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Institucioni parashkollor
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Instituti Pedagogjik i Kosovës
Qendra për Arsim e Kosovës
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Korporata Energjetike e Kosovës

MASHT

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
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Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës
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Qendrat për Ngritje Profesionale
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Qasja Tërësektoriale në Arsim
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Sukseset, Dobësitë, Mundësitë, Rreziqet
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Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara

ZhPM

Zhvillimi Profesional i Mesimdhënësve
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Përmbledhje ekzekutive
Plani Zhvillimor i Arsimit për Komunën e Prishtinës 2013‐2017 u hartua një vit pas
aprovimit të tri akteve të rëndësishme në nivel të vendit: Planit Strategjik të
Zhvillimit të Arsimit në Kosovë 2011‐2016, Kornizës së Kurrikulit të Kosovës dhe
Ligjit për Arsimin Parauniversitar. Ky Plan lindi nga domosdoshmëria që Prishtina,
si kryeqendër e Kosovës dhe komuna me më shumë institucione të arsimit dhe
nxënës, të merr përgjegjësinë për avancimin e gjendjes në arsimin parauniversitar,
në përputhje me ligjin dhe dokumentet zhvillimore të arsimit. Me përkrahjen e
projektit EU Education SWAp të financuar nga Bashkimi Evropian, Komuna vendosi
që ta hartojë planin zhvillimor 5‐vjeçar për sektorin e arsimit, i cili do të reflektojë
interesat e të gjitha palëve, në radhë të parë të qytetarëve të Prishtinës dhe të
Kosovës. Për këtë qëllim u organizua një proces planifikimi me pjesëmarrje të gjerë
të të gjitha palëve me interes, i cili u zhvillua në periudhën maj‐gusht të vitit 2012
dhe rezultoi me këtë dokument që reflekton një konsensus të gjerë brenda
komunës.
Fillimisht, është ngrehur një Grup Planifikimi ku bëjnë pjesë zyrtarë të DKA, të
MASHT dhe të institucioneve arsimore të Komunës, si dhe përfaqësues të
subjekteve politike që janë të pranishme në Asamblenë Komunale të Prishtinës.
Pastaj, në bazë të të dhënave të mbledhura dhe analizës SWOT është bërë një
analizë gjithëpërfshirëse e gjendjes në arsimin parauniversitar të Komunës së
Prishtinës, e cila ka nxjerrë në pah sukseset dhe dobësitë ekzistuese, si dhe
mundësitë dhe rreziqet që o të jenë të pranishme në të ardhmen. Janë identifikuar
pesë fusha kryesore të analizës: Menaxhimi i arsimit, Edukimi parashkollor, Arsimi
fillor dhe i mesëm, Zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe Infrastruktura. Pasi
është arritur pajtimi rreth gjendjes ekzistuese, Grupi i Planifikimit ka formuluar
vizionin për zhvillimin e arsimit në Komunë, ku fjalët kyçe janë: gjithëpërfshirja,
mundësitë e barabarta dhe cilësia. Ja formulimi:
Sistem shkollimi gjithëpërfshirës, me mundësi të barabarta për të gjithë, që ofron
edukim dhe arsim cilësor dhe synon arritjen e standardeve bashkëkohore që nxisin
të mësuarit gjatë gjithë jetës, në funksion të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të
Prishtinës dhe mbarë vendit.
Gjatë procesit janë përcaktuar pesë objektiva strategjike për zhvillimin e arsimit në
Komunën e Prishtinës:
1.
2.
3.

Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor dhe efikas në institucione
arsimore
Përfshirje e shtuar e fëmijëve në edukimin parashkollor dhe ofrimi i
shërbimeve cilësore
Ngritje e cilësisë dhe gjithëpërfshirje në arsimin fillor dhe të mesëm

6

4.
5.

Ndërtimi i mekanizmave për zhvillim të vazhdueshëm profesional të
mësimdhënësve
Krijim i mjedisit miqësor, të shëndetshëm dhe të sigurt për të gjithë

Për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar treguesit e verifikueshëm, si dhe
masat që çojnë në arritjen e objektivit përkatës. Plani i veprimit dhe buxheti janë
hartuar për gjithë periudhën e zbatimit të Planit Zhvillimor të Arsimit, duke filluar
nga viti 2013, përfundimisht me vitin 2017. Si plani i veprimit, ashtu edhe buxheti
janë të karakterit orientues dhe duhet të rishikohen para fillimit të çdo viti fiskal.
Po ashtu, para fillimti të çdo viti fiskal duhet të përpilohet një plan i detajuar i
aktiviteteve për atë vit.
Kostoja e përgjithshme e zbatimit të Planit Zhvillimor kap shumën prej rreth 27.2
mil. EUR , ndërsa një pasqyrë e mjeteve të nevojshme sipas objektivave strategjike
dhe viteve është dhënë në tabelën e mëposhtme.
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Buxheti

Fusha
2013
Menaxhimi
Edukimi parashkollor
Arsimi fillor dhe i mesëm
Zhvillimi profesional
Mjedisi dhe infrastruktura

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

€ 5,250

€ 22,800

€ 34,100

€ 50,800

€ 50,800

€ 163,750

€ 60,500

€ 111,600

€ 182,400

€ 226,600

€ 226,600

€ 807,700

€ 322,000

€ 440,000

€ 454,000

€ 504,000

€ 354,000

€ 2,074,000

€0

€ 50,000

€ 75,000

€ 75,000

€0

€ 200,000

€ 6,322,500

€ 6,050,000

€ 4,100,000

€ 3,735,000

€ 3,720,000

€ 23,927,500

€ 6,710,250

€ 6,674,400

€ 4,845,500

€ 4,591,400

€ 4,351,400

€ 27,172,950

Disa nga këto shpenzime mbulohen nga burimet vetanake të Komunës, ndërsa disa të tjera nga Buxheti I Konsoliduar i Kosovës.

Parathënie
Projekti “Qasja Tërësektoriale në Arsim" (EU Education SWAp) i financuar nga
Komisioni Evropian është lansuar në vjeshtë të vitit 2009, me një raport fillestar të
zhvilluar dhe miratuar në muajin shkurt 2010, duke shënuar fillimin e
implementimit të projektit. Projekti ka tri komponentë. Komponenti i parë synon
forcimin e kapaciteteve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MAShT), si dhe Drejtorive Komunale të Arsimit, në menaxhimin e sistemit të
arsimit, duke përfshirë planifikimin, zhvillimin dhe monitorimin e detyrave që
përfshin kjo. Komponenti i dytë i projektit është ofrimi i mbështetjes për rishikimin
e Kornizës së Kurrikulit të Kosovës duke çuar drejt kurrikulave të rishikuara të
lëndëve mësimore në shkolla që do të zbatohet nëpërmjet një qasjeje në faza.
Ndërsa, komponenti i tretë i këtij projekti është mbështetja për zhvillimin e
kornizës, standardeve dhe politikave të ngritjes profesionale lidhur me licencimin e
mësimdhënësve. Të tre komponentët janë të ndërlidhura me qëllim të zbatimit të
Qasjes tërësektoriale të Arsimit dhe si i tillë Komponenti i Ngritjes së Kapaciteteve
(Komponenti 1) është parashikuar që të kontribuojë në zbatimin e aspekteve të
Komponentit të 2 dhe 3.
Në shtatorin e vitit 2010, projekti EU Education SWAP bëri një analizë të nevojave
me qëllim të identifikimit të metodave më të përshtatshme të planifikimit dhe
mjeteve që do të përdoren në planifikimin arsimor në Kosovë, si në nivelin
qendror, ashtu edhe në atë komunal, si dhe të strategjive për vënien në zbatim të
tyre. Përfundimi ishte se duhet të hartohen dhe të prezantohen mjetet për
planifikim në mënyrën që të lehtësohet përdorimi i tyre nga zyrtarët qeveritarë në
punën ditore të njësive organizative gjegjëse. Ky aktivitet plotësohet edhe nga
aktivitete të tjera të projektit EU EduSWAP, prej të cilave vlen të përmenden dy: 1)
asistenca teknike për ndërtimin e kapacitetit të drejtorive komunale të arsimit dhe
2) zhvillimi dhe zbatimi i mjeteve për planifikim financiar që janë të përshtatshme
për përdorim në planifikimin buxhetor në Sektorin e Arsimit.
Nisma për këtë Plan Zhvillimor të Arsimit erdhi në vitin 2010 nga drejtori i
mëhershëm i arsimit në Komunën e Prishtinës, z. Remzi Salihu, i cili dëshironte një
planifikim më gjithëpërfshirës dhe qasje zhvillimore në drejtorinë e tij dhe në
arsimin parauniversitar të Prishtinës, në mënyrë që “të ofrojmë arsimimin më të
mirë të mundshëm për fëmijët e kryeqytetit të Kosovës që do të shërbente si
model për komunat tjera”. Z. Salihu nuk e përjetoi realizimin e idesë së tij, por
vizioni i tij është i dallueshëm në secilën faqe të këtij plani zhvillimor të arsimit.
Në kuadër të asistencës teknike për ndërtimin e kapacitetit të drejtorive komunale
u mor vendimi që Komuna e Prishtinës të ndihmohet në hartimin e planit
gjithëpërfshirës të arsimit për Komunën e Prishtinës që do t’i përcaktojë kahet
zhvillimore të këtij sektori në periudhën 2013‐2017. Ideja ishte që plani të jetë në
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përputhje me Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011‐2016 dhe të hartohet me
pjesëmarrje të gjerë të të gjitha palëve me interes, duke përfshirë zyrtarë të DKA,
përfaqësues të institucioneve arsimore të komunës, të shoqërisë civile dhe të
organeve të tjera që mund t’i kontribuojnë hartimit të Planit. Për këtë qëllim,
projekti EU EduSWAP mobilizoi burime domethënëse në periudhën maj‐shtator
2012.
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1. Hyrje
Ideja e Planit Zhvillimor të Komunës së Prishtinës lindi nga domosdoshmëria që
Komuna t’i ushtrojë përgjegjësitë që i janë dhënë me legjislacionin e viteve të
fundit, si dhe nga nevoja që hapat për avancimin e gjendjes në Sektorin e Arsimit
Parauniversitar të bashkërenditen me ato që merren nga niveli qendror dhe nga
partnerët zhvillimorë. Për këtë arsye, legjislacioni arsimor dhe dokumentet
strategjike për zhvillimin e arsimit ishin pikënisja e këtij planifikimi. Përcaktimi
tjetër ishte që planifikimi të jetë me pjesëmarrje për të reflektuar interesat e të
gjitha palëve, duke u përqendruar në arsimin parauniversitar dhe në periudhën
2013‐2017 që korrespondon me ciklin e ri të planifikimit në Komunë. Bartës i
procesit të planifikimit ishte Drejtoria Komunale e Arsimit – Prishtinë, ndërsa
projekti EU Education SWAp ofroi asistencën teknike në formë të ekspertizës dhe
përkrahjes logjistike për organizimin e sesioneve të planifikimit.
Vet procesi im planifikimit u zhvillua në 4 faza:
Faza e parë: Organizimi i procesit dhe mbledhja e të dhënave
Kjo fazë u zhvillua në periudhën 1‐15 maj 2012 dhe kishte dy aktivitete kryesore:
1) Mbledhja e të dhënave të nevojshme për mbarëvajtjen e procesit të planifikimit.
Të dhënat u siguruan nga DKA për të tri nivelet e arsimit: edukimin parashkollor,
arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, si dhe për arsimin e mesëm të lartë. Në bazë të
të dhënave u përgatit një dokument hyrës që do të shërbente si referencë për
analizën e gjendjes.
2) Aktivitetet përgatitore për organizimin e procesit të hartimit të Planit.
DKA themeloi një grup bërthamë prej 12 anëtarësh në mesin e të cilëve kishte
zyrtarë të DKA, disa anëtarë të Asamblesë Komunale, si dhe disa përfaqësues të
institucioneve arsimore të komunës. Këtij grupi bërthamë iu shtua edhe një grup
prej 18 personash ku bëjnë pjesë përfaqësues të palëve të ndryshme me interes, si
MASHT, institucionet arsimore, sindikatat, shoqëria civile, etj. Dy grupet bashkë
përbëjnë ekipin planifikues.
Faza e dytë: Analiza e gjendjes
Në këtë fazë u bë një analizë kritike e gjendjes ekzistuese. Për këtë qëllim, më 21‐22
maj 2012 u realizua një punëtori 2‐ditore me pjesëmarrje të anëtarëve të Ekipit
Planifikues. Gjatë kësaj punëtorie u bë analiza SWOT e gjendjes, e cila u pasua nga
një analizë më e thellë e shkaqeve dhe pasojave të problemeve të identifikuara, si
dhe një shqyrtim i opsioneve për adresimin e tyre. Me të përfunduar të saj, e duke
shfrytëzuar edhe të dhënat e mbledhura në fazën e parë, u hartua një përshkrim i
gjendjes ekzistuese, i cili u nda me anëtarët e Ekipit Planifikues.
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Faza e tretë: Përcaktimi i objektivave strategjikë dhe masave për arritjen e tyre
Kjo fazë u realizua përmes një punëtorie 2‐ditore që u mbajt më 11‐12 korrik. Në
bazë të analizës së gjendjes do të përcaktohet vizioni për zhvillimin e arsimit në
komunë, si dhe objektivat strategjike dhe masat për arritjen e tyre, si dhe u
përcaktuan treguesit e progresit. Pas punëtorisë, u hartua një përshkrim i shkurtër i
masave. Po ashtu, u hartua një plan veprimi dhe një vlerësim preliminar i buxhetit
të nevojshëm për zbatimin e Planit.
Faza e katërt: Hartimi dokumentit të Planit Zhvillimor
Në vijim u hartua drafti i dokumentit të planit zhvillimor, i cili u finalizua në një
punëtori të organizuar më 31 gusht 2012. Ky draft u qarkullua te anëtarët e Ekipit
Planifikues, ndërsa, në bazë të komenteve, u hartua versioni përfundimtar.
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2. Analiza e gjendjes
2.1. Hyrje
Analiza e gjendjes së arsimit në Komunën e Prishtinës e prezantuar këtu bazohet
në të dhënat nga Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA), si dhe në analizën SWOT që
është realizuar më 21 dhe 22 maj me pjesëmarrje të gjerë të palëve me interes,
përfshirë: zyrtarët komunalë të arsimit, përfaqësuesit e MASHT, të institucioneve
arsimore dhe të shoqërisë civile. Po ashtu, janë marrë parasysh dokumente
zhvillimore të nivelit kombëtar, si Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës (PSAK) 2011‐
16. Me konsensus të plotë është marrë vendimi që analiza SWOT të përqendrohet
në pesë fusha:
1.
2.
3.
4.
5.

