata e misionit – Si ta arrijmë këtë ëndërr realiste)

(Deklarata e misionit duhet të bazohet në fushat e cilësisë – përkatësisht misioni i shkollës për arritjen/
avancimin e fushave të cilësisë gjatë një periudhe 10 vjecare)

Vizioni dhe misioni i shkollës: 

II. VIZIONI DHE MISIONI

! SHËNIM: Kandidatët të cilët kandidohen për herë të parë për pozitën e udhëheqësit të institucionit edukativo arsimor 
(iea) e plotësojnë pzhsh deri këtu. Pjesa tjeter e pzhsh plotësohet pasi kandidati të jetë zgjedhur drejtues i iea. 
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Në këtë pjesë (½ deri një faqe), bëhet një përshkrim i shkurtër i fazave  nëpër të cilat ka kaluar procesi i 
hartimit të planit zhvillimor të shkollës  dhe aktivitetet kryesore që jan realizuar.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

3.1.  Fazat e hartimit të planit zhvillimor të Shkollës:

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

Informon ekipin e shkollës mbi procesin e zhvillimit apo azhurnimit të PZHSH;

Informon Bordin Drejtues të shkollës për të fillu zhvillimin apo azhurnimin e PZHSH;

Mbledhja e të dhënave;

Përcaktimi i Vizionit dhe Misionit;

Analiza SWOT e bazuar në aspektet relevante të fushave të cilësisë;

Caktimi i Objektivave dhe prioriteteve, kontrollimi i koherencës mes PZHAK (Komunë) + PSAK (MASHT);

Përzgjedhja e prioriteteve; 

Dakordimi mbi Planin trevjeçar: Vendimi 

Nxjerrja e planit vjetor nga plani 3 vjeçar;

Marrja e vendimit:Aprovimi i PZHSH nga KDSH;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

! Drejtori i 
shkollësKDSHKN KP

3.2. Lista e kritereve të cilësisë  me interes të veçantë për shkollën 
për një  periudhë 3 vjeçare 

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III – Plani 
Zhvillimor i Shkollës.  Nëse keni bërë vetëvlerësim ju duhet ta shfrytëzoni atë për të identifikuar aspek-
tet relevante, shiko shtojcën 2 të bashkangjitu.

FUSHAT E CILËSISË SË SHKOLLËS Zgjedhë aspektet relevante të kritereve të 
cilësisë me interes të veçantë  për shkollën

A MENAXHIMI DHE QEVERISJA

B KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR

C MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA

D ZHVILLIMI PROFESIONAL 
I MËSIMDHËNËSVE

E PERFORMANCA E NXËNËSVE

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS



12

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
Shto aspektet nga tabela 3.1

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III – Plani 
Zhvillimor i Shkollës. 

Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

A

MENAXHIMI DHE QEVERISJA

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

KPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

B

KULTURA DHE MJEDISI 
SHKOLLOR

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

C

MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

D

ZHVILLIMI PROFESIONAL 
I MËSIMDHËNËSVE

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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Fushat e cilësisë së shkollës Përparësitë/ 
Sukseset

Mangësitë/
Dobësitë Mundësitë Rreziqet

E

PERFORMANCA E NXËNËSVE

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHKPKN

Plotësoni fushat në tabelë dhe rrumbullako të paktën tri prioritete kryesore, në të cilat ju dëshironi të punoni.

3.3. Analiza e gjendjes  në fusha të cilësisë së shkollës – analiza SWOT
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

3.4. Objektivat  zhvillimore të shkollës  

Objektivat zhvillimore  të shkollës prezantohen dhe përshkruhen. Këto objektiva janë specifike për 
shkollën por gjithëashtu në mënyrë të qartë të lidhura dhe në korrelacion të drejtpërdrejtë me objektivat 
Zhvillimore Komunale të Arsimit të theksuara në PZHKA të komunës përkatëse.   

Interesi kombëtar – Objektiva e marrë nga MASHT

1

Interesi Komunal – Objektiva e marrë nga PZHKA

1

Interesi i shkollës – Objektiva e marrë nga Shkolla 

1

2

3

Bazuar në fushat e rrumbullakuara nën 3.2 por të transferuara në Objektiva Realiste 

III. FAZAT E HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR TË SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollësPSAKPZHKAShkollë
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IV. PLANI I MENAXHIMIT TË ZHVILLIMIT TË SHKOLLËS –  
 PLANI TRE VJEÇAR    

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

4.1.  Prioritet e përzgjedhura – arsyeshmëria   

(kriteret: rëndësia, mundësia për të përmirësuar cilësinë e punës në shkollë, urgjenca, kapacitetet për 
implementim dhe qëndrueshmëria) përfshirë planin e veprimit nga komunitetet e të mësuarit së bashku 
(PV i KMS)  

Nr.
Fushat e 
Cilësisë 

(A-E)
Renditja e të gjitha objektivave6 

Arsyeshmëria  për prioritetet e 
përzgjedhura bazuar në SWOT, 

PSAK, PZHKA dhe PV i KMS

1

2

3

4

5

6   Aprovuar nga Bordi Drejtues i Shkollës 

Drejtori i 
shkollës
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IV. PLANI I MENAXHIMIT TË ZHVILLIMIT TË SHKOLLËS –  
 PLANI TRE VJEÇAR    

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

4.2.  Pasqyra e planit tre vjeçar   

Fushat  e 
cilësisë
(A-E) 

Renditja e 
objektivave

Afatet kohore

Pë
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ës
i

K
os

to
ja

 fi
na

nc
ia

re2018 2019 2020

Ja
na

r-m
ar

s

Pr
ill-
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ho
r

Ko
rri

k-
sh

ta
to

r
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to

r-d
hj

et
or

Ja
na

r-m
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s

Pr
ill-

qe
rs
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r

Ko
rri

k-
sh

ta
to

r
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to

r-d
hj
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or
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na

r-m
ar

s

Pr
ill-

qe
rs

ho
r

Ko
rri

k-
sh

ta
to

r

Te
to

r-d
hj

et
or

1

2

3

4

5

Te aprovohet nga KDSH në takimin e fundit para përfundimit të vitit shkollor.

! SHËNIM: Pasqyra printohet në posterë të mëdhenj dhe vendoset në hapësirat e shkollës (salla e arsimtarëve, korridori 
i shkollës, këndi i lajmërimeve, apo të ngjashme). 

21/22
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V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSH

Plani vjetor  i shkollës 20
Të paktën 3 prioritete për vit. 
 

5.1. Tabela e prioriteteve

Në tabelë përfshihen vetëm prioritetet e vitit të parë të PZHSH. Udhëzimet e detajuara për përdorim të 
tabelës ofrohen në Modulin III – PZHSH.    

Prioriteti 1 : Rezultatet e pritura:

1
Fusha e 
cilësisë 
(A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet në 
zhvillimin e veprimeve 
jo-monetare7

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

7   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
8     Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

DKA

!

Drejtori i 
shkollës
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V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollësKDSH

Prioriteti 2 : Rezultatet e pritura: 

1 Fusha e 
cilësisë (A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet 
në zhvillimin 
e veprimeve 
jo-monetare9

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

DKA

9   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
10   Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

!
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Prioriteti 3 : Rezultatet e pritura:

1 Fusha e 
cilësisë (A-E)

Kopja e renditjes 
së objektivave

Aktivitetet – të 
përqendrohet 
në zhvillimin 
e veprimeve 
jo-monetare11

Personi/at  
përgjegjës

Resurset e 
nevojshme

Kostoja 
financiare

Afati kohor 
(fillimi dhe 
përfundimi)
Muaji-viti

Mjetet e 
verifikimit /
Dëshmitë 
për të 
arriturat12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Printo dhe paraqit në sallën e mësimdhënësve

11   Mbështetje me mjete jo-monetare, aprovuar nga DKA, e lidhur me shkollat tjera etj; 
12     Dokumentimi i procesit të të arriturave, ngjarja ka ndodhur, ceremonia është mbajtur, të dhënat janë të disponueshme etj;

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
KDSHDKA

!

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

5.2.  Monitorimit dhe vlerësimi i zbatimit të Planit Zhvillimor të Shkollës 

Në tabelë ofrohet plani i monitorimit dhe vlerësimit ku paraqiten vetëm prioritetet e vitit të parë të PZHSH. 
Udhëzimet e detajuara për përdorim të tabelës ofrohen në Modulin III – PZHSH.   

Prioriteti 1 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi13 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

13   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS
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14   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

Prioriteti 2 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi14 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollës
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15   Referohet vlerësimit të progresit në krahasim me (A) E implementuar plotësisht në kohë, rezultatet janë arritë; (B) Është vonuar, rezultatet 
janë implementuar pjesërisht; (C) Nuk është implementuar, aktivitetet janë anuluar apo janë në rrezik për tu anuluar.

Prioriteti 3 : 

Fusha e 
cilësisë

Plani I 
aktiviteteve I 
kopjuar nga 
tabela 5.1

Rezultatet e pritshme

Progresi15 Evidenca e të 
arriturave e 
kopjuar nga 
tabela 5 .1

Vështirësitë Veprimet e 
ndërmarra

A B C

E kryer nga drejtorët e shkollës, mbështetur nga koordinatorët e cilësisë, raportohet tek  
Bordi Drejtues i Shkollës

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS
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5.3.  Aktivitete tjera

Në këtë seksion, shkolla nxjerr në pah ndonjë aktivitet të paplanifikuar apo ad-hoc që ka ndodhur gjatë 
vitit aktual. Këto mund të jenë aktivitete të reja si rezultat i donacioneve të reja, ide të reja apo mundësi 
të reja të krijuara me iniciativë të rrjeteve të shkollave.

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

V. PLANI VJETOR  I SHKOLLËS

Drejtori i 
shkollës
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1.   Të dhënat bazë të SMIA-s
(përdoret formati në përdorim nga shkollat – për nevojat e shkollës dhe DKA )

SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

SHTOJCA
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!

2.   Përmbledhje e raportit të vetëvlerësimit të performancës së shkollës 

Udhëzimet dhe sqarimet e detajuara për përdorim të kësaj tabele janë dhënë në Modulin III –  
Plani Zhvillimor i Shkollës.