Menaxhimi i arsimit
Edukimi parashkollor
Arsimi fillor dhe i mesëm
Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
Infrastruktura

Analiza SWOT ka treguar se në mesin e punonjësve të arsimit të komunës së
Prishtinës ekziston një shkallë e lartë e gatishmërisë për të identifikuar dobësitë e
pranishme, si dhe për të analizuar me objektivitet shkaktarët e tyre. Gjithashtu,
vlerësohen të arriturat e deritanishme dhe kërkohen rrugë për t’i bërë të
qëndrueshme efektet e tyre. Krahas dobësive dhe të arriturave, janë analizuar
edhe faktorët e jashtëm që kanë të bëjnë me të ardhmen – mundësitë dhe
rreziqet. E gjithë analiza është bërë fillimisht në kuadër të grupeve më të vogla të
punës për t’u shpalosur pastaj para një forumi më të gjerë. Në vazhdim
prezantojmë një përmbledhje të analizës sipas fushave.

2.2. Menaxhimi i Arsimit
Ligjet kryesore që rregullojnë Sektorin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë janë:
•

Ligji Nr.2011/04‐L‐032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës
është në fuqi nga 1 tetor 2011 dhe ka karakterin e një ligji sistemor.

•

Ligji Nr.03/L‐068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës është
aprovuar në qershor të vitit 2008, pas aprovimit të Kushtetutës së Republikës
së Kosovës. Ky ligj bën bartjen e një varg autorizimeve nga niveli qendror në
atë lokal dhe është pjesë e një pakojë më të madhe të decentralizimit.
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•

Ligji Nr. 02/L‐42 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë dekretuar në
prill të vitit 2006.

•

Ligji Nr. 02/L‐24 për Arsimin dhe Aftësimin e të Rriturve dekretuar në korrik të
vitit 2005.

•

Ligji Nr. 02/L‐52 për Edukimin Parashkollor dekretuar në vitin 2006 definon një
kornizë të gjerë rregulluese për edukimin parashkollor, duke përcaktuar
komunën si bartësin kryesor të aktiviteteve në këtë fushë.

•

Ligji Nr.2004/37 për Inspeksionin e Arsimit përcakton autorizimet e MASHT për
të inspektuar sistemin e arsimit.

•

Ligji Nr. 03/L‐018 për Provimin përfundimtar dhe provimin shtetëror të
maturës.

•

Ligji Nr. 03/L‐060 për Kualifikimet Kombëtare.

Përveç këtyre ligjeve, janë edhe një varg i udhëzimeve administrative që
operacionalizojnë normat ligjore, duke përcaktuar modalitetet e zbatimit të tyre në
praktikë.
Gjithashtu, janë hartuar dokumente të ndryshme strategjike të cilat tashmë i kanë
dhënë kahen e duhur zhvillimit të gjithëmbarshëm të arsimit. Në vitin 2011 janë
aprovuar dy dokumente të rëndësishme për arsimin në Kosovë:
1. Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK) 2011‐2016 i cili përcakton kahet e
zhvillimit të sistemit gjatë kësaj periudhe.
2. Korniza e Kurrikulit të Kosovës që vë bazat e një sistemi bashkëkohor të arsimit
të bazuar në kompetenca.
Legjislacioni dhe dokumentet e lartpërmendura ndikojnë dukshëm në të gjitha
sferat e administrimit të sistemit të arsimit në komunë, në veçanti në menaxhimin
e sistemit. Kështu, Ligji për Arsimin në Komuna parasheh autorizime të reja për
komunat, si marrja e përgjegjësisë për zhvillimin profesional të mësimdhënësve
dhe sigurimin e cilësisë në arsim, ndërkohë që kapaciteti i Komunës së Prishtinë
për ushtrimin e këtyre dhe autorizimeve të tjera mbetet i kufizuar. Rishikimi i
Përbashkët Vjetor (RPV) i PSAK‐ut ka treguar se një ndër ngecjet kryesore të
MASHT është ofrimi i pamjaftueshëm i përkrahjes së komunave për të ushtruar
autorizimet e tyre në fushën e arsimit.
Në vitet e fundit, Komuna e Prishtinës ka arritur ta zgjerojë rrjetin shkollor, duke
bërë të mundur një organizim më të mirë të punës në shkolla. Po ashtu, është ndër
komunat e pakta që mbulon shpenzimet e transportit të mësimdhënësve, krahas
shpenzimeve të transportit të nxënësve, që paraqet obligim ligjor. Përveç kësaj,
Komuna e Prishtinës bën pagesën e honorarit për mësimdhënës për punë jashtë
orarit të punës, duke stimuluar kështu angazhimin shtesë në rast nevoje dhe duke
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minimizuar humbjen e orëve të mësimit për shkak të mungesave të
mësimdhënësve.
Me gjithë faktin se Komuna e Prishtinës gjeneron mjete të konsiderueshme nga të
hyrat vetanake, kufijtë buxhetorë të përcaktuar nga Ministria e Financave
vazhdojnë të pengojnë realizimin e projekteve zhvillimore dhe kufizojnë zhvillimin
e modernizimin e arsimit në komunë. Tabela 1 tregon kufijtë e përcaktuar për
grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake për vitin 2012. Një kufizim të veçantë
paraqet personeli, i cili, sipas legjislacionit në Kosovë mund të paguhet vetëm nga
grantet qeveritare.
Tabela 1. Buxheti për Arsimin në Komunën e Prishtinës për vitin 2012
Burimi

Grantet
qeveritare

Shpenzimet
komunale

13,733,000

968,307

664,636

106,099

980,000

13,839,099

1,948,307

Pagat dhe
mëditjet

3,229

Të hyrat
vetanake
Gjithsej

Mallrat
dhe
shërbimet

Stafi

3,229

Shkollat vazhdojnë të kenë
autonomi të kufizuar në
menaxhimin e buxhetit. Me
gjithë ndërtimin e kapacitetit
që është bërë me përkrahje të
Bankës Botërore, shkollat kanë
pengesa të shumta për të vënë
autonominë financiare në
praktikë.

664,636

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Totali
15,365,942

4,163,157

5,249,257

4,163,157

20,615,199

Sfidat kryesore:
•
Ushtrimi i autorizimeve ligjore të
komunës në fushën e arsimit
•
Përmirësimi i planifikimit në
shkolla dhe në komunë
•
Kompletimi i rregullativës për
arsimin në komunë
•
Vendimmarrja e bazuar në të
dhëna
•
Shmangia e politizimit në emërime
dhe punësime

Komunës i mungojnë akte
normative
që
rregullojnë
aspekte të caktuara të arsimit,
prandaj imponohet nevoja e
hartimit të një liste të akteve
të tilla dhe zhvillimi i tyre brenda një afati sa më të shkurtër. Mungesa e
rregulloreve ndikon drejtpërdrejtë edhe në mungesën e llogaridhënies nga niveli i
klasës deri në komunë. Planifikimi është një fushë që do përmirësim, si në nivel
shkolle, ashtu edhe në nivel komune. Për momentin nuk ekziston ndonjë sistem i
vlerësimit të planeve që hartojnë shkollat, as i harmonizimit të tyre në nivel
komune. Shumica shkollave bëjnë plane vjetore të punës, ndërsa planet
zhvillimore bëhen vetëm me kërkesë të caktuar, si kusht për sigurimin e fondeve
shtesë ose hartimi i planit zhvillimor u kërkohet kandidatëve që konkurrojnë për
drejtor shkolle.
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Digjitalizimi i shkollave dhe avancimi i sistemit për mbledhjen dhe përpunimin
elektronik të të dhënave në arsim (SMIA) shihen si mundësi të mira për avancimin
e menaxhimit në shkollat e komunës së Prishtinës, sepse kështu do të sigurohet
bazë e mirë për marrjen e vendimeve, si në nivel të komunës, ashtu edhe në nivel
të shkollës. Mundësi të tjera të mira janë zhvillimi profesional i mësimdhënësve
dhe i personelit menaxhues që ofrohet përmes projekteve të shumta të financuara
nga donatorë ndërkombëtarë. Në këtë drejtim, pilotimi i vlerësimit të
performancës dhe licencimi i mësimdhënësve që do të pasojë pritet të ndikojnë në
ngritjen e cilësisë së menaxhimit në shkolla.
Disa nga rreziqet me të cilat përballet arsimi në Prishtinë nga këndvështrimi i
menaxhimit të tij janë: mundësia e politizimit të emërimeve të personelit
udhëheqës dhe arsimor në shkolla, siguria e brishtë në mjediset shkollore dhe
rreth tyre, si dhe infrastruktura jo gjithnjë e mirë në rrethinën e shkollës që
pengon edhe zhvillimin e aktiviteteve të saj.

2.3. Edukimi parashkollor
Prishtina ka rrjetin më të zhvilluar të institucioneve parashkollore në Kosovë. Në
qytet funksionojnë tetë institucione parashkollore publike me gjithsej 1,758 fëmijë,
që paraqet rreth 34% të të gjithë fëmijëve të vendosur në institucione
parashkollore publike në Kosovë. Për ta përkujdesen 274 punonjës (197 prej tyre
përbëjnë personelin edukativ). Fëmijëve u qëndron në dispozicion hapësira e
objekteve prej rreth 10,800 m2 ose 6.2 m2 për një fëmijë. Pothuaj se të gjitha
institucionet parashkollore janë shprehur se kanë nevojë për renovim. Me gjithë
faktin se të paktën 650 fëmijë akomodohen në institucionet parashkollore private,
kërkesa për pranim në institucione publike tejkalon mundësitë e Komunës. Orari i
rëndomtë i punës për institucionet parashkollore është prej 7‐17 h, por disa
institucione private punojnë edhe në orët më të vona për të akomoduar kërkesat
specifike të prindërve. Gjithashtu besohet të funksionojnë një numër i
institucioneve private parashkollore të cilat operojnë pa licencë. Tabela 2 ofron një
pasqyrë të plotë të institucioneve parashkollore publike në komunë.
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Tabela 2. Institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës
(Të dhënat nga DKA për vitin shkollor 2011/12)

Nr. i fëmijëve
Nr

Vendi

Emri i
institucionit

Personeli

Numri i
grupeve

M

F

Gj

Edukatore
dhe Motra
edukatore

Admin.

Ndihmës.

Hapësira
(m2)

1

Prishtinë

I.P. "Dielli"

11

121

94

215

24

2

7

1,800

2

Prishtinë

I.P. "Yllkat"

12

111

98

209

26

2

7

1,585

3

Prishtinë

I.P. "Fatosat

13

134

153

287

27

3

7

1,590

4

Prishtinë

I.P. "Xixëllonjat"

7

79

72

151

16

2

5

400

5

Prishtinë

I.P. "Buzëqeshja"

8

83

60

143

17

2

5

580

6

Prishtinë

I.P. "Ardhmëria"

8

92

62

154

18

3

6

1,200

7

Prishtinë

I.P. "Lulevera"

9

76

105

181

20

2

7

1,230

8

Prishtinë

I.P. "Gëzimi ynë"

20

203

215

418

49

4

13

2,414

899

859

1,758

197

20

57

10,799

GJITHSEJ
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Me gjithë faktin se edukimi parashkollor është sektori më i pazhvilluar i arsimit në
Kosovë dhe me gjithë rezultatet modeste në ofrimin e kapaciteteve shtesë në
sektorin publik, në dhjetëvjetëshin e fundit është punuar mjaft për ngritjen e
cilësisë së shërbimeve. Kështu, pjesa më e madhe e personelit edukativ janë
trajnuar për metodologji bashkëkohore të punës, ndërsa në institucione
parashkollore zbatohet metoda të punës me “fëmijën në qendër”. Monitorimi
zbatohet në praktikë, ndërsa komunikimi me prindër ka përparuar shumë, duke e
përforcuar edhe më shumë rolin e edukimit parashkollor si pikënisje për ndërtimin
e personalitetit të njeriut.
Kapacitetet e institucioneve
publike
parashkollore
Sfidat kryesore:
vazhdojnë të jenë mjaft të
•
Përfshirja e kufizuar e fëmijëve në
kufizuara, ndërsa kërkesa
edukimin parashkollor
vazhdon të jetë të paktën 3‐4
•
Puna individuale me fëmijë
fish më e madhe sesa oferta.
•
Cilësia e punës në institucione
Kështu, për shkak të presionit
parashkollore
të
madh,
institucionet
•
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore
parashkollore detyrohen të
dhe profesionale
tejkalojnë numrin e fëmijëve
•
Ndërtimi i partneriteteve me
në klasa, duke ndikuar
drejtpërdrejt në cilësi, ndërkaq mundësitë për pranimin e fëmijëve me nevoja të
veçanta janë më se të kufizuara. Për këta fëmijë mungojnë edukatoret e trajnuara
dhe materialet mësimore, ndërsa, në përgjithësi, institucioneve parashkollore ju
mungojnë psikologët. Përkujdesja shëndetësore, po ashtu, lë shumë për të
dëshiruar, pasi mjeku nuk është në dispozicion të secilit institucion çdo ditë.
Akoma mbetet shumë për të bërë në drejtim të individualizimit të punës në varësi
nga prirjet dhe nevojat e fëmijëve, si dhe për përmbushjen e Standardeve të
Zhvillimit të Mësimit në Fëmijërinë e Hershme (SZhMFH). Puna me prindër do
avancim, sidomos në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve ndërvepruese me
prindër, e në pajtim me normat e pedagogjisë bashkëkohore për punë me
grupmoshat 0‐5. Po ashtu, duhet bërë më shumë për sigurinë në institucione
parashkollore.
Donatorët e ndryshëm akoma ofrojnë mundësi të shumta për avancimin e punës
në institucione të edukimit parashkollor, në radhë të parë përmes zhvillimit
profesional të edukatoreve. Kjo është një mundësi që duhet shfrytëzuar.
Gjithashtu, duhet shfrytëzuar mundësitë për zgjerimin e kapaciteteve përmes
partneritetit publik‐privat që mund të realizohet përmes hapjes së institucioneve
të reja parashkollore, por edhe përmes përkrahjes së formave alternative të
edukimit parashkollor që nënkuptojnë një kohë më të shkurtër qëndrimi në këto
institucione. Institucionet parashkollore publike mund t’i ofrojnë shërbimet e veta
edhe pas orarit të rregullt të punës, si dhe në ditë të fundjavës dhe të festave,
kundrejt një pagese shtesë, e në përputhje me kërkesat dhe nevojat e prindërve.
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Sektori privat plotëson një pjesë të konsiderueshme të nevojave për edukimi
parashkollor në Komunën e Prishtinës. Me gjithë faktin se Udhëzimi Administrativ
për licencimin e institucioneve private është lëshuar nga MASHT në shtator të vitit
2011, licencimi i tyre është akoma në proces. Për momentin, mungojnë të dhëna
për institucionet private, përfshirë kapacitetet e tyre, strukturën e të punësuarve,
metodat e punës, çmimet e shërbimeve, etj. Kjo mungesë të dhënash ndonjëherë
zgjon dyshime për cilësinë e shërbimeve, por, gjithsesi, paraqet një dobësi të
sistemit të arsimit, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë komunal. Në Prishtinë
mungon toka ndërtimore për zgjerimin e kapaciteteve të institucioneve
parashkollore publike, edhe pse janë bërë adaptime të disa objekteve për këtë
qëllim. Në të ardhmen, mund të ndodhë që, për shkak të rritjes së kostos së jetës
dhe mundësive të kufizuara të komunës për subvencionim të shërbimeve, do të
imponohet nevoja për rritjen e çmimeve të shërbimeve në institucione
parashkollore publike.

2.4. Arsimi fillor dhe i mesëm
Prishtina ka një rrjet prej 41 shkollave fillore dhe të mesme të ulta ku arsimin e
detyrueshëm e vijojnë 34,342 nxënës që përbëjnë rreth 12% të nxënësve të këtij
niveli në Kosovë. Prej tyre, 2,038 fëmijë vijojnë mësimin në klasat parafillore që
veprojnë në kuadër të shkollave fillore dhe të mesme të ulta të Komunës. Brenda
kufijve të qytetit veprojnë 21 shkolla me 28,001 nxënës, pa e llogaritur shkollën e
muzikës “Prenk Jakova” me 477 nxënës. Përkundër faktit se në 10 vjetët e fundit
janë ndërtuar gjashtë shkolla të reja që kanë pranuar 5,840 nxënës, shkollat e
qytetit përballohen me ngarkesë të madhe dhe janë të shtrënguara të organizojnë
mësimin në 2 ndërrime ndërsa në dy prej tyre aplikohet edhe ndërrimi i tretë.
Mësimi mbahet në gjuhën shqipe, serbe, boshnjake dhe turke. Në këtë nivel të
arsimit punojnë 1,701 mësimdhënës (ose 1695 vende të plota pune), 113 punëtorë
administrativë dhe 299 punëtorë ndihmës..
Komuna ka bërë përpjekje që rrjeti i shkollave fillore dhe të mesme të ulta të
organizohet në atë mënyrë që nxënësit ta kenë shkollën sa më afër shtëpisë, por,
për shkak të dyndjeve të mëdha në periudhën pas vitit 1999 dhe ndërtimeve të
reja, lagje të tëra kanë nevojë për objekte shkollore të reja. Për momentin, për
secilin nxënës janë në dispozicion 3.15 m2 të hapësirës shkollore, ndërsa brenda
kufijve të qytetit kjo hapësirë është akoma më e vogël – 2.66 m2 për nxënës.
Megjithatë, në vitet e fundit është bërë shumë për përmirësimin e infrastrukturës
shkollore ekzistuese, duke bërë renovime, përtëritje të inventarit shkollor,
rregullim të mjediseve të shkollave dhe sigurim të hapësirave për aktivitete fizike
dhe jashtëmësimore. Tabela 3 jep një pasqyrë të shkollave fillore dhe të mesme të
ulta në komunë, bashkë me paralelet e ndara të tyre.
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Prishtina ka 12 shkolla të mesme të larta me gjithsej 13,338 nxënës, në të cilin
punojnë 706 mësimdhënës (ose 685 vende të plota pune), 40 punëtorë
administrativë dhe 132 punëtorë ndihmës. Tri prej këtyre shkollave janë gjimnaze
dhe në to mësojnë 5,201 nxënës, ndërsa tetë janë profesionale me 7,429 nxënës.
Ndërkaq, në medresenë “Alauddin” mësimin vijojnë 708 nxënës. Në shumicën e
shkollave mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, ndërkaq në gjimnazin “Sami
Frashëri” ka edhe paralele me mësim në gjuhën boshnjake dhe turke. Po ashtu,
edhe në shkollën e mesme të mjekësisë “A. Sokoli” ka paralele me mësim në
gjuhën boshnjake. Në gjimnaze ofrohen të gjitha profilet që parashihen me Planin
dhe programin mësimor të Kosovës: matematikë‐informatikë, shkencat e natyrës,
shkencat shoqërore, gjimnazi filologjik dhe gjimnazi i përgjithshëm (4 vjeçar).
Ndërkaq, në shkollat profesionale të Prishtinës ofrohen profilet: komunikacion,
grafikë, hotelieri‐turizëm, ekonomi dhe biroteknikë, ndërtimtari, makineri,
elektroteknikë, shëndetësi, bujqësi, muzikë, etj. Viteve të fundit është shtuar
dukshëm interesimi i fëmijëve për vazhdim të shkollimit të mesëm të lartë,
sidomos në profilin e gjimnazit, që ka shkaktuar një mbingarkesë në disa shkolla të
Prishtinës. Përveç kësaj, shkollat e Prishtinës pranojnë edhe një numër të
konsiderueshëm të nxënësve nga komunat tjera, për shkak të profileve specifike
që mungojnë nëpër këto komuna. Kështu, në të gjitha shkollat e mesme të larta,
pa përjashtim, mësimi zhvillohet në dy ndërrime. Për çdo nxënës janë në
dispozicion, mesatarisht, nga 3.2 m2 të hapësirës shkollore, ndërsa në gjimnaze
vetëm 2.2 m2.
Megjithatë, infrastruktura në shkollat e mesme të larta të Prishtinës ka shënuar një
përmirësim të dukshëm, ndërsa një pjesë e meritës i takon edhe donatorëve, të
cilët kanë investuar në përmirësimin e kushteve për zhvillimin e procesit mësimor,
veçanërisht në disa shkolla profesionale. Tabela 4 përmban të dhëna relevante për
shkollat e mesme të larta në komunën e Prishtinës.
Këtu duhet theksuar se mungojnë të dhënat për shkollat serbe që veprojnë në
territorin e Komunës së Prishtinës, e që janë nën administrimin e strukturave
paralele të Serbisë.
Të dhënat për arsimin fillor dhe të mesëm privat nuk mblidhen paralel me ato nga
institucionet publike. Megjithatë, Enti i Statistikës raporton se në vitin shkollor
2010/11 numri i nxënësve që kanë vijuar mësimin në 3 shkolla fillore dhe të
mesme të ulta private në Komunën e Prishtinës është 745. Ndërkaq në katër
shkollat e mesme të larta private në Komunën e Prishtinës mësimin në këtë vit
shkollor e kanë vijuar 573 nxënës, ndërsa në një shkollë në Lipjan, ku shumica e
nxënësve janë nga Komuna e Prishtinës, mësimin e kanë vijuar 460 nxënës të tjerë.
Disa nga dobësitë me të cilat përballet arsimi fillor dhe i mesëm në Komunën e
Prishtinës janë të përbashkëta për të gjitha shkollat, ndërsa disa të tjera kanë të
bëjnë me nivele specifike të shkollimit, kryesisht me arsimin e mesëm të lartë. Në
përgjithësi, në Komunën e Prishtinës kemi një shkallë të kënaqshme të
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vijueshmërisë së arsimit, si në klasat 1‐9, ashtu edhe në nivelin e arsimit të mesëm
të lartë. Laboratorët dhe mjetet e konkretizimit mungojnë pothuaj se në të gjitha
shkollat, duke ndikuar drejtpërdrejtë në cilësinë e mësimdhënies dhe të nxënit në
shkolla. Po ashtu, komuna nuk ka një organizim që merret me sigurimin e cilësisë
në shkolla fillore dhe të mesme, në kuptim të ofrimit të këshillave profesionale ose
ushtrimit të mbikëqyrjes me qëllim të avancimit të cilësisë. Në këtë drejtim
vërehen dobësi në funksionimin e mekanizmave të brendshëm për sigurimin e
cilësisë, siç janë aktivet profesionale nëpër shkollë, ndërkaq nuk ka aktive
profesionale që funksionojnë në nivel të komunës. Megjithatë, ka shembuj pozitivë
të organizimit të aktiviteteve të përbashkëta të shkollave, siç janë organizimi i
garave të ndryshme të diturisë dhe aktiviteteve të tjera të përbashkëta.
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Tabela 3: Shkollat fillore dhe të mesme të ulta në Komunën e Prishtinës
(Të dhënat nga DKA për vitin shkollor 2011/12)
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Tabela 4: Shkollat e mesme të larta në Komunën e Prishtinës
(Të dhënat nga DKA për vitin shkollor 2011/12)
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Prania e sjelljeve asociale të nxënësve dhe problemet e sigurisë përbëjnë një
kaptinë
të
veçantë
të
problemeve me të cilat
përballen pjesa më e madhe e
shkollave në Komunën e
Sfidat kryesore:
Prishtinës, sidomos ato të
•
Sigurimi i cilësisë në shkolla
qytetit. Në disa shkolla janë
•
Pajisja me mjete konkretizimi dhe
laboratorë
instaluar kamera të sigurisë,
•
Puna praktike dhe praktika
por kjo çështje me rëndësi nuk
profesionale në arsimin e mesëm
është adresuar në masë të
•
Siguria në shkolla
duhur as nga niveli qendror, as
•
Rrjeti i shkollave që plotëson
ai komunal. Në shumë raste
nevojat e qytetarëve
vërehet
mosnjohja
e
•
Ngarkesa në shkollat e mesme të
legjislacionit
arsimor
nga
komunës
punonjësit e arsimit, ndërsa
legjislacioni
është
mjaft
kufizues kur bëhet fjalë për marrjen e masave disiplinore ndaj nxënësve dhe
prindërve, por edhe mungon koordinimi në mes të subjekteve të ndryshme për
menaxhimin e situatave që kanë efekte negative në disiplinë dhe në siguri. Në
përgjithësi, ka nevojë për përmirësime të planifikimit, si në nivel të shkollës, ashtu
edhe në nivelin komunal.
Në arsimin fillor, rrjeti i shkollave fillore dhe të mesme të ulta paraqet një sfidë të
veçantë. Problemi qëndron te shkollat e vogla që kanë shpenzime të larta
krahasuar me numrin e nxënësve, që, nga ana tjetër, ndikon negativisht në
socializimin dhe suksesin e tyre në shkollim.
Në shkollat e mesme të larta vërehet një shpërputhje në mes të ofertës për
drejtime të ndryshme dhe interesimeve të nxënësve. Kështu, derisa në gjimnazin
“Sami Frashëri” raporti mësimdhënës‐nxënës është 1:27, në shkollën e mesme të
bujqësisë “Abdyl Frashëri” ky raport është 1:12. Përkundër sukseseve që kanë
arritur disa shkolla profesionale në organizimin e punës praktike në shkollë dhe
praktikës profesionale jashtë shkollës, ka nevojë për përmirësim në këtë fushë.
Problemet e sigurisë dhe rastet e shkeljeve disiplinore fitojnë peshë të veçantë në
nivelin e shkollimit të mesëm të lartë ku ka pasur edhe disa incidente serioze në
mes të nxënësve.
Një mundësi që duhet shfrytëzuar në Komunën e Prishtinës është shkalla e lartë e
njohjes së gjuhëve të huaja dhe e aftësive për përdorimin e teknologjisë
informative tek fëmijët. Këta faktorë nuk merren sa duhet parasysh me rastin e
organizimit të punës në shkolla. Po ashtu, Komuna e Prishtinës duhet të vendosë
një bashkëpunim më të mirë me komunat fqinje, në mënyrë që rrjeti i shkollave të
shfrytëzohet në mënyrë sa më racionale.
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Mund të thuhet se komunitetet etnike janë mirë të integruara në shkollat e
Komunës së Prishtinës, por viteve të fundit vërehet një trend i qartë i zvogëlimit të
numrit të nxënësve me mësim në gjuhën boshnjake, që mund të rezultojë me
reduktimin e rrjetit të shkollave në këtë gjuhë mësimore. Një faktor tjetër rreziku
për zhvillimet në arsimin e Komunës së Prishtinës është shtimi i rasteve të
delikuencës në qytet që, shpesh, reflektohet edhe në afërsi të shkollave, sidomos
të atyre të mesme të larta. Gjendja e rëndë ekonomike është një faktor që ndikon
dhe do të vazhdojë të ndikojë në shkapërderdhjen e nxënësve nga shkollat e
mesme.

2.5. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
Nga të dhënat e prezantuara më sipër shihet se në Prishtinë punojnë rreth 2,500
mësimdhënës dhe edukatorë. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë
gjendet në fazën e përshtatjes së kornizës së re ligjore të decentralizuar, ku janë
bërë përgatitjet për zbatimin e kornizës së re të Kurrikulit të Kosovës që bazohet
në kompetenca. Korniza ligjore bën ndarjen e qartë të përgjegjësive në mes të
MAShT‐it (përgjegjëse për sigurimin e cilësisë, licencim dhe akreditim) dhe
autoriteteve lokale arsimore (përgjegjëse kryesisht për planifikim dhe koordinim të
zhvillimit profesional të mësimdhënësve). Aktorët kryesorë në këtë mjedis,
MAShT‐i dhe drejtoritë komunale për arsim, kanë mungesë të stafit dhe të
ekspertizës për të kryer këto funksione. Studimet e kryera në drejtoritë komunale
për arsim tregojnë mospërputhje të madhe në mes të funksioneve të këtyre
drejtorive dhe misionit të tyre, stafit dhe rutinat e punës. Përgjegjësitë tjera të
decentralizuara te komunat nuk janë plotësuar me fondet përkatëse që do të
mundësonte zbatimin më të mirë të zhvillimit të mësimdhënësve brenda shërbimit
në nivel komunal dhe në nivel të shkollës. Trajnimi dhe arsimimi i mësimdhënësve
ka rol kritik në kontributin për zbatimin e reformave arsimore, që rrjedhin nga
Korniza e Kurrikulit të Kosovës.
Me gjithë se nuk ekziston
ndonjë evidencë e saktë, në
Komunën e Prishtinës është
trajnuar
një
numër
i
konsiderueshëm
i
mësimdhënësve, kryesisht për
zbatimin e metodave të reja të
mësimit, por edhe për
shfrytëzimin e teknologjisë në
arsim,
gjithëpërfshirje,
komunikim me prindër, etj.
Një pjesë e trajnimeve janë
financuar nga DKA, por pjesa