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MENAXHIMI DHE QEVERISJA [A]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [B]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA [C]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

E kryer nga koordinatori i cilësisë në diskutim me Aktivat profesionale dhe Këshillin e nxënësve

SHTOJCA

Drejtori i 
shkollës
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

!
Drejtori i 
shkollës

SHTOJCA

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: MENAXHIMI DHE QEVERISJA [D]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

Vlerësimi i fushës së cilësisë 

Fusha e cilësisë: KULTURA DHE MJEDISI SHKOLLOR [E]

Përshkrim i performancës së shkollës Dëshmitë/evidencat Komente shtesë

NIVELI I PËRGJITHSHËM I PERFORMANCËS SË SHKOLLËS

Niveli: 

Përshkrimi i performancës 
së përgjithshme Përparësitë dhe dobësitë e identifikuara Rekomandime 

E kryer nga koordinatori i cilësisë në diskutim me Aktivat profesionale dhe Këshillin e nxënësve 
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SHËNIM: Këto të dhëna shërbejnë si pikënisje për përgatitjet e planit 
të ri zhvillimor dhe planifikimin e buxhetit përkatës për një vit shkollor. 
Të dhënat e detajuara për kategoritë e mësipërme, si dhe kategoritë 
tjera relevante, janë paraqitur në Shtojcën 1 – të dhënat nga SMIA.

SHTOJCA

3.   Përmbledhje e raportit për sigurimin e cilësisë   

(Forma e raportit, modeli, ofrohet në Udhëzuesin për sigurim të cilësisë)

Koordinatori i cilësisë në shkollë, në bashkëpunim me drejtorin e shkollës, përgatisin një raport përm-
bledhës, për një periudhë tre vjeçare, për të prezantuar dhe analizuar aktivitetet e ndërmarra dhe rezul-
tatet e arritura drejt ngritjes së cilësisë në shkollë.