Sfidat kryesore:
•
Kapaciteti për menaxhimin e
zhvillimit profesional të
mësimdhënësve
•
Mekanizmat për mbështetje të
zhvillimit profesional në shkollë
•
Zbatimi i risive në mësimdhënie
•
Kërkesat e Kurrikulit të Ri të
Kosovës
•
Financimi i zhvillimit profesional
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më e madhe nga fondet e donatorëve. Me përkrahjen e Programit të Arsimit
Themelor (BEP) të USAID janë themeluar dy qendra për ngritje profesionale të
mësimdhënësve, në shkollën “Dardania” dhe në Shkollën e Gjelbër. Ideja është që
këto qendra të shërbejnë për zhvillimin e aktiviteteve trajnuese që duhet të
koordinohen nga DKA.
Një problem i përgjithshëm që lidhet me programet e zhvillimit profesional është
moszbatimi ose zbatimi i kufizuar i njohurive të përfituara në shkolla. Arsyeja për
këtë qëndron në faktin se nuk ekziston një sistem i mirëfilltë i kontrollit të cilësisë
në shkolla që do të shtronte kërkesa të tilla dhe do t’i përkrahte mësimdhënësit të
zbatojnë atë që kanë mësuar. Një aspekt tjetër kufizues janë kushtet jo të
përshtatshme për zbatimin e njohurive të përvetësuara – kështu aftësimi i
mësimdhënësve për përdorimin e teknologjisë informative vështirë mund të
transformohet në klasë duke marrë parasysh mungesën e teknologjisë së tillë në
shkolla, si dhe, në përgjithësi, mungesën e një qasjeje të koordinuar për inovacion
në shkollë. Në nivel komunal as në nivel shkolle nuk ekziston ndonjë sistem
funksional i monitorimit dhe ofrimit të përkrahjes për mësimdhënësit që
dëshirojnë të zbatojnë inovacione në mësimdhënie, me gjithë se ka progres në
këtë drejtim. Struktura kualifikuese e mësimdhënësve dhe nevojat për zhvillim
profesional janë çështje të cilat adresohen kohëve të fundit dhe pritet që, me
mbledhjen e informacionit të saktë për këto fusha, do të mundësohet një veprim
konsistent në përmirësimin e gjendjes. Po ashtu, te zhvillimi profesional duhet të
merren parasysh edhe dëshirat e vet mësimdhënësve, pasi bëhet fjalë për zhvillim
personal të tyre.
Një sfidë jashtëzakonisht e madhe për zhvillimin profesional të mësimdhënësve
paraqet mungesa e një sistemi për financimin e aktiviteteve në këtë fushë. Deri
tani, projektet e financuara nga donatorët ose MASHT kanë marrë mbi vete barrën
për financimin e shpenzimeve të zhvillimit profesional, ndërkaq, në disa raste,
financimi është bërë nga DKA. Megjithatë, legjislacioni i ri në Kosovë obligon secilin
mësimdhënës që t’i bëj 100 orë të zhvillimit profesional brenda një periudhe
pesëvjeçare, ndërsa komuna ka përgjegjësi t’i udhëzojë dhe t’i ndihmojë
mësimdhënësit ta kryejnë një obligim të tillë.
Korniza e Kurrikulit të Kosovës e bazuar në kompetenca shtron kërkesa të reja në
kuptim të zhvillimit profesional. Zbatimi i Kurrikulit, në masën më të madhe, varet
nga përgatitja e mësimdhënësve për të zbatuar qasje të reja në mësimdhënie dhe
të nxënë, që bazohen në ndërtimin e kompetencave tek nxënësit.
Me përkrahjen e BEP është duke u hartuar korniza për ngritje profesionale, e cila
duhet të përcaktojë një sistem të zhvillimit të vazhdueshëm profesional me bazë
në shkollë. Krahas kësaj, janë duke u formuar ekipe për zhvillim profesional në
bazë shkolle. Po ashtu, është duke u zhvilluar baza e të dhënave për licencimin e
mësimdhënësve, e cila do të përmbajë të dhëna për zhvillimin profesional të tyre
dhe do të mund të shërbejë për analiza të nevojave në të ardhmen.
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2.6. Infrastruktura
Që nga aprovimi i Strategjisë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë
2007‐2017, e cila më vonë është zëvendësuar me PSAK 2011‐16, në Kosovë janë
bërë investime të rëndësishme për përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Vet
komuna e Prishtinës ka bërë investime domethënëse në infrastrukturë, duke
investuar mjete vetanake në ndërtimin e objekteve të reja shkollore, ndërsa
investime ka pasur edhe nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe nga donatorët.
Kështu, në 10 vitet e fundit në Prishtinë janë ndërtuar objekte të reja shkollore,
anekse, si dhe janë bërë renovime të shumta që kanë bërë të mundur që mësimi
në shkollat e qytetit të organizohet, kryesisht, në dy ndërrime, duke kontribuar
drejtpërdrejtë në përmirësimin e kushteve për ngritjen e cilësisë së arsimit. Me
objektet e reja që janë inaguruar gjatë vitit 2011, Komuna e Prishtinës ka shtuar
hapësirën shkollore për 24,324 m2, ndërkaq hapësira mësimore për kokë nxënësi
është shtuar nga 1.50 m2 në 1.60 m2.
Po ashtu, kanë filluar të zbatohen standardet teknike që lehtësojnë qasjen për
persona me aftësi të kufizuara në shkolla, me gjithë se duhet të bëhet më shumë
në këtë drejtim. Të dhëna më të përafërta për infrastrukturën dhe investimet që
janë bërë në të janë prezantuar në pikat që përshkruajnë gjendjen në fushën e
Edukimit Parashkollor dhe Arsimit Fillor dhe të Mesëm (shih më lartë).
Megjithatë,
infrastruktura
shkollore në Prishtinë ka
nevojë për përmirësime të
Sfidat kryesore:
dukshme. E para, mirëmbajtja
•
Përcaktimi i nevojave për objekte
e shkollave nuk është në nivel
të reja
të duhur, pasi nuk zbatohen
•
Mirëmbajtja e objekteve
ekzistuese
standarde të mirëmbajtjes që
•
Sigurimi i inventarit cilësor që
do të siguronin një mjedis të
plotëson nevojat e të gjithë
shëndetshëm për fëmijët, por
fëmijëve
edhe jetë më të gjatë të
•
Pajisja e shkollave me TIK
infrastrukturës shkollore. Nga
•
Rritja e sigurisë së nxënësve
aspekti i sigurisë, ka nevojë që
të funksionalizohen pajisjet
kundër zjarrit, ndërsa në shumicën e shkollave mungojnë daljet emergjente në rast
rreziku. Ndërkaq, personat me aftësi të kufizuara, në rastin më të mirë, kanë qasje
në katet përdhese të ndërtesave shkollore. Inventari shkollor paraqitet i cilësisë së
ulët, ndërkaq përkujdesja për të nuk është në nivelin e duhur. Ky inventar nuk
është i përshtatshëm për persona me aftësi të kufizuara. Shkollat e Prishtinës,
kryesisht, nuk janë të pajisura me mjete të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit, në radhë të parë me rrjete lokale Wi‐Fi dhe me qasje në Internet. Kjo
mangësi paraqitet si pengesë serioze për shfrytëzimin e burimeve mësimore
alternative dhe shfrytëzimin e teknologjisë në mësimdhënie.
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Vitet e fundit vërehet një trend i qartë i zvogëlimit të numrit të nxënësve në klasat
e para, si rezultat i ndryshimeve në trende demografike, por edhe regjistrimit të
fëmijëve në shkolla private. Ky faktor duhet të merret parasysh me rastin e
planifikimit të infrastrukturës së re shkollore. MASHT, me përkrahjen financiare të
Bankës Botërore, ka zhvilluar softuerin për planifikim të ndërtimeve të reja, i cili
përmban hartën e shkollave ekzistuese në Kosovë, por edhe bën të mundur
projeksionet në bazë të të dhënave të regjistrimit të popullsisë. Përveç kësaj baze
të të dhënave është hartuar edhe 'Udhëzuesi për dizajn të shkollave, normat dhe
standardet' dhe pritet miratimi i tij. Po ashtu, ka plane për zhvillimin e udhëzuesit
për mirëmbajtje të shkollave.
Mungesa e tokës ndërtimore publike brenda kufijve të qytetit paraqitet si problem
serioz për ndërtimin e objekteve të reja shkollore, në veçanti kur bëhet fjalë për
shkolla fillore dhe të mesme të ulta. Pritet që trendet demografike do të rezultojnë
me mundësinë e të gjitha shkollave për të punuar në dy ndërrime, por objekte të
reja mund të nevojiten pas vitit 2015 për të akomoduar arsimin parashkollor të
obligueshëm. Po ashtu, rreth shkollave mungojnë shenja komunikacioni dhe
semaforë që e bëjnë të pasigurt lëvizjen e nxënësve nga shtëpia në shkollë dhe
anasjelltas.

28

3. Vizioni dhe objektivat strategjike
Vizioni dhe objektivat strategjike të planit zhvillimor janë përcaktuar në bazë të
analizës së gjendjes, si dhe në bazë të dokumenteve zhvillimore të Kosovës dhe të
Komunës së Prishtinës, në radhë të parë të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë
2011‐2016 dhe Strategjisë Afatmesme Zhvillimore të Prishtinës 2008‐2011.
Përderisa vizioni paraqet ndryshimin që duam ta shohim në mjedisin ku veprojmë,
objektivat strategjike trasojnë rrugën për jetësimin e vizionit. Për secilin objektiv
strategjik janë identifikuar disa masa që duhet marrë për të siguruar përmbushjen
e objektivit.
Vizioni, të cilin e kanë hartuar pjesëmarrësit e planifikimit është:
Sistem shkollimi gjithëpërfshirës, me mundësi të barabarta për të gjithë, që ofron
edukim dhe arsim cilësor dhe synon arritjen e standardeve bashkëkohore që
nxisin të mësuarit gjatë gjithë jetës, në funksion të zhvillimit ekonomik dhe
shoqëror të Prishtinës dhe mbarë vendit.
Gjithëpërfshirja, mundësitë e barabarta dhe cilësia janë fjalët kyçe për vizionin e
arsimit në Komunën e Prishtinës. Si kryeqendër e Kosovës që është, Prishtina ka
për detyrë të zhvillojë një sistem arsimi që i kontribuon zhvillimit, si të komunës,
ashtu edhe të mbarë vendit. Një gjë e tillë nuk është e mundur, nëse nuk u ofrohen
mundësi të barabarta për shkollim të gjithë qytetarëve dhe nëse nuk sigurohet
përfshirja e tyre në shkollim. Përmes përfshirjes dhe mundësive të barabarta në
arsimin parauniversitar krijohen parakushte të nevojshme për vazhdimin e
shkollimit në nivelin e arsimit të lartë, respektivisht për punësim. Përfshirja dhe
mundësitë e barabarta duhet të jenë të pranishme që nga niveli i edukimit
parashkollor, ku shumë fëmijë nuk kanë qasje për shkak të kapaciteteve të vogla
absorbuese ose gjendjes sociale të tyre. Në shumë mjedise paraqitet si sfidë
përfshirja edhe në nivelin e mesëm të lartë, sepse, në këtë fazë, një numër i
konsiderueshëm i fëmijëve janë të detyruar të punojnë për të përkrahur
financiarisht familjet e tyre.
Ofrimi i arsimit cilësor është një obligim tjetër madhor për Komunën e Prishtinës.
Në këtë mënyrë sigurohet cilësia e njohurive dhe shkathtësive që fitohen nga
shkolla që rrit gjasat e njerëzve për shkollim të mëtutjeshëm dhe punësim, jo
vetëm brenda Komunës, por edhe jashtë kufijve të vendit. Është me rëndësi që
qytetarët të jenë të përgatitur për tregun ndërkombëtar të punës, sepse në kohën
e ekonomisë globale, përgatitja e mirë shkollore zbut problemin e papunësisë dhe
ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës. Cilësia në arsim është çështje komplekse
dhe lidhet sa me qeverisjen dhe udhëheqjen, po aq edhe me infrastrukturën,
përgatitjen e mësimdhënësve, cilësinë e programeve dhe teksteve mësimore.
Pavarësisht faktit se të gjitha këto nuk janë nën kontrollin e Komunës, synimi
duhet të jetë i lartë, sepse pa pritshmëri të larta nuk ka as rezultate.
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Gjatë procesit janë përcaktuar pesë objektiva strategjike për zhvillimin e arsimit në
Komunën e Prishtinës:
1.

Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor dhe efikas në institucione
arsimore

2.

Përfshirje e shtuar e fëmijëve në edukimin parashkollor dhe ofrimi i
shërbimeve cilësore

3.

Ngritje e cilësisë dhe gjithëpërfshirje në arsimin fillor dhe të mesëm

4.

Ndërtimi i mekanizmave për zhvillim të vazhdueshëm profesional të
mësimdhënësve

5.

Krijim i mjedisit miqësor, të shëndetshëm dhe të sigurt për të gjithë

Pastaj, për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar treguesit e verifikueshëm, si
dhe masat që çojnë në arritjen e objektivit përkatës.

Objektivi 1: Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim
cilësor dhe efikas në institucione arsimore
Qeverisja mund të definohet si ushtrim i autoritetit politik dhe shfrytëzim i
burimeve të institucionit për të menaxhuar probleme shoqërore. Udhëheqja është
pjesë e qeverisjes, por, ndryshe nga qeverisja, e cila merr vendime strategjike,
udhëheqja merr vendime operative. Ndërkaq, menaxhimi është i pranishëm edhe
në qeverisje edhe në udhëheqje, por, në përgjithësi, karakterizohet me pesë
funksione: planifikimi, organizimi, udhëheqja, koordinimi dhe kontrolli.
Qeverisja, udhëheqja dhe menaxhimi cilësor janë parakushte themelore për
sigurimin e cilësisë së shërbimeve arsimore dhe të rezultateve të arsimit. Që nga
shpallja e pavarësisë së Kosovës, janë aprovuar një varg ligjesh që delegojnë
autorizimet nga pushteti qendror në nivel komune, ndërsa në fushën e arsimit
është bartur pjesa më e madhe e përgjegjësive që, deri në vitin 2008, janë ushtruar
nga niveli qendror. Megjithatë, ka pasur shumë ngecje në praktikë, kështu që
komunat vazhdojnë të mos ushtrojnë një pjesë të konsiderueshme të përgjegjësive
të tyre, qoftë për shkaqe organizative apo të tjera.
Megjithatë, Ligji për Arsimin Parauniversitar që ka hyrë në fuqi më 1 tetor 2011 ka
konfirmuar edhe një herë se komunat kanë përgjegjësi për menaxhimin e
institucioneve arsimore dhe, në masë të madhe, për cilësinë e arsimit.
Përgjegjësitë e tilla janë akoma më të theksuara në Prishtinë, e cila ka numrin më
të madh të institucioneve arsimore, nxënësve dhe punonjësve të arsimit në
Kosovë. Kjo është arsyeja që Komuna e Prishtinës duhet të ndërtojë struktura që i
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përgjigjen kërkesave të reja ligjore për menaxhimin e sistemit të arsimit. Ndërtimi
dhe funksionalizimi i strukturave të tilla ka implikime buxhetore, por pa to nuk
është i mundur ushtrimi i përgjegjësive ligjore të reja.

Treguesit
1.1.

Janë vënë në funksion kriteret e përzgjedhjes si përvoja, përgatitja
profesionale, dhe licencimi.

1.2.

Janë organizuar trajnime të fushave të ndryshme të menaxhimit për 200
anëtarë të stafit menaxhues

1.3.

Deri më 2015 nga DKA në shkolla janë bartur kompetencat lidhur me
menaxhimin e financave, pranimin e kuadrit, shqiptimin e masave
disiplinore

1.4.

Sigurohen shërbime profesionale për DKA dhe shkollat në komunë

Masat

Masa 1.1.

Krijohen mekanizmat për përzgjedhjen e kuadrit menaxhues dhe
profesional nëpër shkolla

Përshkrimi:

Politizimi perceptohet si një nga sëmundjet e shoqërive në
transicion. Perceptimi i "dozës" së politizimit në arsim bëhet nga
shumë konstatime, si të brendshme, të jashtme dhe nga ata që
janë dhe ishin drejtpërdrejtë të inkuadruar në arsim. Politizimi në
mënyrë qenësore e dëmton vetë procesin edukativ‐arsimor. Për të
përzgjedhur personelin menaxhues adekuat dhe profesional, është
menduar që të përcaktohen, përveç atyre ekzistuese, edhe një
sërë kriteresh të tjera që shmangin ndikimin politik dhe të
nepotizmit, që çojnë në përzgjedhjen e personelit arsimor jo
adekuat. Përfshirja e këshillave të prindërve në panelet
përzgjedhëse në formë të vëzhguesit ose shtruesit të pyetjeve për
kandidatët do të shtonte llogaridhënien, do të rriste
transparencën, besueshmërinë e DKA‐së dhe njëherësh do të
fuqizonte dhe vet këshillin e prindërve. Gjithashtu angazhimi i
profesionistëve me përvojë si p.sh. arkitektë, inxhinierë,
kontabilistë, etj në panelet përzgjedhëse të stafit të shkollave
profesionale konsiderohet më se i nevojshëm për të pasur një
përzgjedhje sa më të drejtë dhe profesionale.
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Masa 1.2.