!
Drejtori i 
shkollës
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qrtG3GcX6A2kJ25HhSluQhxhPvYaYhg+Qn6UYPyUnZSCYk+4BIhRngpxBucCo8jKTiUmhMIkbhEB
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K/F3T+jQNG7oYRhmMZIWNqvUCmZ+wrj13qK4jDAVC/IxRbh+P3yPSHua1/Lm/wDKF8tMBvllawD7
K8dqfUKVrtxc7/lZ6/6/q66IxQOkGRjI8KKflI66L9X47Z/yPVNX+pNt07E6CCRssmOxyvD9T6zr
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pS7N1Fp6Gq3h7y0EkK0523IXhn+mX1ANVTyWavkAe0bQCvc54vZlyDlpVexaYhQuBcpmvGcKs0jd
wiJLXgfajEWHE7uOkLnDdhSbSdvCpzuc2bpIRLK7hPG847VYybiQigcQ7lAxHSa8+2hj7yQijwYu
O1G0nPJUkfQzDlw7G1uFxNWW6O42SoZJFvIacBdvdgpOj91jmuGQ4YIUUobiy1jWuE00fIVxp3QX
KaNzduxx+KHAxkLT+sMEVl1WGRs2ibk4WW3dY6XO5NfFnsXhc1W0oTlG7pSOdwo3OVU3OQ3QRMHC
bGVI0YSFsYBPtJ8IwQAkXcJATZXfw5RvU0o4yoCcpDRfQx5KRHCBzg1N7uUgXI5jGABSBgJyna04
RD4q8YiQBGEJ5Ru6TAIkv7AmtkW3npEIvKkDRntEWouiOMRRxNxyEnMA6CdoIR4TbJoohx9JxkKT
b+EtuU2xOIBGUg3lSEJgeUtjKILuulGWgZUxOUDhgZCS3sdroqvzlMBhSSBRqVFSYhndwpWBCwA8
qRuET9DQ0iRoGE+e0IKfPCiZbTWgg7KbcUmkYTZ5QMDl2SMKsxHhVWnlWYiM4QsngyYcqYNaAoR+
FKOlFItQWyQAIwBlA3hH2UOyXWhyEO4E4RgZHPXlRvnp48ZeM/SWn7Adii+wjx0n24GUwkbJgsOQ
iJGELlomU01tAkpgeUiUkDYSCHKcpgU/aZEg2SkQcIHyBucKF0jj5ThIN5x5UTpHHopnElMOE4mE
eRyq7yQeFI4nP4QnDu0SIpESIBOQmGU7Y0VscpZHlLBTOHCHYbgS0kLqmdsbBySMLV+pdzjjsVnt
rzw3YHj8LO2KojpLhFLKMtBXN1/Xyag1HBSU5Ia9waMeFrYcuEds4j8go3NGhvEUle2jtdty6kcx
u8jgBbHTdNDY7b+mpxtc0Yc7pWdNaOms1DAKgB73NGHLna/1NT2eBtroWA1EwwSO1Wnf8s9GXRFR
1pGE1pqiCCrljglMs+ecfawNwrrlcH/slOfGF6pp3Rlsoz+vvLg6SQ7sPC04pbI6T/oaOGY8cAKZ
WxqXomshKb0fOUlqr8bnQyf8Kq6lqInfNjx/IX0zWUFAYiJKFkbseWrHXe0UYJDqZmPBATryMR//
ABHJcos8009c3W6ojkyRhwJ5X0RoK+tvkBNO7MrWjIyvPNP6FtV3lc1xDSeuEUMdV6e6njZSyudC
84+lXulC3tCdUq/1PdIJJn/2ahu3xkrq01Mz9OYs5B6K49luP9XomTSYDiMrte8aWnPHOOAs2UFF
lS3afRnKm1tpKn3S7GSrVRTsq6VzHgFpGOQqtyrGy5MvxPhZ643qppWPeJv7bR0lCTb6LcdSj2U7
1pDT4he9zY9/nheGa1oqa3XNxt82zB42rY6i1473HtDSfzleb3a4mumfK4YJPC2sRz+yrk0Q12av
RXrFfNIztMkklRC0cNLl7vZ/V3RGvrSIbvsp62Ru35Dyvkh0wPBGU8bf7gdG8scORjjC2oWOPZz1
2PFvSPddWentdap311FIyejkO5ntnnCy8T3RkiZjmO/9QXP03qTU8cbI4amSqiAwGPdlXbzd7hsE
lyt7ox/5NCv0563xbKluA4rZeGNm6I/IfSo1UjXHa4Yf9qCmvETYw6I5yP2lP7n6wufL8Ppaikpd
ozpfq9MrVjjA9ozknoBDVtkZAHvBa7sKTdFG7D3Bzh+0lRvMtY4MkdwOAU3vphr+zmVFW6qgMeSH
DytjobWj6eils1dM91NK0gh3WFkbjbX07XOicOBkqnbbm2QOhEeJAD8lVnQTQezTWO4w6T1/DV00
+2jMmXbT+V9kWq40t9skNwpZfdaWDpfn9UVLy+WJ7iXk/Er6O/07epI9qPTlW7kjA3FUrK9dhnus
LxvwQcnpPU7hI04Us0Jil3jlvhQVkjiGkjCpNiOgHH2xx0qdQcu5Cs0zzNAMHlVqr4P5KbYiIEbs
eVPE0ZVduHOyrcTeU6EXRxDwoGHslSs/bhR7cOynEN7gJwpWbm57UDwHPBarYJDR0kOno8i9Z9AP
1BD/AFSmwZYRnGF4lEHMHtPBEjDhwK+wZYI6qF8MjQdwI5XzP6m6Wn07fZapg/sSO8dBZedTvtHb
/jnk+MuDMs945x0hzlDy5SxMz2sd9dM9HjJTXJBxjKMjCQ4CEuKBk3oSZMXABRulwmXZHLTHe45w
VC78JpJm47Vd9Q0eUUYsic1ENwygxhQGpH2gNUPtScCKd6J8ABRP5KMMckWK40Zkv+iIp8cIxHlG
I/tMCtkTRwja38KVsIwpWxNAQthJEAbhFhE9oCHwg2SpDEBCUfCbblPsTQKbCkLMBMGp9jaI8J3M
4RBvKkDQRghOpIZp6KL2qEhXZY++FXMZBUsWmVJxewWDARBLaQnxgKVkbTQ4ReEAKPwFE9E0JdCa
EQjIOUUMe5Thm1A2iRR2QtYfKmjbgog0HwpGMUbZNGLDY0+VKAk1vCLIBUMi3DoIBE3nhM0hDLII
I3SOPCaEdse6fGPI599u7LZBjPyIWGmv1TLKXc4zwpdQ17rhWEZ+LVywRw0rapx4uPZ595Xy9ny/
ozeaSuv6xhjf2Au85oEhG5YfRMmK4s8FbmZoa/jyqGVWo+jqvDZErq02Nx4STNCfys9nQITQiPCd
qfjCYPRUkdlyBFJjcUJ4HCfYSEkU2T5ST7Exj0gKclNnCcFoWEyfPCFzkhvQ5dhB7gzymJ5UUgxl
w6TpbBnLS2xT1op/ljP0FrPTn0+qL1VC81xDI2u3sB8rP6Xscmobo2PYTE13JXtktlq6a1RU1slb
GWN6PCn+XitHI+VsVki7eNWWyxUTf1cjQ5g2gBeP6pu1muVX/UqZz5Z2nc1mFevGidS3mt215Psh
2c5UrtAus8QmhYJg0cjCjU4w7M/HpUvZibletR6kjMEFJIxsQ4OPC4tp19ddL1hEjNz2nBa4r1W2
6xtduldT1NKyJxG0ktWav+gLRqKsdW0tzgiEnO3OMLSqtrsX7IrZWPbF/oztae9WbNqdhp7s39NO
eA4dK/UtoXEwslEwcMtIWZsfotQe/HLLeYePAPKv6osVVpaaGSjk9+EYycqrlUVe4lzxllqerCW2
VLLFXl8wIGchU73XDUmoKVkDN/z/AOF05LZNfqCKq4jcByF1/TnRk4vf6iRge1vOVSj+poZzhGHJ
Gyt+m7xS0cJpWtLcDjK0EdJXe00VTeR2AusTJTNbGOMKOeWdsLi1u930lKKkcpK9yl2cuqstPcIx
uywrJautFotlunknqwCGn4rpXG8XGN790RYwLxvW1+nvlzbQxuedzsEI6OKNGimUtMwl3bLc6x7a
GF8jc8YHanZ6Yajq6I1jKUiMDOD2vR6SznTtGydtO17mjJXQg9UWsg/TMo8u6LcK9DK49It3YDsW
zwaTSN5ZI5v6KXI/CgfZ7jScyU0rR97V7q3Udwq3kRWjG7olq69qfSVZ/S3S1gOfxu29Kf8Azu9G
XZ434/2PKvTeoca2OBrd0mQNq9wqIbJdqUWy50/szEYDi3yslqL0xqNJ1Q1LaWE07PmWYW20vLbt
d2ttUfhVxjBb5BUNtjT5IhXF/qzw3V2iqnSN7dKxrpaB53Bw8BQVE1OYGS08ocHcY+l79e9Pw19L
LR1DWycFoP0vBtWaNrNK1D3xtc6ldzz4WrgeUfUZMo53jotconHLmTE/I7vCptuNZQ1e2Qf2/tKP
3X/3ogA3P2rNXBvpDJUNwccLp1ZyW0YU6+PRLNWtrYnBjg4kLgU22gqnmTsnpFTQ1Ecu6DLmqW4Q
MmpyQ9onHhO9tCitFS6MDXsqmcgHJWi0FcnWrUFJcmkge4Acfys/CA+jMMp+f5VajraihmazOA05
5KrWw6CP0EobvFerTTVFO4Ow0bsfwp5me7T7sdLxz/Tnq599tdRRPcXSNGACV7PHHLHGY5Bj7WTZ
HQhrY4mMj6UVc1weD9prZIRUujzxlWbgz78KNdiK8LQSMdq+xmFQpcl4C6OPop0II8BRuKN37VH3
hOIeNvyyp3sO0OB6UTAQelMM7cJMX2Rggj6ysJ6saX/rOnZ5IhmWNu4LduaOVBLE2sgfA9uWuGDl
BOO46ZcxbfhtTTPjqn9xpMUzS17TjlXWlvha31X0nJYbt+rp4w2lecnA6WFFR1jrHa57JraZ6p4n
O+SotveAFA6cBQuqc5VaSbnChjHZrSu6LL6gfahfUAqo+VQTTHHCljWVbMjRPPUgcZVOSp+ioJHl
3ZUZPCnjWihZlNkxmJHahdOR5Q5wFDK5SKCKs8lmyMQAUT4sDhWcJOwFUUmbLh1sqsj55RFnPCnw
D4S2hLkAoEIZhGAMYR7EwGCmbCUSB7cJhHkKZzSXIXjZwEwfoj9s4TtZgImZPhHtS2NJEZAKb21J
gBLIS2AR7RlLzgKXZnnwhexsY3Z//KJJkcrVH2RObntQObz0rQdGe3D/AJQvZuHGD/upFtETtg/s
qlo8IHD8KVzCEGT9olPYzSa6IwMlEAUkbRkJwIrRJE/apxlyrAgFTRy84UcnsmjIna1SMIHfKEEE
ZCcY6CDRZhLb0Tg/SWMlMOAnUbLEZBsbyuJq64spqURtd8j4C7b3iCB8pPAC80vlc+trJMnIaVax
KnKRg+bz/hrcV9lB7y9xce0xPRSyCExPGR4W4kkjzibcp7Zo9EgfrS7zhb1/z/Cw+hot9Q9+Ctw/
lyw8x9npH49H/SAaMdpEcoiMBCCs9nTxQ4POEz3bQQl/ko5imJCEnJTJA5SSEIoSUi5CSiSFoSjc
5O52FE8nwnGC3pZyo8nynBSBfQe3IUcjcxOb5PACk/hXrPRNuFdDEew4FSekVMyTVfR6D6RabqLd
TvqqpmBIMtyvRRAx5LxkY8LmUEn6WhiiYP2txhdqgk9xmHtADgqtk9s4fJbUtsBsjKlro8NyFxKm