Organizohen trajnimet për stafin menaxhues lidhur me ushtrimin e
kompetencave nga lëmenjtë gjegjës

Përshkrimi:

Ushtrimi i kompetencave gjatë kryerjes së punëve së përditshme
menaxhuese kërkon njohuri dhe shkathtësi specifike, sidomos në
kryerjen e detyrave që kërkojnë përgjegjësi të veçantë.
Menaxhuesit e institucioneve arsimore vijnë nga profesione të
ndryshme, me njohuri dhe shkathtësi nga më të ndryshmet, por të
cilat bëjnë pjesë në lëmin e arsimit. Planifikimi strategjik, ai
operacional, sigurimi i fondeve, komunikimi, menaxhimi financiar
dhe shumë të tjera janë fusha me të cilat fare pak ose aspak janë
përballur menaxhuesit e institucioneve arsimore. Duke i pasur
parasysh rrethanat e sotme të zhvillimit dinamik të shoqërisë që
shtojnë mundësitë për zhvillim të arsimit, dhe rolin që institucioni
arsimor e ka, është shtuar edhe nevoja për shkathtësi të reja në
qeverisjen e institucioneve arsimore për të përmbushur nevojat
gjithnjë në rritje. Andaj në fushat që priten të identifikohen, duhen
ndërtuar kapacitetet përmes organizimeve të trajnimeve, që çojnë
drejt zhvillimit të qeverisjes së arsimit.

Masa 1.3.

Stimulohet stafi menaxhues në bazë të arritjes profesionale dhe
performancës

Përshkrimi:

Me qëllim që të nxitet puna profesionale e suksesshme e
personelit udhëheqës të institucioneve arsimore, të rritet
konkurrenca në menaxhimin sa më të mirë, në rritjen e
performancës, në sigurimin e fondeve, në zbatimin e risive që japin
fryte, etj., krijohet skema për stimulimin menaxhimit të
suksesshëm për stafin menaxhues. Skema e këtillë hartohet me
pjesëmarrje nga personeli i DKA‐së dhe udhëheqësit e shkollave
dhe miratohet nga drejtori i DKA‐së. Skema krijohet përmes
hartimit të standardeve dhe kritereve të bazuara në arritje
profesionale dhe performancën e treguar nga menaxhuesit e
institucioneve arsimore, përfshirë personelin e DKA‐së. Format e
stimulimit janë menduar të jenë stimulimi financiar, mirënjohja
publike për punën e bërë, përparësi për pjesëmarrje në forma të
ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar, përparësi në
pjesëmarrje në projekte të ndryshme, si dhe forma të tjera të
stimulimit që përcaktohen nga DKA.
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Masa 1.4.

Ushtrohen përgjegjësitë e bartura nga niveli qendror dhe barten
autorizimet dhe përgjegjësitë nga DKA në shkollë

Përshkrimi:

Ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës (Nr. 03/L‐
068) dhe Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës
(Nr. 04/l‐032), Ligji mbi edukimin parashkollor (Nr. 02/L‐52) si dhe
një numër i akteve nënligjore i japin një sërë autorizimesh
komunave. Këto autorizime janë mundësi e mirë për të zhvilluar
arsimin në komunë dhe për të rritur performancën e qeverisjes së
institucioneve arsimore, ofrojnë mundësi që shkollat të jenë më
afër komunës, më të menaxhueshme nga komuna, si dhe ofrojnë
mundësinë që komuna të merr përgjegjësinë për zhvillimin e
arsimit në territorin e vet. Një pjesë e madhe e autorizimeve të
deleguara nga niveli qendror në komuna nuk janë shfrytëzuar nga
komunat për arsye të ndryshme, duke filluar nga mungesa e
informacionit të plotë rreth legjislacionit në fuqi, e deri tek
kufizimet buxhetore për ndërmarrje të veprimeve të ndryshme.
Andaj, është e nevojshme që, fillimisht, menaxhuesit e
institucioneve arsimore të njihen më mirë me legjislacionin
arsimor, të kërkohen opsione të ndryshme, të hartohet plani i
bartjes së kompetencave përfshirë kornizën e monitorimit dhe të
vlerësimit. Po ashtu, duhet të fillojë bartja e kompetencave dhe e
përgjegjësive nga DKA në shkolla.

Masa 1.5.

Aktivizohen Këshillat e Prindërve në shkolla

Përshkrimi:

Aktivizimi i këshillave të prindërve në shkolla pritet të forcojë
lidhjen e plotë e funksionale të shkollës me komunitetin si një
detyrim demokratik për të siguruar një qeverisje dhe arsim të mirë
për të gjithë. Gjithashtu, roli aktiv i këshillave të prindërve në
shkolla çon drejt zbatimit të autonomisë së shkollave të garantuara
me legjislacionin arsimor në fuqi. Roli aktiv i këshillave të prindërve
në shkolla do të ofrojë mundësi për rolin që duhet luajtur fuqia e
familjes dhe karakteri social i komunitetit, për të përmbushur
plotësisht përpjekjet për arsimim. Përfshirja e komunitetit përmes
këshillave të prindërve në shkolla jo vetëm është një mbështetje
dhe nxitje për mësimdhënien por edhe një faktor nxitës dhe
korrigjues për politikat që duhet të ndërmerren nga vetë shkolla
për përmirësimin e shërbimit arsimor. Aktivizimi i këtyre këshillave
të prindërve në shkolla bëhet përmes përfshirjes së tyre në
hartimin e politikave shkollore, në marrjen e vendimeve me
rëndësi nga personeli udhëheqës i shkollës, dhe në përzgjedhjen sa
më të drejtë të personelit udhëheqës të shkollës. Gjithashtu është
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shtruar nevoja të formohet këshilli i prindërve në nivel komune, i
cili do të përfaqësonte interesat e prindërve/komunitetit gjatë
hartimit të politikave arsimore nga ana e DKA‐së, do të ndihmonte
atë në ngritje të fondeve, në përfaqësim, në komunikim me
këshillat e prindërve nëpër shkolla, në fushata të ndryshme për të
ofruar arsim cilësor dhe gjithëpërfshirje të grupeve të
margjinalizuara, në paraqitjen e shqetësimeve të komunitetit ku
gravitojnë shkollat etj.

Masa 1.6.

Sigurohen shërbime profesionale për institucione arsimore dhe
DKA

Përshkrimi:

Gjatë kryerjes së punëve të përditshme menaxhuese nga personeli
udhëheqës i institucioneve arsimore, ekziston nevoja për asistencë
teknike për të përmbushur obligimet që dalin nga kryerja e
detyrave. Gjatë zbatimit e projekteve të ndryshme infrastrukturore
dhe zhvillimore, por edhe në punën e përditshme, ka nevojë të
ngrihen komisione të ndryshme vlerësimi dhe monitorimi të cilat
kërkojnë burime njerëzore të profilit jo arsimor, si p.sh atij
financiar, teknik etj. Ekspertë të këtyre profileve përfshihen në
komisione prokurimi, furnizimi, komisione për pranim të punëve të
kryera infrastrukturore në objektet arsimore, në përzgjedhjen e
personelit specifik arsimor në shkollat profesionale, etj.
Identifikimi dhe kontraktimi i tyre si kryerës të shërbimeve
profesionale duhet të bëhet në forme të strukturuar, përmes
procedurave të hartuara dhe të aprovuar nga DKA.

Masa 1.7.

Organizohet shërbimi këshillimor profesional në nivel komune

Përshkrimi:

Shërbimi këshillimor në nivel komune sipas fushave kurrikulare
dhe/ose niveleve të shkollimit është shumë i nevojshëm, i
imponuar nga problemet aktuale e komplekse me të cilat
ballafaqohen sot shkollat si demokratizmi i shoqërisë dhe
reflektimi i saj në shkollë dhe në procesin e edukimit, zhvillimi
intensiv i shkencës dhe teknologjisë, kujdesi i shtuar i shoqërisë
për fëmijët, shoqërizimi i procesit të edukimit, dhe ndryshimi i
vazhdueshëm i programeve mësimore. Kurrikuli i Ri i Kosovës i
bazuar në kompetenca imponon nevojën e organizimit të një
shërbimi efektiv që i ndihmon shkollat të përballojnë me sukses
sfidën e zbatimit të kurrikulit në shkolla.
Ky shërbim këshillimor mund të organizohet sipas nivele të
shkollimit ose sipas fushave kurrikulare. Detyrë themelore e tij
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është ofrimi i ndihmës profesionale shkollave, në radhë të parë
përmes aktiveve profesionale që operojnë në shkolla. Këto aktive
duhet të ngrihen në struktura të menaxhmentit të mesëm që
bartin përgjegjësinë për çështjet akademike në fushën e caktuar,
ndërsa funksionalizimi i aktiveve profesionale në nivel komune do
të bënte të mundur një koordinim të punës së aktiveve shkollore.
Shërbimi profesional, i ngritur në nivel komune, i cili do të jetë
prezent në terren në shkolla si vëzhgues dhe ofrues shërbimesh,
do të përbëhet nga: a) ekspertët lëndorë që merren me aspektet
themelore të organizimit, vlerësimit dhe përparimit të punës
edukative – mësimore, planifikimit dhe programimit të procesit
mësimor, dhe realizimit të rolit edukativ të shkollës; b) pedagogët
dhe psikologët, të cilët, në bashkëpunim me stafin pedagogjik dhe
udhëheqës, fokusohen në promovimin dhe zhvillimin mendor e
fizik të nxënësve si dhe në ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes për
rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit; c) punëtorit social
që ofron këshilla lidhur me çështjet sociale dhe ndërlidh me
shërbimet tjera sociale në komunë; d) ekspertëve të profileve të
tjera që angazhohen sipas nevojës, siç është këshillimi në karrierë,
e të ngjashme.

Objektivi 2: Përfshirje e shtuar e fëmijëve në
edukimin parashkollor dhe ofrimi i shërbimeve
cilësore
Studime të shumta flasin në favor të edukimit parashkollor si mjet i përshtatshëm
për t’i mbështetur fëmijët të arrijnë sukses në edukimin formal. Edukimi
parashkollor bën të mundur që fëmijët të fitojnë shkathtësi të rëndësishme të
para‐leximit, siç janë vetëdija fonologjike dhe shkathtësitë narrative, si dhe të
krijojnë një afërsi me librin, t’i njohin shkronjat dhe t’i fitojnë bazat e leximit dhe
shkrimit. Në veçanti kjo vlen për fëmijët nga grupe të margjinalizuara, tek të cilët
edhe suksesi në arsimin formal është në nivel më të ulët. Rritja e përfshirjes në
edukimin parashkollor është edhe prioritet i MASHT‐it, i përcaktuar në PSAK 2011‐
2016, ndërkaq Ligji për Arsimin Parauniversitar lë të hapur mundësinë që edukimi
parafillor të bëhet i obligueshëm duke filluar nga viti shkollor 2015/16. Zgjerimi i
kapaciteteve në institucione publike dhe përkrahja e partneriteteve publike‐
private paraqiten si dy rrugët kryesore për rritjen e përfshirjes në edukimin
parashkollor në Prishtinë. Po ashtu, një pjesë të barrës do ta bartin institucionet e
shumta private që operojnë në Komunën e Prishtinës.
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Përqendrimi vetëm në përfshirje bart në vete rrezikun e zvogëlimit të interesimit
për edukim parashkollor nëse nuk shoqërohet me hapa për përmirësimi n e cilësisë
së shërbimeve. Me përkrahjen nga UNICEF‐i, MAShT‐i ka hartuar dhe ka miratuar
Standardet e Zhvillimit të Mësimit në Fëmijërinë e Hershme (SZHMFH) për moshës
0‐6 vjeçare. Pritet që SZHMFH të shërbejnë si bazë e mirë për rishikimin e
kurrikulave ekzistuese për fëmijët e moshës 3‐6 vjeçare dhe të klasave parafillore,
përderisa puna në finalizimin e kurrikulave për fëmijët e moshës 0‐3 vjeç është në
progres. Vënia në zbatim e kurrikulave të bazuara në SZHMFH ka potencial të sjell
ngritje të cilësisë së shërbimeve, por kjo duhet të shoqërohet edhe me masa të
tjera siç janë: zhvillimi profesional i edukatoreve, sigurimi i mjeteve didaktike dhe,
në përgjithësi, krijimi i mjedisit miqësor për fëmijët dhe familjen në institucione
parashkollore.

Treguesit
2.1.

Deri në fund të vitit 2017 përfshirja në edukimin parashkollor do të rritet
për të paktën 50%

2.2.

Në vitin shkollor 2016/2017 të gjithë fëmijët e moshës 5‐6 vjeç do të
përfshihen në arsimin parafillor

2.3.

Personeli edukativ demonstron përmirësim të performancës

2.4.

Komuna posedon të dhëna të sakta nga të gjitha institucionet
parashkollore të licencuara

Masat
Masa 2.1.

Zhvillohen partneritete publike‐private në përkrahje të edukimit
parashkollor

Përshkrimi:

Komuna do të inkurajojë ndërtimin e partneritete publike‐private
në funksion të zgjerimit të kapacitetit për ofrimin e shërbimeve të
edukimit parashkollor, në radhë të parë, në institucione
parashkollore të specializuara. Partneritetet e tilla mund të marrin
forma të ndryshme: dhënie në shfrytëzim e pronës publike
investuesve privatë, subvencionim i operatorëve që ofrojnë
shërbime të edukimit parashkollor, ose forma të tjera të
përkrahjes e nismave private për ofrimin e shërbimeve të tilla që
janë në përputhje me interesin dhe mundësitë e Komunës.
Gjithsesi, këto partneritete duhet të jenë në përputhje me
legjislacionin në fuqi, ndërsa zhvillimi i tyre duhet të bëhet në
mënyrë transparente për të siguruar mundësi të barabarta për të
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gjithë operatorët e interesuar. Përveç bizneseve që kanë qëllim
përfitimin, duhet synuar edhe partneritete me organizata
joqeveritare që organizojnë forma alternative të edukimit
parashkollor, kryesisht, për grupet e margjinalizuara të popullatës.

Masa 2.2.

Plotësohen nevojat për personel në edukimin parashkollor

Përshkrimi:

Me zgjerimin e kapacitetit në institucionet parashkollore publike
(masa 5.1) medoemos do të paraqitet nevoja për punësimin e
personelit të ri edukativ, administrativ dhe ndihmës. Analiza e
nevojave duhet të jetë pjesë integrale e procesit të planifikimit të
kapaciteteve të reja.

Masa 2.3.