iqWPkDmf2z+F0Lvb5qfNTRuJPZAWDu/qPdbXK+GWgkezouwmhFv2Q1Tly6JLp6dUd0a6bkOdz0st
VeldRDIPZqixv0SuxR+rkDy1joC055yug/W1BXkOe8MGOsqX9o+jVg5fZmKfTj7JO2R1Xu2+MrTx
S0d2hbE/5kf7qjGae/XEQ02XMJW6tmlqa3QhrWjeeelXnOe+wrciMPRxYrZG6JtNEwjP0FudL2pl
npwSOXILfbWNfu2fJdMbmSBpHxCkg212YublO1aRam/6p+WeFBJIyma5zzkgdKR0ohaT1lcqtq2s
p5JXDfgKXfRmQqe9mJ1peKybfFSw4BHawFj02a25modj3GnJXoRE96qiWR4j88KtFZ/0FRLLE7Lg
CcKqrOLOjxbEopGU1HT3GlyDgxnoLEmaamqT7VK98pPQC9Mqqxs7sVTcY+1QfcqS3VIq/wBGHsb5
wpare+zWlKXx9GAu+ur7Ymgy0vtAdZGFas+sLheKR1Z+rhikZyGuPJW+vFosHqVTMaZY6eT66WB1
F6K1Noe1turPdY7y1y3aZUtJs5XKlkOTX0dzSXrr7k7rLqINfTOOwv7C09IIdMXMXeyy+/banktZ
/jlZu1+iFDFY/frJ2Gre3I55BWapr1dNA1JoqpjpaMOy0HkBK+MJr9SnDHsT5SPoqNsdxpG18IwH
jJBXHuWmoNT0ktNM0ZwcHCb0/wBR096she0gbuQ36Uzr/wDoqx0MUZJ+wFkqDqlsualJaPnXX+ib
vpGuLIoHGlcch2OAs9LcjJEyF/I84X1bcxT6loZKevpgSRhhI8r5w1lpaTRV1kdUwl0M7jsOOl1H
js/ekYmXj6ezhQMlpt0rCDGfCqMgM9b7mDg+FLFVb5vgD7ZU7i6mPuxjhdPXJSjtGU5cWVLtCIZG
SRnrsLlVhE2H9HpdiffVNLg1cWoJjHt4+SGaTQ6fI9Y/0+apj0/qqCldIGMlOC4nhfY9W9tUBNA4
PjcP3A8L84aGumoKhlTC4tew+F94elNfPdvTyknmcXSmMElZGRAdnepmCCvBPlXa7EjiR0ua+Y+4
12eQuicuga/vKqKOhivTNIf0r0bNxKgiO1v5ViE8nhIQns2qPpSynntRZG7tOhE8Z/CJ3CGMjKN+
CkxED8nopB5j+LcJ3YJScwhu4clJjpbezG+pWlXaiscjGj5NBcvmKemNHUSU7zh0bi1fZ3tGeB7X
jgtIK+TvU+2iyaqqGDgSOJCzsqlPs6zwec4S4MzRGCeVA48qVzuOFXe7Czox7O1nbtbBcRj6VWWU
FKWXtQHnnKnUdFKyxsFxyeE3AHKF8mxRGTcEaRUlMN7/AKUDzlFz2ekDlIkQOZviFGe1I5BjlZx1
n1oIDKYs5TsRHtCOkBjCEhSEZKA/ST7BA5+0mtyDlGGj7THjpM2PP0M4NiZvJACjhmjqTmNwP4yq
l9lLLe7B5x4WHgvNTTPOx5VqnHc1sws7yiofZ6LI6KMEvcBj8rnz3ilpu5Gn/dYqqvNVLn5nlc+S
eSThziVbjhmLkfkX/wCTaVOrY2Mc2PlcKo1NVTO+LiAuO12Dgog0tyVYjjRj7MW/zdtj4pl516q3
H/uEf7qxRalqIZP7jiR/K4+S7nBThuWE55ROmD6I6/JXwe5G9oLrBcW4z8lNtLTjjCwdBXvpHEh2
CrsmoJyOHqu8P7RuY3nv10zYhgz4TkEdFYtmoKrveunbb8Z3hj3ck8KKWO0tl2ny0bJaNEMeVJHg
/tCGINeAcdqtX1jaJm7cAVWUG3o1pXxjDkzqN4GEYAHI5P8A7LPW+9mrl2l60EThtz5Q2QcSfEyI
2eiUOKkBBwPKAcjKkja0f3D4VdLbNDklHbONqW6foqQwA8vGV58Tu3PPZOV2tXVhmuBYDkNGFxAC
QFuYlWls8589lfJNpAnJTuadvB78JBuDyrFLT+/UxsHKtTekzGxouySSNroalMVM5+MZ+1pyCqVq
phR0DWAYKshxXN5E9yZ6v4jH40ocjhMBhPu+0uwqxswSGwq855wrBO0KrIdzk4gAmci6QuTocjOU
DiR5UjlG4ZRi2CekHlEeEg0dpDNguTHjpSEAnCjzh4HhOiN9jhxHa0Gioi+7xnGfOVn5R9dLRaKq
PZuTWjoobN66KuYv0PYKVu8tDXA4/K6bZXRPAIyFnref07jI6TvoZXVpqp0jmnOQs9y1I47Kh2dl
km4424aftQXCxUtzhdHJCz5DvASinfLKGhp2rq08eGknI/CtVy2ZcrJRfR5XV+jMU0z3wOa3cc4U
1L6IN3AzSgj6BXqDn7NrmjlXY5g2EueQ04VjQ0s630Y616QtemIP7TAZAO1NT1b56ogDGOlVuN/b
JdHUzSH4OOCuxR0sbP7oaMntUrNuWh+UmtyLNBva8l66Ra145GCqUEgdNwOArc8ji5vtq3XDopzf
ZBWRg4YScELmzxwQQujcN27hdOqJ2hzs5C573wkF8uOFHJr0TVbOXTQyU0pEUfwd2cKf+kwPl3Af
NyvsmgkZ8Hs/hBTFxly7IAPar8Oyd2uBhNW6ZdhzgC0fYCy76MR22SBsjZjj9ucle4VNLBcad8cg
aSRheU3bSs1iu7qpjXGAu/2Urq0tmli+S3HizA2+0TVFT7UBkhlzx2Fq6G13qgAbPO5zfHJK2dvp
LdPtqWxxteeyrcz2udj2A9g8oVN60T23xfZjqO0XI1Xvy1ZLM5DcqHVWk4dSM9v3o/cA6zyvQ4LX
SVMe4OEZ+lynaDd/UTVwzuLT4ypK7JxKssmt9HkWnaq56DurqSoa/wDSF2N3OAF6RZL9a66p3Qzx
ve7nkrU1+kqGvo/YqImvfjGSOV57Xel4pK0SU8rqaPPYKnlNz9katgz0imrbfGWiV7C/PGCO1xPU
bSlu1tahAGx++39ruM9KvR6bpaWiburDM8edy6EVIGN3NmIIPHKjhe6pdFW2mMz5b1DYKvSFxfQT
s/t/4vwqArGucIjkk/YX0xr/AEXR6iszqxzGmaFuQR2V84XWDJmbHHskhcQPsrs/F56mkmc7mYvF
j4eGgNIwuZc6ZkbTIWZOE8Fe9zNsuWuH2rZZ+pp3b+TjhbraktooxXEyrnnfwCvr3/TVrM3PTzLV
LJgxjaGlfJL/APparc5mQD0tr6fauqtJXunqY3GOJ8gyM8YWddEdn2vUU0kReS0jnhXaWRxpQ1x5
Cq2a/Uup7JBU08sckjowSGnPKmhaWfu78hZ8npiLDfi0EhWafnJVKWcPaAArsAxHlCDsjmPyQORy
cvQOPaccmpuVK84yo6YcKSROIhwSVKzn4jspmYCJowT9pcRBMc6JxiOC0rxX1x0L+vikusUeXR/L
gL2Z2T0eUFytkN1ts1LNhwe0hR2Q2tFvGv8AikpHwv8ArcfF/BHCgkqCScFbP1T0U/TtykdFG5jC
44+lhW8DB7WdKrizs8TOdkOxy/OVGXflEQgcm4kztBcQe0ITuCZMkR8tiKYNaiTI0C2bklNg/XCL
GfCgqa6OKdkO7krMhuR185KPslaMIiUcm3aNvZAQbCOUmHFdbQ277TEhFhD5CYYYDJwi28YwnaME
oXEuyQULCX9HM1BTl1A7YDnC88kGHODhghepzMM8BZjOQsFqG0vpaguA4PK1MSfRxf5Fj7ls44wR
yhcOVJvbgDymOCtSO2cO0ttMAAA5KvWuhdXz42naqTTl+Dhaiy1tJbqcudtzhQ2710W8Cutz3IuM
0zTCIl4A4WRrom09WWM5aCu9cdTCZhbCSPCzsm57i9xySo6eX2X891LqBESHn4jCfYAk/DcYGCia
CG8NJKtOWkY0VJvoBxDW8DvwngJY9r28HKRjka4bmEA9ZRxMzM0HgIW4uJNS5wsTZvbdUbaATSH/
ABWTvdc+qqHAPOxdSuuMcVrZEx3PXCzbiHBxd2VVjV3s2sjOcoqCZesQd+uaGn45XoLG4a0LF6Wp
d8wcR0tz4BKq5Tjs3/BQlx5MOM+PCo6huQt9LhrgCVde9sDHPPQGVgr/AHD9bVlu7LQoaK9yNHym
Yqqmkzm1ExqZ3yvOcqEPwEuiQEJ75WvFa6R5nfa7ZNokyHDjtd3SlvdU17XkHDVn2MLpA1nOSvSd
L0P6KkD3NwXBVcq3hHRv+DxZTsXR3HNDQGjoKMA5Rh28ElNgdrBk9vZ6jRDjFRBIJTgp0wTeyxEF
7hjlU3H5FWpelVz4wi0DsYuQl6WPl0hcMJaH2InKBztqLOFFIUaBbGJyEtwHaHdgJs55S0C2Sbge
UGQhT+EtCFknpXLXdGW2tic/7HKqNIAVSsaHFjh4cP8A3RRW+irl9wPWYa4VD45BL8Tz2tfaaiPZ
uB48LyqKcOpoBC7HAyt5YKhrqdjWv6Czr4akc5bDZvKKcBvHGV045mlnzKzNPL8BtdyulFN7cO5z
xhS1+jCyKXy/Usz1zKON007wIWcklef3DWlw1VdXW+whzoWHa57Vx/U/V7qqA2m2vLqhxx8Su56K
2N2m7Q6eswZ5iXEu8K82uBDZU0to7UGnf6TEyWY76p/LiftaG3PzAPd7XOutzgfVN3PBH0F0o5Ip
ombSMYVKMk5CUZcey4yPA+HlTsiMI3ucf4UdJKyIAOKevrWe2QD48K1JpRK3BuWtHGvl9bTMP2sj
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9NulBENzS/Azyufr+nNTQuZHwMeFidD3IW+8spZZjguxhMn3oNV84ttHtMUTdoOMH8KC508VZTmG
SPcCrcTm7WkFEHRuBBCuxXKOjK3wn0ec3HTddSvJpgRHnoKsLtW29pjMJfjjkL0x4YW7TyFzZ6ak
L8e2wuJ+lWlXxfRp05icdSRmLdfY3NBmp8O/hd+C6SSR4ihIBV6C2UQcC+Bn/C6JghhjHtxtACeM
f7K9tsW+kcdplAD5OMqG608dbCMjcPKt11TG4+2MArmz1Gx7Y2ndntPOS9IeEW1sGmsdNHT5a3kL
O3yEhw2yGED6OFrDIIeA7/ZZu+SwVEntvGM9KtJ6XZbx47fZUtlTUDdFI73Ycck85XlvqrphsBku
tDDsYDlwaO16I0yULnEP/t4VW4XGC722ahMLXnB7Vzx+U65B5mHGUdpHzfJisYJmsw5n7gpWTj2g
7OD1hdG40rLbe5YJQGsceAuPUtNPVEAfAleh4N3yQ7OKyYuEtFG60zoyHZznlSW2vix7VVyD0fpT
1ANXGQOXeAuJKz23OY8YIT5Mfsiie0+kXqRNo/UEUNRWF9C84w53AC+tKOrpbtRtuNG8PilbkEFf
nvpujfW18LJXODC4DK+7PSehNFoyCMuLmBvxz9LMmgmdh0uC1oGeV0wSIGnHK5A+VUAf/JdmYhsT