Organizohet zhvillim profesional për personelin edukativ

Përshkrimi:

Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet zhvillimit profesional të
personelit edukativ në institucionet parashkollore. Preferencë do
t’i jepet aktiviteteve të zhvillimit profesional që organizohen në
bazë të institucionit, pasi ato janë dëshmuar më efektive dhe më
të qëndrueshme. Aktivitetet e tilla, zakonisht, nuk reduktohen
vetëm në trajnime, por përmbajnë në vete edhe monitorimin dhe
këshillimin, si aspekte të rëndësishme të zhvillimit profesional.
Komuna është e interesuar që aktivitete të tilla të përfshijnë si
institucionet publike, ashtu edhe ato private, ndërsa në rastin e
institucioneve publike, është e obliguar të ofrojë edhe mbështetje
financiare për zhvillimin e tyre. Komuna do të vendosë kontakte
me ofertuesit e shërbimeve të zhvillimit profesional, duke bërë
përpjekje të sigurojë programe sa më cilësore për institucionet
parashkollore. Këto programe duhet të jenë të akredituara, duke i
kontribuar kështu plotësimit të kërkesave ligjore për licencim të
personelit edukativ.

Masa 2.4.

Organizohet monitorimi dhe përkrahja e punës së institucioneve
parashkollore

Përshkrimi:

Drejtoria Komunale e Arsimit ka zyrtar për edukimin parashkollor
që duhet të punojë me institucionet parashkollore në ngritjen e
cilësisë së shërbimeve. Kuptohet, kompleksiteti i kërkesave që
shtrohen para zyrtarit kërkon një koordinim shumë të mirë me
institucionet parashkollore, si dhe me ofertuesit e specializuar të
programeve të zhvillimit profesional. Përmes një bashkëpunimi të
tillë mund të hartohet një plan efektiv për monitorimin e punës së

37

institucioneve parashkollore, i cili ofron informacion të nevojshëm
për krahasimin e rezultateve dhe për vendimmarrje. Nevojat e
institucioneve parashkollore për përkrahje mund të jenë nga më të
ndryshmet dhe do të ketë situata kur kjo përkrahje nuk do të
mund të ofrohet nga komuna. Në të gjitha rastet e tilla, komuna do
të shqyrtojë mundësinë që përkrahja të kërkohet nga institucione
që kanë ekspertizë në fushën e edukimit parashkollor, qofshin ato
publike ose private.

Masa 2.5.

Furnizohen institucionet parashkollore me mjete didaktike dhe
rekuizita sportive

Përshkrimi:

Komuna do të bëj një analizë të nevojave për furnizimin e
institucioneve parashkollore publike me mjete të nevojshme
didaktike, përfshirë edhe librat, si dhe me rekuizita sportive. Me
këtë rast, do të zhvillohen konsulta me institucione të specializuara
për edukim parashkollor në mënyrë që mjetet të jenë në funksion
të punës edukative që bëhet në çerdhe, kopshte dhe klasa
parafillore. Po ashtu, do të inkurajohet futja në përdorim e
mjeteve që mund të punohen nga vet personeli edukativ, duke
shfrytëzuar materialet që kanë në dispozicion.

Masa 2.6.

Themelohen paralele të reja parafillore në kuadër të shkollave
fillore

Përshkrimi:

Themelimi i paraleleve parafillore do të bëhet në përputhje me
dinamikën e përcaktuar nga MASHT për rritjen e pjesëmarrjes në
edukimin parafillor, i cili, mund të bëhet edhe i obligueshëm për të
gjithë fëmijët e moshës 5‐vjeçare pas vitit 2015. Me zgjerimin e
kapaciteteve infrastrukturore për arsimin fillor dhe të mesëm të
ulët, duhet të parashihen klasa parafillore aty ku nuk ekzistojnë,
ose të rritet numri i tyre në përputhje me kërkesën. Përparësi e
veçantë duhet t’i jepet zonave rurale ku nuk ekzistojnë mundësi
objektive për përfshirjen e fëmijëve të moshës 0‐5 në forma të
organizuara të edukimit parashkollor. Ndërkaq, për hir të
racionalizimit të kapaciteteve, programi parafillor duhet të
realizohet edhe në institucionet parashkollore të specializuara ku
qëndrojnë fëmijët e moshës 5‐6 vjeçare, përderisa për këtë
ekzistojnë mundësi ligjore.
Me shtimin e numrit të klasave parafillore, paraqitet edhe nevoja
për punësimin e personelit të ri dhe kërkesat e shtuara për
mbulimin e shpenzimeve të ndërlidhura që kanë të bëjnë me këtë

38

nivel shkollimi. Pritet që mjetet për këtë qëllim do të sigurohen
nga Granti i Specifik i Arsimit, por komuna nuk përjashton
mundësinë që të ndërhyjë nga mjetet vetanake aty ku paraqitet
nevoja.

Masa 2.7.

Mblidhen të dhëna nga të gjitha institucionet parashkollore,
publike dhe private

Përshkrimi:

DKA duhet të ketë një sistem për mbledhjen dhe përpunimin e të
dhënave nga të gjitha institucionet parashkollore në komunë,
publike dhe private. Ky sistem duhet të jetë në përputhje me
kërkesat e SMIA dhe të sigurojë të dhëna që japin informacion të
saktë përfshirjen dhe aspekte tjera të funksionimit të
institucioneve parashkollore. Fillimisht, sistemi mund të jetë i tipit
tabelor, ndërsa, me kalimin e kohës, mund të avancohet për të
akomoduar kërkesat e shtuara që mund të paraqiten.

Masa 2.8.

Organizohet fushatë informimi prindërit për mundësinë e
përfshirjes ne edukimin parashkollor

Përshkrimi:

Me gjithë se kërkesat për regjistrim në institucionet e edukimit
parashkollor tejkalojnë shumëfish ofertën, është e nevojshme që
të zhvillohen fushata vetëdijesimi për rëndësinë e edukimit
parashkollor, në veçanti në ato mjedise të komunës ku nuk eksiton
tradita e regjistrimit të fëmijëve në këtë nivel të sistemit të arsimit.
Është e arsyeshme që fushatat e tilla të koordinohen me MASHT,
me organizatat e shoqërisë civile dhe me partnerët zhvillimore, në
mënyrë që të maksimizohet efekti i tyre. Po ashtu, është me
rëndësi të informohet publiku i gjerë për mundësitë për
regjistrimin e fëmijëve në nivelin parashkollor. Komuna mund ta
prezantojë në web faqen e vet një listë të plotë të institucioneve
parashkollore publike dhe private të licencuara, e cila freskohet
kohë pas kohe .
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Objektivi 3: Ngritje e cilësisë dhe gjithëpërfshirje në
arsimin fillor dhe të mesëm
Cilësia dhe gjithëpërfshirja janë dy kërkesat kyçe që shtrohen në sektorin e arsimit
parauniversitar. Ngritja e cilësisë është e lidhur ngushtë me sigurimin e kushteve
optimale për zhvillimin e procesit mësimor dhe përfshin në vete edhe menaxhimin
(objektivi 1), zhvillimin profesional të mësimdhënësve (objektivi 4) dhe
infrastrukturën (objektivi 5). Në kuadër të objektivit 3 përqendrimi do të jetë te
sigurimi i mjeteve të konkretizimit, laboratorëve dhe literaturës për shkollat e
përgjithshme, dhe krijimin e kushteve për punë praktike dhe praktikë profesionale
në funksion të avancimit të shkathtësive të nxënësve në shkollat profesionale.
Ndërkaq, gjithëpërfshirja nuk bën të kufizohet vetëm në arsimin e detyruar, ku
është arritur një progres i konsiderueshëm në rritjen e përfshirjes në 10 vjetët e
fundit. Përkundrazi, ajo duhet të shtrihet edhe në arsimin e mesëm të lartë, sepse
mundësitë e punësimit janë shumë më të mëdha për ata që mbarojnë këtë nivel
shkollimi sesa për ata që mbarojnë vetëm arsimin e detyruar. Nga ana tjetër,
ekziston tendenca që në Kosovë arsimi i detyruar të jetë 13‐vjeçar, duke filluar nga
klasa parafillore deri në klasën e 12‐të që imponon nevojën e sigurimit të
gjithëpërfshirjes në shkollim të rregullt për një numër dukshëm më të madh
grupmoshash.
Gjithëpërfshirja, po ashtu, ka të bëj edhe me grupet e margjinalizuara ku bëjnë
pjesë disa grupe etnike (romët, ashkalinjtë, egjiptianët), të varfrit, si dhe personat
me aftësi të kufizuara. Të gjitha këto kategori kërkojnë qasje specifike që
ndërlidhte edhe me objektivat tjerë të këtij plani zhvillimor, por edhe me sektorë
të tjerë të administratës komunale, si shëndetësia dhe mirëqenia sociale.

Treguesit
3.1.

Në vitin shkollor 2015/16 suksesi i nxënësve të komunës së Prishtinës në
testet shtetërore është së paku 10% më i mirë sesa në vitin shkollor
2011/12

3.2.

Në vitin shkollor 2015/16 nuk ka braktisje në arsimin fillor dhe të mesëm të
ulët (përveç rasteve të izoluara), ndërsa numri i mungesave të
paarsyeshme përgjysmohet në raport me vitin shkollor 2011/12.

3.3.

Në vitin shkollor 2015/16 pjesëmarrja në arsimin e mesëm të lartë është të
paktën 90%, ndërsa numri i mungesave të paarsyeshme përgjysmohet në
raport me vitin shkollor 2011/12.
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3.4.

Në vitin shkollor 2015/16 mbi gjysma e fëmijëve me aftësi të kufizuara
përfshihen në arsimin fillor dhe të mesëm

3.5.

Të paktën 70 persona në vit vijojnë arsimin joformal në nivelin fillor dhe të
mesëm të ulët

Masat
Masa 3.1.

Sigurohen mjete konkretizimi dhe pajisje laboratorike për të gjitha
shkollat

Përshkrimi:

Duke pasur parasysh nevojat për zbatimin e Kurrikulit të Ri, pritet
që MASHT të definojë pakot minimale të mjeteve të konkretizimit
dhe pajisjeve me të cilat duhet furnizuar shkollat. Kjo do të jetë
mundësi e mirë që komuna t’i furnizojë shkollat me mjetet e
nevojshme të konkretizimit dhe pajisje, duke racionalizuar
shpenzimet. Një mundësi tjetër racionalizimi është furnizimi i
shkollave me mjetet didaktike dhe pajisje laboratorike
multifunksionale, pra të tilla që mund të përdoren në lëndë dhe
nivele të ndryshme, duke ofruar nivelin e konkretizimit adekuat
për moshën e nxënësve dhe drejtimin përkatës. Kështu, në shkollat
fillore dhe të mesme të ulta mjetet e konkretizimit dhe pajisjet
laboratorike, të shumtën, kanë qëllim demonstrimin dhe
ilustrimin, e jo aftësimin për kryerjen e procedurave komplekse
laboratorike në lëndë të caktuara. Kjo, shpesh, mund të realizohet
përmes pajisjeve të teknologjisë së informacionit, softuerëve dhe
materialeve që janë në dispozicion në Internet. Nga ana tjetër, në
shkollat e mesme të larta, në veçanti ato të profesionale, natyra e
mjeteve të konkretizimit dhe pajisjeve laboratorike është tjetër
dhe duhet të jetë në funksion të aftësimit të nxënësve për kryerjen
e procedurave.
Gjithsesi, për shkak të kostos së lartë të mjeteve të konkretizimit
dhe të pajisjeve laboratorike, kërkesat e shkollave duhet të jenë të
argumentuara mirë, duke specifikuar qartë se për cilat pjesë të
programit mësimor nevojiten mjetet. Këto kërkesa duhet të
shqyrtohen me kujdes nga stafi profesional në DKA. Ndërkaq,
synimi duhet të jetë që ato mjete të shfrytëzohen më shumë se një
herë brenda vitit shkollor.
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Masa 3.2.

Pajisen bibliotekat shkollore me literaturë profesionale, tekste
mësimore dhe libra

Përshkrimi:

Biblioteka shkollore funksionojnë në shumë shkolla, por fondet e
tyre vazhdojnë të jenë të kufizuara dhe të mos i plotësojnë nevojat
e nxënësve. Është e domosdoshme që, brenda mundësive
materiale, këto biblioteka të pajisen me literaturë profesionale për
mësimdhënës, tekste mësimore dhe libra. Megjithatë, duhet pasur
parasysh se furnizimi i rregullt me fonde të tjera kërkon mjete të
konsiderueshme materiale, prandaj komuna duhet të vendosë
kontakt me distributorët e librit që të sigurojë çmime sa më të
volitshme. Nga ana tjetër, duhet nxitur nxënësit, prindërit,
komunitetin dhe publikun e gjerë që të dhurojnë libra për
bibliotekat shkollore, përfshirë botimet e vjetra që nuk gjendjen
më në shitje. Të gjitha bibliotekat shkollore duhet të kenë një
evidencë të saktë të fondit librar dhe të statusit të huazimit të tij.
Për këtë arsye, komuna do të kërkojë ndihmën e Bibliotekës së
Qytetit qe të krijohet një sistem unik i katalogizimit të librave, duke
bërë të mundur edhe këmbimin e librave në mes të bibliotekave
shkollore.

Masa 3.3.

Themelohen
profesionale

Përshkrimi:

Firmat ushtrimore dhe punëtoritë mundësojnë kryerjen e punës
praktike në shkolla profesionale dhe nga cilësia e funksionimit të
tyre varet, në masë të madhe, edhe cilësia e njohurive dhe
shkathtësive që përfitojnë nxënësit, si dhe punësueshmëria e tyre.
Në Komunën e Prishtinës operojnë firma ushtrimore dhe punëtori
të pajisura mirë, por jo në të gjitha shkollat profesionale. Për këtë
arsye, duhet filluar nga një analizë e gjendjes, e cila do t’i
përcaktonte nevojat për firma ushtrimore dhe punëtori. Hapi tjetër
është hartimi i një plani për themelimin e firmave ushtrimore dhe
punëtorive të reja. Derisa firmat ushtrimore mund të bëhen pjesë
e rrjeteve ndërkombëtare simotra, ose të vendosin bashkëpunim
me firma lokale, punëtoritë shkollore, përveç për ushtrime, mund
të shërbejnë edhe për kryerjen e shërbimeve për bizneset e tjera
ose të shfrytëzohen si bazë materiale për ushtrimin e biznesit të
vet shkollës. Nga të gjitha shkollat profesionale duhet kërkuar të
shqyrtojnë mundësitë për vendosjen e bashkëpunimeve të tilla me
biznesin, sepse kështu rritet motivimi tek nxënësit dhe
mësimdhënësit për punë më cilësore.

firma

ushtrimore
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dhe

punëtori

në

shkolla

Masa 3.4.