QoSMgbknlC7l2FLHwFG1pMpSCLUQ2MymLtxyi6aAUPHhOIWETeDlMBlEO8J9iEMeQhD2NeMHCd2F
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7+1IWAqN34CgNJxQzuUGEaYokC0D/KWUWUBPPSTYDRqK3UdNTMIYQXLM09ykrbuyQk4zwuQ4uL/k
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I5XZwPpM1uXAeEMj9rcu4KsUURlG7whETBoazCp1cuHbcKerk9tuVSaDO8OSETwRfHcRhWYs/wAp
RxP2j6TSSMY3GUhErn84CjfI1p5OFX/WBjfsqpLUF3KGQiaeva04BJUXuvcN+CQqww93WVdLQIhz
hO2FUuU9Gd1RcG0dBNI94Z8T2vlq7SfqrpPNndlx/wDdez+tmoGwUjaSN/ydxwvD2OwM958rLyn2
dz4bH+x9uPtInHaWeULjkqmzp/XQWQmJQ5QF3KYQZICcFRB3KW/lONsm3DHaA5Q7kjJnhOLZq6ym
ZXQuaWjJ/C83u1J+grHsx2V6c153+FhtXwCOqDwO0WLY30zL/JMFfFyRnyQOVC6TbIH/AFyikd1w
onDJC2IejzmH+nM3WlrvHVR+05wyBwF0b1KIaOTJxxwvPqGrdQVbHMOAe8LSX+5CptrcHnHKzLKX
8mzsMbysVjcWZCQ7pnOJzymcBuyExPCYu4V+paRyWVb8kmx3cDK7ekcOreftcAuyDlW7PWGlrGkH
tNaumWfGNRtTZ6e4/IY6ROH0oqN4mpY5BzkKYnbgFYFqamevYU42VJpgOGOEHRUrhnlCBkqNtlib
0czUL9lufz2vNyfk/K3+r3+3R7R5XnznAjvytnD/AI7POvyWT5kfgpiUx8pBaTZxv0IdqVgznjhR
gcqUHazATrtCUtE1HUuo5d7CrdXfZ6sFm44/lc/bsZntC0GVzRG35E/SinBLtmhj3T1xgJp+RLir
FNQz3B4ZHG4584XetOknz7Z5xgd8rY22209HGNjGggZyqtmSktI38Pws7n8lrOTYNMighbNUgAjk
kqDVuoYmwimhcOB4Qao1UY3Ppoj1wVhZ6h87y6Q5z9oKanN8mT5+TXix+KA8jzNIXuPflCQ0HHlC
0nP/AKV0rDbnXSu27ctCvS1CJzNEZX26/s1GibeY4nTvbjPWVqfc3OIKipaJtFAyJoxgKb2wOQud
yZ7kereKw1j1JD7wEDiHOT4Cic4DKqm19EVQRu4UOMoZpMuTB/CNEe+wXuwUgftJxBTIgtjjkowM
BAB5R54QsWweyiHeEOcFO0/JMEmEQApG5whLSQEbQmFsfwmBRhowhLcFLQEmG3ntOCAHcJmhC92M
qWKKt0v1NP6aTCG888crWeoVhjvTZXswJQ34rDaEcG3phJ8r0PUU5ZMT4AVmLWtHD+Rl/qHnmkK6
otk5oK3jnglep6aqmuhczeHAH7XjerLg2nl/VDLXA+F3NPazbDQska7JxyqeRjt9pB0zUo8WesPq
cy+23JcTxhdOkgrWtJ2nH5XP0TNS3KJlwcQRjnK08l0ime5kIG0cZSrxtrRnZFr58Ect29pIONyk
p5Zi0tLCPyEEjGNrmuc7g+F3Xva1jBE1uCOUaq4ladrgcITtge4OfnPglRyugqWY43Ib9SxNmbJn
aXfSqNMUDA7eCT+VBNMu1Rcy20wAbAckKvM9jw5pAGPKrVM8MDPcDsOK5U15bUZaD8R2QoJbLtNL
2XK152e0z5buFRp6KltjjOXDc7wg/qkbGZY7JH2svfNSmpqo6OnwZJDt/hCq5MtKOiTVtaaaT9RS
u3HPICnj1hRU9gMTCHVkjMbR2CVyLxJ/S6TY9vuSuHXauaFs1rr8z1gaKonIYT//AMVimLi+yC56
Rc9PtIy0lS69V7TvkO8By12otSU1BSumdjkYGftSXWujt1MASAGjGPwvLr9eoa6rc6ebEDD+3KOW
3LRBCH2TWiA1tdLXzjZG92QSq+or9b7HI5/vtkdjgZWI1J6gzTZoqA7IWcAhYmonqax++Z7nk/ZW
lVhpdsUr2v1iaC76ufXyvcwHk8Kjb4Za+Qvne4N8ZR2i0tmIkkOB9Fd9lsdIdsDOPsBS2TUVpDwp
k/2kc2SERysZF8lejslXcXtY1j93jA7Wr0tomW4ztBaSvW7JpCjsYZJMxr5W+CFcw8Z2dmP5XyEK
lx2YzQPpM58Ta6vwzZyA5bis/Ste2jp4muLMDpdOrqyGgs+I6DQpLTaIjK+tm+AAySV0dVca+jhL
cqd0ujyP1z1C6is8FBSjY53Dg1T+nOmv6fpKK7CQGeTHHnlZn1B9nUOvoKQTZp2vw7/lbzSMfuaq
pbNT7nUIxnHSG6xIvVRfHs9g0Nb30Nt/Uyt2mVq6oLpZSewFPIGU7GU0X7WjGFXkf+naQOC4LMnP
bJ4+uyMh1RJ7Y5wumP8ApKbaeCVSt8JjHvO88pVlU+WQgchITZWqJzJkZypqMFrRxwgjpOdxClfI
IxtzhISJpqpzG4AXOdK52T5UjpHO6TxMLuwkOyOMOd2EzgRwWroiBvBCX6TeDgdJtDnPjbzkDlVr
tcIqClkfI8DA8qW6VcdrpZJ3uADQvBtc+oU9ZLNFC9xjBxwob7NLo1vHYvOW2cX1JvUd0ueWODgC
sYCMJS1TqmQyPJJQAkrJsk2zu8SpVx6CyAcpi4Z4KAuBBQb8KNpltbaJS4AKMn8oDJlCXY8pJDqX
9hFyEO5QkoXPAR8QZTSJy8KMvwe1AZuUnuyn4kfzd9HoLW/NZDWewSNz2teD2sLrOTdUhv5UOGv3
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aImA/npMDsw4dhE7hCBkgJpLYdc3F7R6DpS7tnpWRE8gLQYBdyvKLTXy2+rbhx25XpdtrW3CkDgf
kAsfKpaez0nwHkIyjwbLT3EO2gcJg0B3CZpP+QSZkv2rNfs66STjtHC1g0vo8gdLzwNJPIXo+sSI
aQNzyVgHAbA7hbmEv1PNvyPuzorO48JAInjJyh6WgzkGhx2iByhzkJNIAyek3aFHW9Ms00MtbKI4
2kj+FsbNpuCBrZJgN45Ve0S0NvoffIbvxlU6vVpy72+x0qV3OXSOowYUVJTZtKiugpIW73BoA6WY
u+r9m6OnPGMLKVV4nrXOdJK7lUgS4kk5Q14r9yJ8vzvXGBLUVDqqVz5Dkk57UHOcJi3nePHhW6K3
zV8oEbePKvR1FaOdlGzInsGkglqpRCxpOT4XounbFFbYw5xxI4ZXLpKam0/Se49oM2M8qnFqGoqq
9vzIGeAqmQ5NPR03iqaqJJ2ezdjnO4puhwoonOdExx8hE44fx0sCcXs9EpalWmgieVVnfglWHuwM
qjM7LkCJm+iF5yUh10nKZxwpdEYPlOO0gOcogOUwWgh+1JvlJOELGQxBynY3nlSY4CcBMgx0QQ9I
STlOC2T4CYoAeURPARJEU5CLsKCVyN5yfwonddqWKKd9iUdHX0lL7d2jOcchb7VdT7Le+S1ea6fn
ay8QDPbwt9rpxNRTRs4DgOFLGPZyHkdcjz3WMBNmfM7+V55QahnpGmIH4k4XpnqZUMo7K2li273A
ceVlNJ+kd51PQGvhY5sY5GR2tOuEXHswrMp1zXE969LLgX6Xic4/ubyVuaB8UcJeCDnleH6Eulw0
7L/Rq+JzY4zs3EYC9ToKuVwDWNLmEZCyrpOE9I0a4qcOT9gXS7zuuTWtY7YD2thR1QfQteDk4Wdq
yBCS6Mbv4UmnKwvc6J5IGeiq7sewbKk1sV3bPVuOM/FYa7awgsdV7FU/5eBleqSwNLXYwAvCvW7T
At0cV4aSdzsYUtdam+yai1QXZ1odRyXp+Y37Yh+VYrLlBSQHD2ho/dyvG4NYupaVrYc7sY4VCe+X
a4hwL3tjPaneC32WlmQXo9DuurtzjHSPGOiQVy6e7x0DZa5zvcnYNzSSsDDW/py5srzz+UdLPPU7
wx59jo5U0MRRIZ5XL0b2za5pnyvqrm73HeAUVFqXdeP6pA/ZG05DcrzeokjY5zIh/KGKtmjbta44
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oqNpXyPw3JJXXt+nqmVzSInEk8cLv2qyUxIeCHL0DS7W8RR0YL/BLcpWSk+kNZOFXsx9Noq5VEDX
SN9pg/24WnsmmZqlwo6KMvfwHOAyvRrP6dXO71DamrnMdN/4DyFvrfYrfptojo4Ge47t2OVNTjN/
yMrJ8v1qJntNacg0ha90zQ6qePPhFtErzUzuwDyAtFcoI/Y96oPPYBWNuFcZnmJn7fC6TErUYrRw
uffKyzsene243b2Y+QFW9WdY02jtHz07JAKx7CAAeV0tKwso6e4VhAMkUZcD9L5Y9QtV12q9V1DK
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x3Be5VDC15GMNHWFRvls0tJFV8rmyGV3+yGKF9XL7kg+IViGFsku54y0KSWXJ9qLgKCOvsFsjqpG
Nj2M4x9KsyPgOByVZFHtG6V4A/K59feKekf7cBDnfhG2hi78w38KvK3e7GVDBLUVLd5yM+Fdp6Y5
G5APECKnJVpkO3wp20+05BR4B4wkgpMia0dBR3K6Utjo31dXI2OJo5JKivV1o9PW6euqnhrYWlwy
cZXx/wCq/rhc9YVc1toXuZTB2MA9p/8AoeC2zW+rHrIbvcjQWh2YCcOLVjKapbPDseMk8kleeUNR
PbqgPIMjj3nlaiC7mRu9zdvCTqUjaxZutbO4y2000mxjg0qlUWWrZK4RAub+FXoqszze43OFr6SV
k1P8DhwGf91FLETNCPkpR+zF1FNU0g3TROA+8KsZsjjg/lbmO6urnGlq6dhY3jdhR3TR9HPF71Nw
7GcBVbMV/Ro0+UejEb0D5MeVJU0FTTOcME4P0qTpCeDwVWlS4l2GYp/ZIZsFM6X8qDOCiGCh0Sue
w92eVIHYTMjLhwFMIsoXIlrqcjfEhpPK861TKXV556K3czy1xyvPNQyB1wdznlDhr9tkX5JZ/paO
W5xz2h5KTzynGMLbR5k/YyX2kl9phhi7gFRufhGego5EhAl2UgHdhMjYeMJCFsaQC7td3Td8kt8/
tSPIYVxCQEzslgfu5CjtgprRo4GbKiaZ6zS1EdbCJGHPCrz17KRxc923H2sdYdQPo6NzXO6+1yrt
qCa4POHYGftZ3+FuWztv/UcVVpezpaov/wCvkDIzkBZv9R8MHtQuJ3AuOUGd3K06qlCOji83OlfN
yZL7hKYv5xlAkelIZabbJWvAOCkHlx2taSgYwkBvklbSw6cpzTiolAPnlRys0i/i4vysye2t2bPn
t+lEaSfOSx3/AAvRnx0bWgNYzhVZYacnhrVXjc39G3/4vr2YdlLMe2//AIUzLVUzOwxpWsdHADgt
aE39QpqNp4aSid0vSH/8bX/yZzaDSb3Fsk5DW+QV1Jbjb7FFshY0yfYXDueqJ5iY43bQuLLK6Q75
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Fwsybk5+jTh2Ghv0MJv5Q+UMh4WC3s9UprSgkhpX+FXcM8oycjKjc7IKGK7FOSQL1H32jGT2Cm2n
6TsjT2EPpEG4KFv8KRCmT/QJ7SAKfByjAymb2CxwixwmaOURTIHYA7TEcohjKWMlOvYLHCROAeEh
njPCp190bTZa0BxViFbl6KORkqtdkr88rn1FUyLIfJtx+Vz7ldqlkRe12wfSydVcpqiRxe8lX6sX
fs5XP8tGL0mbKhv8VHcoZAd5Dh0voK26UqtW0VPcgAGuA27l87elNvp7vqumhqo98ZcMg/yvuCip
6O00UNNCwRxtaAAEVtKgc7dmu57PGT6GS11+bWXOYSU7XZ2Hpeu2+jt9goI6KgpomRgYOAorlcBt
dFEcn7C4cFwmbIWykkZUPz8UNDGdnbFqix22sidJ+ljEh53AYOVybPLHRPbE5vxHAJ8Lq1teXwkA
crNU9QZal0LzySs6+3cto1qqGoGoqojJG6VoDhjICzsYqnzGdo9prD19q/SOqopH5kc6FvhDCJLj
c3Rg7YA3JAUSbkwZfqWKW9w17XRe4Q9nGFztUaXZrOx1FFODmNu5qhpnUAus9IwCORpwHLR2yint
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UO0ZPQXkhpZweIncH6W/VNWR0ZXyTi9moksbaxwkpntfnxlXX2owUZaBteB0FmLXca2hmaWF4GeQ
vR6OE1MENS94fnBIQWvgaOLNWezFU9lral3EbsfZC61LpGdw3Px/C9Sp6ekfSgNgYw7ewuILJW11
5ZT0u4scccBUHbOT0jViq61ybONbrFCxwjjpfekPgBaWH0euV9EcrMU7T4xhexaP9JWWtkVZK8Ok
IyWuC3X9NgiaGhoGOOFepxG/2kYmd5dReqzzDSfofarVBFLcJjLIOSMreU1gtlsa1tJRRnHR28rs
so4cYJ/2Uj3RxNDWtCuqiEezAvzLLHtlVvv5aGnYw9gKRrYWcvO5/wCVBU1gjBIIyPC4366oqpC1
gKspRfSKe5a2V9VXJ8r2wxngeAuZTW3cA94z5XSiszpqwy1BO0fat1NRDHTSQ04BfjhXq1xRnSXK
fZwKq7Ulls9ya94BfE4d/hfMujtMz601zLTxRl0MkxJcRx2tP6sX242u4zwulcGSA8LZf6Yay3yV
J3wsNU4nDj2q9s9M1aK9I930bpmHSlnZSRsDXFvJC7WzeDuOR9qSokABcSMAcBchr6itqNrCWRnt
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a+FxYM43BeK6o/1UwW98tLb4GvdyA9P6HSZ9BVVbT26AzVMrI2DkkleZ669f9O6XgLaaZs8+DgNP
lfLGq/WzVmpjLHJcJI6d5/Y04WBkfNU5Msr35P8Akcpthutvs9H9Q/W7UGt6iSEVMsVIf/4wewsF
TTOgkz2T9qq0bPKmb/cIOcJt9l2mtL2dSG6v3D+2Hf7K/FPU18rIYsMJ/wAVxYX+xICHLtRXClBY
5jdsw6crMWi0pI0bILjaoczRj28dgLv2sOmpw/7HhYSu1XW+37Mk/uMPj6TUmtaqjj2tfwETkkNL
R6G5u6QBjSHDtaqjFNFQgyOAdjnK8NqNfV0hzG/a78LrWjW9Q6nLat5e76yh5Jkak0+j1qGzUtc1
39pjgVmLx6dCqkc+iAa4c4XNt3qm+jZ7MdOBnjK09k1gXkTSuALucJp0qSLVeTKDPM7lYK+2zOjm
gdwe8KGKnIzu4cPGF7y2+WW7M9uro43ucMbiOlltXaCppIv19qxgjJa1Zl+M16NzDzYv2edRxBoT
lzWHlKqjnpJPalYWuB8qNrDIck8LPlFpnQ0WqX8TS3eY0sbpSeMHC82q5zUVEkh++Frta3H2yyAe
VinDkn7VrFq0jlvyHN5ycULnGUspDKLC0DjkwUslI9pBIQzulFIVKVBKeAEhA7kxeR0mSA5T6EE2
Q55SdIWn7BSKFIcLef8AB3H0ge1u3gcpwMJz0mDi2QOGO+UwOAjdlCR9o1sjk0JxHhMlhzzhvKtQ
22pl5aw4/hJzivZPTRKfcEQguDmkYyF14dQVcFP7TT8VTktlTAN7oyAo8bRgtKhbjIspXUreiybt
Uu/y5Qm8VQ/yVZzeFAXkflMq0J59muy5Jdqp/wDkq0tRK/8Ac4lRlw8lMfm3KkjXEieXNjDBOcIt
v1ynYA5oawZK7ll09LVvDntLWprJKPokx8OzIn0S6csEle9srm4YCFv4YGQRMjjAAaOVHQwx0FO2
njABA7Vg9drEybnJnpfhPGfDFOQzgB5UDn5OEUrscZUQKpLs6RPQ0jsIAQUE7imiyU+tFeb2yYHl
F4SDQnITb2TQgD5T7UsfhGPGQhfQTlr2IBI8DhIlC6RrR8nAJopt+iGV0F7ZKz+EnuA5OMfapy3G
GNnDsn6XMnrp537Y+ArVdHL6M+/yNUF7OtJVRMPLgmjqhKSIxn+VnPebDUf35Mj6VS56i9sObSO2
48q7XhmLleeUV+rNLV1zYMmV+FnK2+0zZdwG5ZmputTUOzJI4qq+UnyrcMVI5fK81K06t2vb64hr
RtaPpcrcDznlAcnyii47VpR0jDna5y2bT0wuTbbqGCZxwA4L64ptTxXanjayTnaOcr4ittR7NSx7
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sntgYCxZWv0aEIcJaIpKoPjLvpZykd7mpv3HZhdS601RRxOlH7AOlkbRdv1N6e1v7/pRrbL8nDhq
JvDPNT3J0YBMDgF0KpgjpT/T8Nkdy5wUE200sZ7eRynjd+honTTHaD4KTbRnSS2ZmO1Pqq8yby2Z
p5d9raUFtmmp3MqpN0QCyTYampe6pgcREV1dNaiFRPNbZXc7cZKkrk2yG/qPRn9fW2z1EDoop2B3
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rtKV8E2H2hwYT2Ar8Gk71S0/v0zHe33tPhQQ671PKGtljdJj/wBC71p1XqW5SspY7a7DiBnaVqOn
a2yu8hVFW02XVFS8Nmhc2I+cL1/RtnbaKVk0tL7tQOiVpdEWSobQNdcYWhxb+0jpWqmnmgqv7eGM
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DyB2vPv9POkLzX6qprjTl7IIznKis7RerekfZr2F85a5hLCFJEyOkZk4a37RfKGFgfy4Dlc+pinq
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frhLbrW9raZhLdzfKBkkS1rP/Uxe5t9LbXhmCRuAXmtw9XdWV5IluEgz3grF5LyXHvKRDs9pbD4b
OhV6jvFYT71xneHdjcVzy50hy5xJPlE4dHyiGMcJbHhWJoAHaNhaPCAj8ICcfhMWOOiWQbjwE7QW
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yR7TkgBTGcvYBwmzhMSc8Jsn6SHGc5RvIRkfhA9IQJx9JkyfCcQicpsZTgJHhIQkgmByUSdIdMYh
CcHjCM8pg1PsJxXsuWeGF9U0SdZW/it9OIGmLBXmzHGB4e09LT2jVscDAyRp4VK+En6Ok8PfVDqZ
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xiMuRt4QjkZHaNgHlNKX0BHsMfaMchROft/hRuqJHjZCzc7+U9dTkyO7NhVHtk75I4/3OAVOe8wQ
9HcVUmt9VLJ/1BMYJRR0dup3/wB6bJH2tGvBb9nP5fm9fxZC67VFU7bBGcoWU87pSaubY0/lVrlq
OkpXltI3JHlZ243+orTydv8ABVyGGonOX+YnJ+zTVlfbqE43+5jyuLW6o+f/AE7NoWefO55JLiVC
54VlQSMi/PnL7LlVcZKl5e5xyq3v95UW5NlFooTuch3HOUIP5T8n+E4ATkXsbtEHJEYQHtIf0WYD
xx9he3aX0XeKKw096pnmSLG9wx0MLxS3U/6irijOcOcF9saUo4qH0ocxwBzTHGf/AKVXyIKS0y7g
5MoS0jh6SvLLvSCRrtrowGvz3kLWU9KSBMwhx+ivDPTO+CkvlXQ1UuyMyHBzx2vY6epZDIAakCN3
RysG6rTOllLnHaOjBRT19U79Q0e1joLCXyzxaZ1jFPDETDL39BekUjxRQmb3RICMjCyl9rTeKkRe
wdzTw4hRppIrUzfLTOmJYQG1L3D2eOErxLb62hFQ6fbC3gNzjJXCqH1NLSiExl7WDKo1EVRqC1CO
lYWOY/lnkqCVmy1Oj7TOhT1rmDdLiCiP7SfIVygobbPWfqrfNuJHJXOqbVPPbIKar/tCMYOVPbqC
SlpxFbmF58uCaO/ZHYo61s1FWwG3SQiT57eF5nbZjUahbbLsDJA9+G7gt26eCCER1E5/UFv7Rzys
u1nuXqCeqpxEyN+fcdxwpq7HGaIZVx4P+zeO0JaLaxr4aBsm8ZyQEcEUNqe10FviaQe8LT2ysgud
EJaaVsjGjBVSrpHTHjjK7KmalWjjM2M1YxQVtVWwSEAM4yMLl2l9TUVMjKroOOCuzR0UkW5meCFC
KX2HuOfkSptlbv0W2UkDHcjIVpkMTf8AtsVOkhkkeC4nC64DIGZc4KJybeizXFaIwzOCePwhlqYo
QSTyPChkq8uLWAknoKl7DnuL6qSOJo5+TkpRY7aRG+pq6+bZG0tjzjKnmsO0Nfu3uHPK5tw9QdM2
KJ8bqthewZ4Xm2sf9SNsgpzDRZc/kZCkhRKXpAtJnpl0vto07TOmuVVHGWjIYCvJdQevNZdqiS3a
VoC92S33PwvENUeoFy1fcS7dK5juNueF2tP6gh0fbZZnwAVUjfj9q/DF0tsikv6OJqubUF81XSU9
8mdI6SUZjHOBlfZvpxpag07pykFJAI3vjBJx+F8o+mVZHqjW7a26cHf8Q5fYVXdorLZI3MZu2sG0
NWflPi9IsQXRfq309MwvqJ2x4GTuKwepPXLSunoJmCqZJPGDhoPZWR1vV6m1fTTfomSU8TQflnHC