Organizohen aktivitete të praktikës profesionale në bashkëpunim
me ndërmarrjet publike dhe private

Përshkrimi:

Kryerja e praktikës profesionale në kompani është pjesë e
programeve të arsimit profesional në Kosovë dhe komuna do të
bëj çmos për të ndihmuar shkollat ta realizojnë këtë aspekt të
rëndësishëm të punës së tyre. Secila shkollë profesionale ka për
detyrë të identifikojë partnerët e mundshëm, nga radha e
kompanive publike dhe private, me të cilët mund të
bashkëpunohet në organizimin e praktikës profesionale për
nxënësit, pastaj DKA do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjeve
përkatëse. Kur të arrihet marrëveshja, shkolla ka për detyrë të
zhvillojë plane për kryerjen e praktikës profesionale në
bashkëpunim me kompanitë e interesuara, si dhe të ushtrojë
mbikëqyrjen e rregullt të procesit. Shkolla dhe komuna do të
marrin të gjitha masat që publiku të informohet për kompanitë që
përkrahin praktikën profesionale, duke organizuar edhe aktivitete
të kohëpaskohshme promovuese, ku do të bëhet edhe ndarja e
mirënjohjeve për këto kompani. Mendohet se kështu do të
stimulohen dhe kompani të tjera për të bashkëpunuar me shkolla
në kryerjen e praktikës profesionale.

Masa 3.5.

Riorganizohet rrjeti i shkollave fillore dhe të mesme të ulta në
komunë

Përshkrimi:

DKA do të formojë një grup pune të përbërë nga ekspertë të
profileve të ndryshme dhe përfaqësues të MASHT për të rishikuar
rrjetin e shkollave fillore dhe të mesme të ulta të komunës. Me
këtë rast, nga Departamenti i Infrastrukturës i MASHT do të
kërkohet t’i vë në dispozicion të dhënat e mbledhura për objektet
shkollore në Komunën e Prishtinës, të cilave do t’u shtohen edhe
të dhënat e mbledhura nga regjistrimi i popullsisë, të sistemuara
sipas zonave të qytetit që shërbehen nga shkolla të ndryshme.
Kështu do të krijohet një ide më e qartë për rrjetin e shkollave që
do t’i shërbente më së miri qytetarëve. Në këtë periudhë, do të
zhvillohen edhe konsultime me qytetarë në ato zona ku parashihet
që të mbyllen ose riorganizohen shkollat ekzistuese për të siguruar
një shkallë më të lartë të mirëkuptimit për veprimet që do të
pasojnë.
Riorganizimi i rrjetit të shkollave fillore dhe të mesme të ulta do të
jetë konsekuencë e natyrshme e analizës së gjendjes dhe procesit
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konsultativ. Ky riorganizim do të formalizohet me një vendim të
Komunës për rrjetin e ri të shkollave në komunë. Ndërkaq, për
objektet që mbeten të pashfrytëzuara do të kërkohen dedikime që
i përshtaten më së miri komunitetit që shërbejnë. Ato mund të
transformohen në ambulanca, institucione parashkollore, shtëpi
kulture, ose të ngjashme.

Masa 3.6.

Analizohet nevoja/kërkesa për vijimin e gjimnazeve dhe profileve
të caktuara të arsimit profesional

Përshkrimi:

DKA do të krijojë një grup të përhershëm pune ku do të marrin
pjesë zyrtarë komunalë, ekspertë të arsimit, përfaqësues të
shkollave dhe përfaqësues të asociacioneve të bizneseve, me
qëllim të analizës së nevojave për profile të caktuara të shkollimit
të mesëm të lartë. Ky grup pune do të dalë me një propozim
fillestar për profile, duke pasur parasysh kërkesën, por edhe
mundësitë e punësimit. Ky propozim do të jetë bazë për
riorganizimin e profileve në shkollat e mesme të larta dhe për
konkursin për regjistrim në këtë nivel shkollimi që shpallet nga
MASHT. Rishikimi i nevojave do të bëhet të paktën një herë në vit,
ndërsa, nëse paraqitet nevoja komuna do të merr vendim për
riorganizimin e rrjetit të shkollave të mesme të larta.

Masa 3.7.

Merren masa për parandalimin e braktisjes dhe vijimin e rregullt
në arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe për sjellje devijante

Përshkrimi:

Në përputhje me Plani Kombëtar për Veprim kundër Braktisjes së
Shkollës, komuna dhe shkollat do të organizojë ekipe për
parandalimin e braktisjes së shkollimit, të cilat do të merren me
rastet e braktisjes, në bashkëpunim me shkollat dhe qendrën për
mirëqenie sociale. Nga të gjitha shkollat do të kërkohet vigjilencë e
lartë në raportimin e rasteve të braktisjes ose braktisjes
potenciale, në mënyrë që të veprohet pa shtyrje. Gjithashtu, DKA
do të iniciojë procedurë para organeve kompetente për të gjithë
ata prindër, fëmijët e të cilëve braktisin arsimin e detyrueshëm. Në
bashkëpunim me shkollat dhe me organizatat e shoqërisë civile do
të organizohen aktivitete vetëdijesimi për rëndësinë e shkollimit
në ato mjedise ku ekziston rreziku i shtuar nga dukuri të tilla,
përfshirë edhe nivelin e arsimit të mesëm të lartë.
Vijimi i rregullt është diç më i shprehur në arsimin e mesëm të
lartë, e sidomos në disa shkolla profesionale. Për këtë arsye, duhet
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insistuar që mungesat të evidentohen me rregull, ndërsa në rastet
kur tejkalohet limiti i lejueshëm i mungesave të paarsyeshme, të
merren masa për vënien e disiplinës në shkollë. Për këtë qëllim,
komuna duhet të zhvillojë një rregullore për shqiptimin e masave
disiplinore dhe ofrimin e mundësive alternative për të përfunduar
klasën përkatëse. Nga ana tjetër, nevojitet një komunikim i shtuar i
shkollës me familjen për të parandaluar rastet e tilla.

Masa 3.8.

Merren masa për përfshirjen në shkollim të fëmijëve me aftësi të
kufizuara

Përshkrimi:

Në përputhje me Planin e Veprimit për gjithëpërfshirjen e fëmijëve
me nevoja të veçanta arsimore, komuna do t’i merr të gjitha masat
e nevojshme për të siguruar shtim të pjesëmarrjes së kësaj
kategorie të fëmijëve në shkollimin fillor dhe të mesëm. Disa masa
janë të karakterit infrastrukturor dhe janë përfshirë në objektivin
5, ndërsa disa të tjera kanë të bëjnë me përgatitjen e
mësimdhënësve (objektivi 4). Sido që të jetë, është e nevojshme
që të krijohen kushte për përfshirjen e tyre në klasa të zakonshme,
të hartohen plane individuale pune, si dhe të punësohet personeli i
specializuar për punë me ta. Në përputhje me politikat e MASHT
he në koordinim me MASHT, klasat e bashkëngjitura do të
shndërohen në dhoma burimore me qellim që të shërbejnë për
pune individuale me nxënësit me nevoja të veçanta dhe aktivitetet
tjera ndërsa mësimdhënësit e klasës se bashkëngjitur të kalojnë
në mësimdhënës mbështetës brenda shkollës çka do të thotë t’i
mbështesin në aspektin profesional nxënësit me vështirësi në të
nxënë dhe mësimdhënësit. DKA do të bashkëpunojë ngushtë me
Qendrën Burimore që operon në kuadër të shkollës “Përparimi” në
Prishtinë për të avancuar gjendjen në këtë fushë, si dhe me pesë
qendrat tjera burimore që mbulojnë nevojat e gjithë vendit për
shkak së janë të profilizuara sipas llojit të aftësisë se kufizuar. Më
tutje, do të organizohen aktivitete vetëdijesimi, si për familjet e
fëmijëve me nevoja të veçanta, ashtu edhe për nxënësit tjerë, për
të tejkaluar më lehtë paqartësitë që mund të shfaqen.
Në aspektin menaxhues do të krijohet Ekipi Vlerësues profesional
për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, ndërkaq një zyrtar i
DKA do të autorizohet të merret me problemet e aftësisë së
kufizuar dhe të jetë pikë kontakti e MASHT.
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Masa 3.9.

Analizohen nevojat për personel pedagogjik dhe profesional

Përshkrimi:

Shumë ndryshime që bëhen në sistemin e arsimit imponojnë
nevojën për ndryshime në strukturën kuadrovike të personelit, si
në aspektin cilësor, ashtu edhe në atë sasior. Për shembull, PSAK
parasheh punësimin e asistentëve në shkolla të rregullta për
fëmijët me aftësi të kufizuar, një kategori e re profesionistësh. Kur
bëhet fjalë për punësime të reja, e duke marrë parasysh faktin se
pagat mbulohen nga BKK, kërkesat e argumentuara duhet të
shtrohen me rastin e hartimit të kornizës afatmesme të
shpenzimeve, respektivisht buxhetit vjetor. Për të akomoduar
kërkesat brenda limiteve të përcaktuara për numrin e personelit,
duhet të kërkohen zgjidhje në formë të lirimit nga postet që nuk
janë të nevojshme, si dhe të kontraktimit të disa shërbimeve siç
janë shërbimet teknike dhe te sigurisë në shkolla.

Masa 3.10.

Organizohet mësimi joformal në shkolla

Përshkrimi:

Komuna do të mbështesë organizimin e mësimit joformal për
personat e rritur që nuk kanë mbaruar arsimin e detyrueshëm, e
në përputhje me planet dhe programet mësimore të MASHT që
çojnë drejt arritjes së kualifikimeve formale. Në pajtim me
mundësitë e veta, komuna do të organizojë mësimin joformal për
të gjithë të interesuarit, në veçanti për personat nga grupe të
pafavorizuara, përfshirë personat me aftësi të kufizuara. Nëse
interesimi tejkalon mundësitë e komunës, do të kërkohet
përkrahje nga niveli qendror respektivisht donatorët. Po ashtu,
shkollat profesionale do të inkurajohen të ofrojnë shërbime të
aftësimit profesional për të rritur, në bashkëpunim me Qendrën
Rajonale të Aftësimit Profesional.
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Objektivi 4: Ndërtimi i mekanizmave për zhvillim të
vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve
Dispozitat ligjore në fuqi përcaktojnë se komunat janë përgjegjëse për zhvillim
profesional të mësimdhënësve. Nga ana tjetër, MASHT‐i mbetet përgjegjës për
licencimin e mësimdhënësve, pjesë e të cilit është edhe njohja e kualifikimeve të
fituara përmes zhvillimit profesional. Po ashtu, MASHT‐i është përgjegjës për
akreditimin e programeve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Përderisa
MASHT‐i ka filluar t’i ushtrojë përgjegjësitë për zhvillim profesional që ia ka dhënë
ligji, si rregull, kjo nuk mund të thuhet edhe për komunat dhe Komuna e Prishtinës
nuk bën përjashtim nga kjo rregull.
Trajnimet e mësimdhënësve në Komunën e Prishtinës zhvillohen, kryesisht, me
përkrahjen e projekteve të donatorëve, ndërsa komuna ka fare pak informacion
për rrjedhën e tyre. Nga ana tjetër, duhet të bëhet më shumë që mësimdhënësve
t’u sigurohet qasja në programe të zhvillimit profesional, sepse ata janë të obliguar
të bëjnë kualifikim që i përgjigjet 100 orë të programeve të akredituara të
trajnimit. Në këtë drejtim, është më se e nevojshme që të krijohen mekanizmat që
mundësojnë përgatitjen e mësimdhënësve për t’u përballuar me sfidat që sjell
zbatimi i Kurrikulit të Ri të Kosovës i bazuar në kompetenca, si dhe përmbushjen e
ambicieve të tyre për të avancuar në karrierë.

Treguesit
4.1.

Së paku 70% e mësimdhënësve të komunës shfrytëzojnë shërbimet e QNP
deri në vitin 2017

4.2.

Ekipet për zhvillim profesional në shkollë janë themeluar dhe funksionojnë
me sukses në mbi 60% të shkollave të komunës

4.3.

DKA, në baza vjetore, harton raportin nga rezultatet e hulumtimit të
nevojave

4.4.

Deri në fund të vitit 2017 mbi 80% të mësimdhënësve të komunës së
Prishtinës marrin pjesë në aktivitete të zhvillimin profesional që lidhen me
zbatimin e Kurrikulit të Ri

Masat
Masa 4.1

Funksionalizohen Qendrat për Ngritje Profesionale

Përshkrimi:

Në kuadër të Programit të Arsimit Themelor (BEP), që financohet
nga USAID dhe Qeveria e Kosovës, deri tani janë themeluar
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Qendrat për Ngritje Profesionale (QNP) në rreth 20 komuna.
Prishtina është komuna e vetme ku janë themeluar dy QNP: njëra
në Shkollën e Gjelbër, ndërsa tjetra në shkollën “Dardania”.
Ndonëse kanë nisur disa aktivitete të zhvillimit profesional të
mësimdhënësve në Qendrën e hapur në Shkollën e Gjelbër, këto
aktivitete janë më tepër në kuadër të Programit të Arsimit
Themelor. Qendra tjetër në shkollën “Dardania” është furnizuar
me të gjitha pajisjet e nevojshme, sikurse edhe Klasa e Shekullit 21
. Në fillim të funksionimit të tyre këto Qendra përdoren kryesisht
për aktivitete të Programit të Arsimit Themelor (BEP) të financuar
nga USAID dhe MASHT. Mirëpo, në përputhje me Memorandumin
e nënshkruar në mes të programit BEP dhe Komunës së Prishtinës,
Qendrat janë në dispozicion të DKA‐së për të gjitha aktivitetet për
zhvillim të arsimit dhe për zhvillim profesional të mësimdhënësve
në komunë. Komuna ka caktuar një koordinator komunal të QNP.
Së shpejti koordinatori do të marrë përgjegjësitë e veta, duke
shtyrë punët në funksionalizmin e plotë të Qendrave. Në këtë
aspekt, do të hartohet rregullorja e punës së QNP, që do t’u
shërbejë si udhëzues shfrytëzuesve të QNP. QNP do t’u vihen në
dispozicion shkollave e mësimdhënësve për nevojat e tyre, duke
ofruar lokalet për aktivitete të zhvillimit profesional, duke ofruar
pajisjet me të cilat posedojnë qendrat, si dhe duke organizuar
këshillime të mësimdhënësve me facilitatorë/trajnerë.

Masa 4.2

Krijohen ekipet për zhvillim profesional në shkolla

Përshkrimi:

Tendencat janë që një pjesë e mirë e zhvillimit profesional të
mësimdhënësve të realizohet me bazë në shkollë. Për të lehtësuar
këtë proces, do të përkrahet themelimi i ekipeve për zhvillim
profesional në shkolla. Këto ekipe do të punojnë nën udhëheqjen
dhe mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të drejtorit të shkollës, ndërsa
përbërja e këtyre ekipeve do të varet nga konteksti i shkollës.
Sidoqoftë, në përbërje të këtyre ekipeve do të jenë disa
mësimdhënës që janë të certifikuar si facilitatorë/trajnerë në
programe relevante të zhvillimit profesional; pastaj pedagogu apo
psikologu, nëse shkolla ka të tillë; si dhe një mësimdhënës i dalluar
i shkollës që ka përvojë dhe gëzon respektin e kolegëve. Ekipet
shkollore do të luajnë rolin e një trupi këshillues për
mësimdhënësit e shkollës. Ekipet do të kenë një koordinator, i cili
do të bëjë lidhjen e punës së ekipit me mësimdhënësit në njërën
anë, si dhe do të sigurojë që zhvillimi profesional me bazë në
shkollë të vihet nën ombrellën komunale.
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Do të shqyrtohen mundësi për të kompensuar materialisht
angazhimin e koordinatorëve të zhvillimit profesional në shkolla, si
dhe forma alternative të stimulimit, përfshirë lirimin nga disa
obligime të punës, si: kujdestaria e ditës, kujdestaria e klasës, e të
ngjashme.