+TdVwVdHeJ4qqVz5NxByVV2TJJo3vqn653PXL3QU7nQ04cej2F5QZHPcXPcXE/aR5HCHGEwSiSsc
ER5UTVIOkLLEATkJByclCTykJ9EzXZGFG/jtSRjKCftOgm9xIspwAfKHjCYd8JyDkH7YJ7Re237Q
DKINcUgopCMaQACI5HBQ4J6S2FockeEh+UzmEcpwRkJbFskaxo/cmc1hI2oXnJThzQEItIJoMTg5
riCPpbPSepax8T6J0xIAyCSsK55J4KsUdXLTSb43YKNNoZTWzQXKpmmuD21DuM9q1QW2okf/APp8
m4lZ99W6okD3nnyura7hJQu92GTGPCmre/ZoQnpdEbzlRjHKTpAPKjznpVkY+xSOHQTDlvKWM/aR
4GFICCU6Y8J92AnEC/pRvROflRk5TCGRADCYhIA4SEJC5GgcEhDM7RuH0hbwUTnBMOu2CSQOUi8n
ppV21W83GYtPQWmbpaFrdvG5Qzs0amP42Vy3ExbAc/uTGP5fS7t105JSf3IxnP0uMficO4cirsUi
HJxLKXobe6Ija8gqyy6VMTdof3+VWe04BzhA5vIwU8q02RRyJx9MnddKpv7nn/lRPr53jlzv+UDs
uOEwYOcpfEkH/n2etgmVzzy8pnO2jlOWjGQhOcchGtIgstlNhRNLml2efAWp0nZnSP8AekAwubYb
FNXStcWHZ9r0SloqahgEbHEOwqeVZ1pHT+F8e3NTY7gIwAPCjcM8hE7Oe8hCThYUvfZ6PBKMegTw
oyMozyUDhk4CWgW/sNn0o6iripwd5xhV7hcG0EWe346WRuV5mqC4HIyrVOM5PbMbP8rGldHWuWp2
taWwjP5XGp9W1tJKHsw7C5gqME7uQVFuj3EhbFWNGKOGzvJWXS6ZsaXWxucgZVtDQudfK6Kac/p3
kj7Wc6yQU36pzeAraaitIz/meu2PJIXPPJJUTyR2j3B3OeVHIclBy2yvKW1sjJOe0imwlhIrDtGS
kRykCixlINIdo+KQCJoOMJ8cflMSegTyhwpGMLjtAyfpNJG6N2HNc0/lMNJnR0+QLlBuGRuGP+V9
nNbJVen9HRxfAzRBo/4XzD6NaQOqtSwxyMJiY4EnwvpbWVRPYZbdb6dpEMZaCVWyZaLGKt+jk6b9
CaWiBra6qd70jtwAXevGm6SGAQtnIfGMNye1sYK+OpooX5BIYP8A2WA1ZcJW1JnjOWsPKyb5Jo3c
WM2+ytar7NbqkUU7DI0HAJ8rROpTcp2Pp42sAHJXDsclHf4xLEWGdvBClq7lc7ZUexTQOeeuAqHF
/ZcuhGKO1cGUsTDASHSY5wFgrvc6/SVaLjSQmaA8Ojwta6eOkgE9Y4fqn87PIVZrItRRupJ4dmei
QmcePY0GuPZbtN9oNa2j9U5pp9v/AHAVxbhrWCj/AP0rTMP6uocdr3H/ABVCaA6WMtua4Mjl6V/0
809BTXOarezduG7eelYi00R2UcVzResFjkgf+tvsn99/yDc8BcbXdzguLm00DzAxhG5w84WvvsBr
5CGyhoafvhcG8aQp/wBE6aSqbuxnGe0MYbeyOGma30wr6KW3Clp5S4j92ftbN8JjdjHfS8p9L80l
0MTeGr16Z3uEEDkLew7NLTMHyMEpdFEtmhdnCX6T3SH55PhW3ufLxhRzhtMPce7AHJWjGTl0jIa0
wmQkNwTtwuJftU2ixQE11SN7f8crKa59YLVY6eSKGdpnbkYXzlqzX1x1HcHyl59nPS0KcJz7IZ26
9HrWpv8AUQ2gMkVro/dIOGuK8sv3qzfrzIZpLhJTh3TGlZiR8laR7cTv5wrVBpaS4Sb5CcDlakcO
MfZF8jZzam53S8SH+69w6LieSht+lZq+fY9557K2FLYaaE+23h3WF2hb4LNT+45zTI7pWfjjFDfK
30jgCit2kaIRwwiqq39ZH7Vz6azT10/666v+B5ZGPC6LoKisrw72nylxw0NGV6Ppb0gvl/fHJcIz
T0pGRnjhU7b4R6YceTZ4/VVdVZrrBU2eCQ+04Eho4K+kdG+o39Zs9PJe6Z0EMTQHOcp5tI6K0HSF
91kjllxy3teba89S7RdrPPYtN0hZI84a4DCwsqalLaNGupuJ9A110tU+mqia3yRe2YySR/C+Ddfz
tqNT1L2v3jeef91uae76/s1jkgfTTPpXDBcPpeVV0ss9ZI+UfMnlVtdBKOmR7gM4QdpwMHlLI8Ji
f6E0YRjpRg8qTOAmEmC4oMp3YTBONJk0T8BNI5A04REbgmCT6BByETWoACCiDjlIaGl7D4TtdhDl
InhOSKaHc7cUxA8doM5R4AwQUw29j4LuCgLQDgHpE+ThBux/KQDehE/aHISLvKjKdIichy7lLJz2
m5+kQYSiATbZapiC8B3S0lvooHUz5A4u/CzEYLSCRwu7aqt5Ji6aftHBGhSyEtymxt6Tk4T9hRGc
IHIQOGU5yEPOU4hAflIjhA52EG4lOIR7TeUk7e0hBsbwltRtSSERPUZU57UMgJ5+khtOT6GaMoi3
IQhshGQ04Tlpx3ym2vRK6pLsuWe4GhqM+Ct1S1H6uATAnOOl50GjHHLgu9p28vjnEMmA08KpfXvs
6Lw2dGEuMjXCMTxbJB39rK33T3t7pYxx2tlG33I9zcFBNTCZu144IVCu5wZ1eTg15EdxPLDuB2OS
I44Wvumld2XwM5P0s/PYq2In+y7H8LRryItHG5fh7a5/qjmFxaEPeCfKvf0qqzgxO/4Vin05V1BD
fbOP4Uv+REpLxdsn6OWRg4aF0rbZpK+VuW/FaGh0gyLBqHAALsxQQUjdtNggKvO/s18Twyi05ktt
/TWymbCG/IKSWpY52cYVMAuJc7tSAKlbZs6nFioNKPosCZpHSFzsqLCcA44GVQm+zbTb6Db5UVRO
ymZvP7vCnHxbk8faz2orhHCCGvDiPyrmPjqXZR8hnKivX2T+5TuDqmsOSOgsfd62OeqcYmhrFDV3
Oab4l3x+lUGTyStaFfFHneXmSumxyQ5AQE5bnpNgqQzmhwChezARDjKjcfKSAkADhMSSkRuS2oyD
YyfKScJDpCA8qRgymzhORhCyRIMHblFDG6oqGRt7ccBRt5V61lsdfTucQMPBP/KbeguO/R9K+jXo
DbblbW3S7N3F3IBC1Wqf9O+lrpTTuoh7c7WEtGPOFo/Ti/x1GjoY6N7S5rBkD+FoqOtc9jy/s9qv
K7TDhjtvs8Z9DdD1mkL1UsqoRsaSGuIWq1tM+63owNBLYzwtvM2J3MADHffSy1XbZKSufPI0yFxW
blZLNfBpjBhWupfT0wY4+McrLaqlcIp2tOd4JXYlqh72AcfhZrWNT7VFIQQDhZ6m2zpaKopbR5xo
3WFRpvVRZJI50Ln4Iyvoy3XWjuVL+rhDHSOGcH+F8kwNdNd3uPLtxK32n9Tz2lwifUPz0BlXZxXE
gsxVOXs9QdbamW7zVdWHOZ/iPAV2grBHVmeRm2NowFzqDVVwho2VElKJYCM5byVVl1tSXGUQC3VD
HHrDDglQTgnEpTTi+JNf6em1BXNle5zS08D7UlRcKmhhZQ0TMDGHOUjW04likrHNhJHDXHBS1xNJ
a7H79tpnzSzDaC0Z2qGqDb0g7LP14lC+anorfaXU4qC6rkb39FYuwt1Bqm7wUz6pwp43bnc9gLHX
f9Zby99e/fUS8tb5BK9H9Erfd4KiWtr43CBzDtLv4V3jGK7K6jrtHotBTR2m4xOhO3HB/K9Mpmh1
M2oe/wCOM/yvMq+mluB3Qn23NOcLQ/1ssshgld842fatY18N62ZOfVKfaO3V32KEkghobzleL+pX
rky0umooDvk5AwVnNb661VcHS0lpt05jHx9xrT0vMKfT9VXVxmvG9spOTvGF02HXXPT2YFicPaKs
kldqeufVTudh53DJXdpLEyMN93B/C7EFvpqOMNiYMDohEHta7ABcV0cNRXRmWS72PR0kMeGRwt/4
R1YdG9rKZoaXcHCdjzTH3G8/hEwz1MjZKenkke84DWDyhnbFLsKMm+ieWGmtVKJ53AzkZAUuldIV
+t67LQ9sWfK2+lfSCeqLLpqKdsbMZax5HAXevXqHpzREJpLOyN8wGCW/ay7spvqJYhXo69m0RYdD
Wz37gIpZh8vljKymqfXMZdb7NDjb8BtWTud+u+vqtn/VeyxxwGly2ul/TXTumo23O81kG8gHDnDk
qjNx1uTLSqku0ZCPSOpNawvrakvdvHDXZWJ1Zpm46EpH1c0LGyNcML0v1J9cYdOGOm05SufGzj3A
MNK8Z1f6k1+vpGQ3Ie1HkZDVnWT2+jRoi9GmPrI+t0n/AEmGhEtQ9m3cG58LxK4NmFbI+WMscTkg
r6e9JrLoW12h90rB8ohucJQAvH/WC66dvF+lqLCzDN2CGhHyTiBYns83cSU2eEThgEoUIL2M08qT
445UYHKJMKIe1uEIH0mCfKRJpfYtqNrfigyfCdp4TMePsYu2uSyDyhPacnITgv2E05TEcph0kCcp
C2FhInATtJymfgpC3oE8hMm5SSBlIYoQMlE5O1oJ/Kcia2xwzkDKvRUwjj3HlV2tDOeyETp3Y46T
NlmEEkG5xLukbZnNeMHb/CqmoQmUuTptBqxJ9Hbc3CYnCN3SjKYpAufwgL88J3BCGZSEO1u7sp/a
A8pwMJ+cIhA+2MJbB4RYTDhIQ44SJ5TOcQgJ8phP0O4IqaL36hseO0AcrNuH/WMP5TSl0WMWPKSN
vb9O0ptvLRvIWSvFuFBUEFuB4W4ptzYoyCeQuJrCkL4xLjlUYXNy0ddlYEf8dSgY4uId8Rwn9wsI
e04cmxgc9pvOCFf1yj2cipuqw1um7/scI5XAj8rWwysndlpGD+V5MJCw5aSMLoUWo6mkONziAs67
FUvR1fjPPqr9bD0t7Aw5zwoXhh7DcLCSazqDxlU59T1cxw15AUMMOf0a2R57Gl2b6aeihBLgzK4l
bqaOiJEIGT5Cxstyqpj8pDz+VC57nH5uJViGG99mFkebh/wOzVakqqguO84K6Ona+Wdxa53f2soz
9xDeVr9M0D46czPBGelJZTGKGwMmy6ab9Hc2nJ8hSAIGlShZFkuzs8WHQgEQG0cJNH2lI8QsL3dK
JR2zR6iuTOZfbgaaAgHBKwFZUOlkcXOJ5Xc1Dc/1M5Y3oLOTc5JwtzGhxWzzvzucrLGkA4ggfacD
CjAyUZcrRzsZ9hZwk458oM8Jh2mC5EhHHahcVI7KicnQFjBJykBlJOERClsWEvKdLblIJoQKLPhC
G4KLCYSYcfYUpeGPDh2oGuwicCRlNpEnLXo9k9F/USa0VP6WeY7XnAyV9K2m8xVMbSS07x2vhC2S
1EVXEIHESFw24+19D6Wvd/sNDBLcoZXQkcPIKoZNbXaNXEsU46Z77viqW4bwfwhlhjZGfcGQB2sj
ZtaUVbG1zZWgn8ruOqv1rQ4TANP5WZKXL2WpVSj3E4GqLE+qpTU2/LZB9Lyy9GsjgkZcZOW5Ayvf
qWopII/acQ4HysDrj05/+LKgyW+XaBycdIYrTLeNn8VqR82yiubcDLDDIY9+MgLeVmlbnLaYbnT0
0jcNBIx2vRqq002h7NTx1tFHKWn5P2Z//K0Nf6taOtWnYi8wPcW4MQwSP9lpRipwK0/ISVm0eV6R
1TPHiB7iyRnBjkWql9QJ4pW07bfGZP8AyDBwFmGW+3anvovNNIKaGZ2Wx9LU3K2VlumhdT258oI5
ftVOymf0Xv8AIpmtv2cjURqLtURXE1BZ7fJbnGEFx9bI6a0f0mGD36gjYCBnC7NxsMFXCPeeYXSN
5auDR+n0FguEdxawTxvPJcM4Q1TVf8hr6txTRztMaKuGrag3KtY4ZOcOXrdS11jt1LFT4AbgOAVi
1TwR0jRExrQ7w1W30UdzYYw4A+MqvfPn6I/UQmsdVUYqIuHY5wuDPFUGsbK552A/IHyulRy1Niqv
01RgxOPZ6VPUTahtTHLFgQE5OFVT4kcXy6ZqbS2mAy2niwR/4jlcfXWhbXd7XNVRwsjqA0nLQitd
2DXtYAduO1Yr7oDFN/cyMdLdwMqUWuzOzcNSTejwShoZWTS0xJywkDKvOFJbocybTKe8ptQXeK33
GWaJgLiTwFd0roW6a4qGVTmOjhcc9LvKcqKq5M42+h/JpFCy2Ws1VcGwU7HNa843DpexUlqsfpda
BNXe1JUkZ+WMq/Vx2X0x057jGxOq2M64JJWAsOk7r6qXB99vdRJDQMOGRuOBhZd2S7JFyqlJdnPr
NQ6o9Qq9zKL3oqNztrS3gYWhovRWKntstVXu92XBOSVs5dQ6T0DRto4TC8xNx8cZ4WG1Z63PuMBp
rRASXAjACj22SrSZ4trbVTdPVb7dQkskidnLT+Vxbjrm4agoY4ZH1L3RcnaTheoad9EqvX1Y66XK
N0TZHZORjhey6e9EtL6bt8kZpY5i5uHFzcnKqZEdLbLddyfWjxf03sztdabmpamNnt07d5c4fJZi
4Vml9PVs1FHRfqKuM4GBnlevRtofT25XcgiGkmiLWM65XmHpPp0al9UnV8lP79E6RzjuGQqkNNE7
m4/RzBSak1pTvipqWSio294btyFjJqal07Xy01XtlLeCV9Df6hNU1mh4GUdqpo6enmGNzG4XynW1
ctxqXTzPLnuOVMiBybFWSMmqHmIAMLuAq4ifI7axpcfwj27HDkEL0P010m66wz121p9kF2HJwX6P
O5KeWAgSxuZ/IQhvldvVNwfV3KWMxtYInFvC5AxhIKKIyPpNtPZR45TBxHaQTQPR7RNaQMlA45PC
W44SB9CcnHSEHlOkLY/lMTgpyeEw5SGC3EpicpjwgJJTjOWhzuT7ucIcn7ThvPKRH22GG5RYaByn
GA3tREpibpBbiExeUBKbJTpAuQ/ZSBI6SGUbYynbASbO8gSSSBGwkekkkhxgnSSQjiTOSSSEwT0h
/wAUkkL9C+gFboTipZ/KSSF/xZaw/wCaPRqT/wDZsPnCpajANuJPaSSy4fzPQ7P/AIiPOnk+4VJ4
SSWuv4o85yv91kb02BtSSQ/ZXfshcBlEAMDhJJWI+iRehv8AJI/uSSTsjfst0TQZm5Hleiwsayhi
2gDhJJUMk6XwftAn9wUjUkliWezvsYlHhcvUMj2U42uISSRU/wAg8v8A2mef1jiZScnKrT8Mykku
gr/ieU53+4yBhRhJJGynWIeUh2kkhJAn9KJySSdA2Ap2pJIiNDompJJBCcnb2kkmGBKk/wAEkkzH
+jQ6Ehjn1HRtkYHt91vB/lfc9ba6KbSkcclNG5giGAQkkor/AOBZxPaPnPUJNuuxZSEwt3dNK9E0
TVz1VKBNK5/HkpJLCl7Onj/A3NVDG23NcGgHHasWwbLY9zeDjtJJIyJ+yC6UkFfZXtqomTA/+Yyv
lr1QtlHS31scEDY2bv2gnCSSvY3ojl6PV/T+20brZbSadhOQvoA0sDaJoETMBo8JJK99Ff7R5Fq1
jf8A4gDNo256XXnp4nWwNMbS3b0kksPN9nQw/wBtHMsIAle3wOgu7RfGrGOEklnw9kdnoq6rJxGf
ORymqgH2iMu548pJIX7FX6IJAI7eXMG047CzpqJXU05MjjwUklq4f0Bl/wAWec6ejbXay9upAlZ7
nTuQvqizU0NBYGfpYmQ4ZxsGEkl2H/1I4q7/AHD5/wBR1tTX+oEVPVTPliM2Cxx47XpWvJpLPYoY
be400ZjBLY+B0kkoF7Jl6PniapmqrkTPK+TL+dzl7n6c2G1yRskfQwOfgHJblJJTy9EH/I9kpYYq
anjbDG2NuOmjCatJ/SFJJZmV6LlXtHzv/qD+Fta5vxJJyQul/pgp4XW58pjaZOfljlJJVafRfu9F
L/VrEw2qncWjIPa+TgBk8JJK2imBk7R/K2+irhV0tvqWwzvjBByGlJJOO/Rja57n1krnEklxySow
kkkFELwo/JSSSYbBKEpJIiGQJRjpJJMwF7Hb0iHSSSYm+gT0VGkknIpiHakCSSTHrHPSjckkkhSG
CdJJOAh29qzEAUkkEies/9k=
	Përshkruani veçoritë dhe profilin e shkollës.: Shkolla fillore e mesme e ulët ”NËNA TEREZE” në  Vranidoll të Prishtinës ishte shkollë katërvjeçare. Mësimi zhvillohej në gjuhën serbokroate. Mësimin e vijonin vetëm meshkujt. 
Nxënësit e kësaj shkolle ishin të fshatrave përreth si: Besi, Rimanishtë etj. Pas shumë  sfidave, si gjithë shkollat shqipe në Kosovë edhe kjo u mbyll disa herë për t’u rihapur, kur u emerua  me emrin e dëshmorit Nexhmi Mustafa.
SH.F.M.U. ”Nëna Tereze” në Vranidoll u pavarësua në vitin shkollor 1998/1999. 
Sipas ish udhëheqësit të shkollës, i tërë dokumentacioni i shkollës ishte djegur nga lufta në vend e  vitit 1998-1999.
Tani shkolla ka paralelen amë në Vranidoll dhe dy paralele të ndara në fshatrat Teneshdoll dhe Sharban.
Shkolla udhëhiqet  nga drejtori i shkollës dhe KDSH , të cilët kanë një bashkëpunim të ndërsjellë me personelin e brendshëm dhe të jashtëm  gjatë gjithë vitit.
Personeli arsimor përzgjidhen nga DKA-ja dhe drejtori e Këshilli Drejtues i Shkollës. Personeli është i kualifikuar dhe te trajnuar për procesin e zbatimit te KKK. Në shkollë rol vendimmarrës do të ketë KDSH. Shkolla do të jetë e hapur dhe miqësore si për komunitetin ashtu dhe për shkollat tjera, ku përherë do të ketë një bashkëpunim kolegial. 
Shkolla si  institucion gjithëpërfshirës, synojmë që veprimtarinë ta realizojë në edukimin dhe arsimimin e moshave parafillore , fillore dhe të mesme të ulët. 
Motoja e shkollës do të jetë: Kultivimi i frymës demokratike , mirëkuptimit dhe tolerancës gjinore, respektimi i të drejtave të të gjitha komuniteteve, toleranca,  gjithëpërfshirja, përgatitja e brezave për përgjegjësinë që do ta kenë në të ardhmen.
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Mirëpo janë realizuar edhe disa aktivitete aty për aty të cilat kanë qenë të palanifikuara si:
• Projekti i perbashket i komunitetit ne Vranidoll me Korpusin e Paqes
• AKendi i ndermjetesimit te dhunes ndermjet bashkemoshatareve
• Ligjerata te rregullta nga QKMF nga shendetesia 
• Debat rreth edukimit shëndetësor tek vajzat (organizuar nga arsimtarja e edukatës fizike)
- Takime te rregullta pune me Keshillin Lokal te Sigurise Civile
- Kendi i leximit ne Teneshdoll (Projekt i fituar nga OJQ Toka)

Vërejtje: Në pamundësi  për  ti shkruajtur tek aktivitetet e lira janë shkruajtur në këtë faqe .
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 Për të arritur të gjitha këto nevojitet kohë dhe mund (në mungesë të kordinatorit të cilësisë, pedagogut) kryhen si:
 -Monitorimi i rregullt 
-Dorëzimi i planeve të AP
-Trajnimi i vazhdushëm i brendshëm i mësimdhënsëve me bazë në shkollë dhe jashtë shkollës
-Realizimi i aktiviteteve jashtë kurrikulare  mbrenda dhe jashtë shkollës 
-Bashkëpunimi me shkolla tjera
-Bashkëpunim përmes Komunitetit të të Mësuarit së Bashku
  