Masa 4.3

Organizohet fushatë informimi/këshillimi me mësimdhënës për
format e ZhPM

Përshkrimi:

Koordinatori i QNP në bashkëpunim me koordinatorët e zhvillimit
profesional në shkollë, gjatë vitit 2013 do të hartojnë një plan
fushate për informimin e të gjithë mësimdhënësve të komunës
lidhur me format e zhvillimit profesional dhe mundësitë për një
proces të këtillë. Ky plan do të realizohet përmes sesioneve të
informimit me mësimdhënës, përmes shpërndarjes së materialeve
informuese siç është katalogu i programeve të akredituara të
trajnimit, korniza e zhvillimit profesional me bazë në shkollë,
doracakët e ndryshëm, etj.

Masa 4.4

Hulumtohen nevojat për ZhPM, në baza periodike

Përshkrimi:

Nuk mund të hartohen plane të suksesshme për zhvillim
profesional të mësimdhënësve, nëse këto nuk bazohen vërtetë në
nevojat e identifikuara. Prandaj, komuna do të zhvillojë disa
instrumente (pyetësori, intervista, plani individual i zhvillimit
profesional), për hulumtimin e këtyre nevojave. Analiza e këtyre të
dhënave do të bëhet në baza periodike (mundësisht vjetore) dhe
rezultatet do të ndihmojnë në planifikim të zhvillimit profesional të
mësimdhënësve në periudhën e ardhshme. Për të lehtësuar këtë
proces, instrumentet e hulumtimit administrohen nga
koordinatorët me bazë në shkollë, ndërsa të dhënat grumbullohen
në nivelin komunal dhe analizohen e interpretohen.
Në varësi të rezultateve të nxjerra nga analiza e nevojave për
zhvillim profesional të mësimdhënësve, çdo vit do të hartohet një
plan veprimi për organizimin e zhvillimit profesional. Në plan do të
përfshihen aktivitetet e zhvillimit profesional nëpër QNP si dhe
nëpër shkolla. Plani do t’u bëhet i ditur të gjithë mësimdhënësve,
përmes shkollave të tyre.
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Masa 4.5

Zhvillohet një mekanizëm për monitorimin e ZhPM

Përshkrimi:

Për t’u siguruar informacioni lidhur me cilësinë e procesit të
zhvillimit profesional të mësimdhënësve është e domosdoshme të
ekzistojë një mekanizmi për monitorimin e ZhPM. Komuna do të
angazhojë për këtë qëllim shërbimin këshillimor profesional në
nivel komunal (masa 1.7), duke formuar një grup të përhershëm
monitorimi. Ky grup do të shërbejë si trup këshillues për
mësimdhënësit, shkollat dhe komunën. Trupi do të jetë i sistemuar
brenda DKA dhe do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me
koordinatorin e QNP. Numri optimal i anëtarëve të këtij trupi është
7, ndërsa profili i anëtarëve të grupit duhet të jetë i tillë që të
mbulojë fushat lëndore.

Masa 4.6

Përgatiten mësimdhënësit për implementimin e kurrikulit te ri

Përshkrimi:

Komuna do të nis procesin e përgatitjes sistematike të
mësimdhënësve për implementimin e kurrikulit të të ri. Në gjashtë
muajt e parë të vitit 2013, do të organizohen sesione informimi
lidhur me kornizën e re kurrikulare, risitë që sjellë dhe implikimet
për implementimin e saj në klasa. Pastaj, do të organizohen
trajnime specifike për aspekte të implementimit të kurrikulit të ri,
siç janë, kompetencat, fushat e kurrikulit, kurrikuli zgjedhor,
rezultatet e të nxënit burimet mësimore, vlerësimi,etj. Do të
krijohet një sistem‐ujëvarë, duke trajnuar trajnerë, të cilët do të
zhvillojnë trajnime në terren me mësimdhënës, ndërsa këta të
fundit duke shërbyer si burime për kolegët e tyre në shkollë. Në
raste të caktuar do të shqyrtohet edhe mundësia e angazhimit të
institucioneve të specializuara për trajnimin e mësimdhënësve.

Objektivi 5: Krijim i mjedisit miqësor, të shëndetshëm
dhe të sigurt për të gjithë
Mjedisi miqësor, i shëndetshëm dhe i sigurt për të gjithë është parakusht për
zhvillimin e papenguar të procesit mësimor. Hapësirat e mjaftueshme shkollore
bëjnë që nxënësit dhe personeli arsimor të ndërveprojnë të papenguar në
zhvillimin e procesit mësimor. Legjislacioni i zbatueshëm, i hartuar nga
vendimmarrësit komunalë të arsimit, krijon hapësirë dhe mundësi që nxënësit të
përkujdesen për pasurinë e shkollave dhe të ndërmarrin aktivitete kreative për
promovimin e shkollës miqësore. Godinat shkollore të rinovuara, gjithashtu,
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ofrojnë mundësi për zhvillim të papenguar të procesit mësimor. Komunikimi
elektronik ndërmjet shkollave dhe DKA‐së, si dhe i shkollave ndërmjet vete por
edhe me shkollat e rajonit bën që qarkullimi i informacionit të rezultojë me
koordinim të mirë dhe shkëmbim përvojash, si dhe me qeverisje dhe menaxhim
më të mirë të arsimit, por edhe rritje të cilësisë. Siguria e arritur përmes vendosjes
së sistemit elektronik të vëzhgimit, të rregullimit të trafikut pranë shkollave, të
daljeve emergjente, të sigurimit të nxënësve nga aksidentet, bën që nxënësit të
jenë më aktiv në procesin e të nxënit dhe të shtohet arritshmëria e tyre. Nxënësit
me aftësi të kufizuar pritet të kenë qasje të papenguar në godinat shkollore, gjersa
do të adaptohet infrastruktura shkollore ashtu që këta nxënës të përmbushin
nevojat dhe t’i kontribuojnë shoqërisë po aq sa gjithë të tjerët. Lidhja në sistemin e
ngrohjes me energji të lirë, jo vetëm që ruan mjedisin, por krijon mjete financiare
për të trajtuar prioritetet tjera të rëndësishme për arsimin në komunë. Gjithashtu
edhe sigurimi i transportit për mësimdhënës dhe nxënës mundëson
gjithëpërfshirjen në arsim, si e drejtë e garantuar jo vetëm me konventa të
ndryshme por edhe me legjislacionin kosovar.

Treguesit
5.1.

Deri në vitin 2015 ndërtohen 6 objekteve të reja shkollore të kl 1‐9, 2
objekte të shkollave të mesme të larta, dhe 4 anekse të institucioneve
parashkollore

5.2.

Janë hartuar rregulloret për mirëmbajtje dhe ruajtje të pasurisë shkollore

5.3.

Janë rinovuar 12 objekte ekzistuese shkollore

5.4.

Janë furnizuar shkollat me inventar sipas përshkrimit teknik cilësor

5.5.

Është ngritur infrastruktura e telekomunikimit në të gjitha shkollat dhe
është siguruar qasja në internet

5.6.

Deri në fund të vitit 2015 të gjitha shkollat janë pajisur me mjete të TIK dhe
sistem elektronik të vëzhgimit

5.7.

Janë ndërtuar secilin vit nga pesë pjerrina dhe nyje sanitare për nxënës me
aftësi të kufizuar

5.8.

Janë vendosur sinjalizimet rrugore, është organizuar trafiku rrugor,
ndriçimit rrugor, janë vendosur policët e shtrirë dhe parmakët rrugorë në
pesë shkolla secilin vit

5.9.

Deri në fund të vitit 2014 në shkollat ku mungojnë ndërtohen shkallët
emergjente dhe pajisen me hidrantë dhe aparate kundër zjarrit

5.10.

Deri në vitin 2017 të gjitha objektet shkollore lidhen në sistemin e ngrohjes
së qytetit

51

Masat
Masa 5.1

Krijohen hapësira të reja për nxënës dhe parashkollorë

Përshkrimi:

Lëvizjet demografike në kryeqendrën edhe ashtu të mbipopulluar
kanë bërë që objektet shkollore ekzistuese të mbingarkohen me
nxënës, andaj ka lindur nevoja e domosdoshme për ndërtimin e
objekteve të reja shkollore. Procesi i zhvillimit të arsimit është i
ndërlikuar dhe kërkon zgjedhje adekuate të hapësirës në kuptimin
funksional dhe formal. Perceptimi i hapësirës për fëmijë është
mjaft i ndryshueshëm nga ajo për të rritur, për këtë arsye atyre
duhet ofruar kushtet optimale infrastrukturore. Përmirësimi i
infrastrukturës shkollore gjithashtu mundëson realizimin më të
lehtë të procesit të reformave. Gjithashtu investimet e vogla në
infrastrukturë parashkollore nuk kanë mundësuar përfshirjen në
masë të fëmijëve parashkollorë. Rritja e hapësirave shkollore
përmes ndërtimit të objekteve të reja shkollore dhe parashkollore
kryhet me qëllim të arritjes së standardeve të kërkuara, dhe është
një proces që drejtoria komunale e arsimit është e përkushtuar të
fuqizojë.
Planifikohet ndërtimi i 6 objekteve të reja shkollore të kl 1‐9, 2
objekte të shkollave të mesme të larta, dhe 4 anekse të
institucioneve parashkollore

Masa 5.2

Hartohen rregullore për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e hapësirave
dhe pasurisë shkollore

Përshkrimi:

Numri i madh i shkollave në komunë bën që kostoja e
shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe të ruajtjes së pasurisë shkollore
të jetë e lartë. Si mungesë e politikave për mirëmbajtje dhe ruajtje
të pasurisë shkollore, dëmet e shkaktuara nga pakujdesia ose nga
forma të tjera kanë ngarkuar buxhetin e shkollave ose atë komunal
për sanime dhe riparime. Përveç rregullores për disiplinën në
shkollat e të gjitha niveleve, është menduar që të hartohet një
rregullore e veçantë për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e hapësirave
dhe pasurisë shkollore. Rregullorja e tillë, me elemente rregulluese
dhe kufizuese, pritet të hartohet nga personeli i DKA‐së dhe nga
menaxhuesit e shkollave të komunës përmes disa punëtorive të
organizuara dhe më pas përmes korrespodencës elektronike.
Kontribut pritet të jepet edhe këshillat e prindërve, nga të cilët
pritet një rol aktiv në këtë çështje.
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Masa 5.3

Rinovohen dhe adaptohen hapësirat ekzistuese të shkollave

Përshkrimi:

Komuna e Prishtinës përfshinë një numër të madh të godinave
shkollore. Mjaft prej tyre janë të dëmtuara nga vjetërsia mbi 40
vjeçare, nga kushtet atmosferike apo edhe nga neglizhenca e
mirëmbajtjes. Ndërhyrja për të rinovuar është më se e nevojshme
ashtu që të krijohen kushtet optimale të mbarëvajtje të procesit
arsimor. Deri më tash janë bërë disa sanime dhe është bërë një
punë e konsiderueshme, por jo edhe e mjaftueshme për
funksionimin pa pengesë të këtyre institucioneve shkollore. Shumë
godina shkollore mbeten me nevojën për rindërtim, riparim,
rehabilitim, instalim te ngrohjes, instalim të energjisë elektrike,
rregullim të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe mirëmbajtje të
objektit.
Të gjitha kërkesat për renovim, duhet të jenë mirë të
argumentuara, ndërsa shqyrtimi i tyre do të bëhet në bashkëpunim
me ekspertë të fushës nga institucionet tjera në varësi të komunës.

Masa 5.4

Sigurohet inventari cilësor

Përshkrimi:

Shkollat e komunës janë të pajisura me inventar shkollor të cilësive
të ndryshme. Bankat, karriget, dollapët dhe inventari tjetër
përcjellës të shumtën e rasteve janë të cilësisë së dobët, duke
rritur kështu koston e furnizimit për të zëvendësuar inventarin
lehtësisht të dëmtueshëm. Shkollat janë shndërruar në deponi
inventari që është jashtë funksionit si pasojë e cilësisë së tyre të
dobët, duke e kufizuar edhe atë hapësirë të pamjaftueshme të
cilën e posedon. Kjo ka rrjedhur si pasojë e mungesës së
mbikëqyrjes gjatë furnizimit me inventar, si dhe nga mungesa e
përcaktimit të specifikacionit teknik të detajuar gjatë hartimit të
termave të referencave për furnizim me inventar. Për të siguruar
inventarin cilësor, me jetëgjatësi dhe të jo të dëmtueshëm, është
menduar që në fazën e hershme të planifikimit të prokurimit të
hartohen termat e referencës të specifikuara në hollësi lidhur me
materialin që do të përdoret në ndërtimin e atij inventari. Po
ashtu, duhet të merren parasysh nevojat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Për këtë qëllim nevojitet që të angazhohen ekspertë që
do të japin një përshkrim të mirë, por të paanshëm, të kërkesës.
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Masa 5.5

Ndërtohet infrastruktura e telekomunikimit në të gjitha
institucionet edukative‐arsimore dhe sigurohet qasja në internet

Përshkrimi:

Rëndësia e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në institucionet arsimore tashmë njihet botërisht.
Nocioni i edukimit digjital në shkolla është relativisht i ri, andaj
duhet përkujdesur që nxënësve t’u ofrohen të gjitha kushtet për
ngritjen e shkathtësive dhe të përdorimit të mjeteve teknologjike
në funksion të rritjes së cilësisë. Gjithashtu infrastruktura e
përgatitur dhe lidhja në internet ndihmon personelin e DKA‐së të
komunikojë me rregull me shkollat, të kryejë konsulte me to, të
grumbullojë të dhënat, të bëjnë futjen dhe ruajtjen e informatave
në forma të ndryshme, me çka edhe lehtësohet menaxhimi i
institucioneve edukative‐arsimore nga DKA. Ndërtimi i
infrastrukturës për TIK dhe lidhja në internet e të gjitha shkollave
ofron mundësi për përfshirje në programe dhe projekte të
ndryshme si p.sh. e‐shkolla e të tjera, duke kontribuar kështu edhe
në krijimin e një shoqërie të informacionit, tashmë si parakusht për
të qenë në rrjedha të zhvillimit të arsimit. Institucioni edukativ‐
arsimore, përmes lidhjes në internet, i mundëson mësimdhënësve
të gjejnë burime edukative dhe material plotësues për përgatitjen
sa më cilësore të orës mësimore, gjersa nxënësit përmes
ndërveprimit me TIK përfitojnë në cilësi. Edhe pse në disa
institucione edukative‐arsimore urbane ekziston infrastruktura për
TIK dhe një numër i tyre janë të lidhura në internet, pjesa rurale e
shkollave ka mbetur jashtë rrjedhës së komunikimit elektronik.
Është menduar që në të gjitha institucionet edukative‐arsimore
rurale dhe ato urbane, në vendet ku nuk ka, të ngrihet
infrastruktura e TIK përmes shtrirjes së rrjetit kabllor ose pikave të
qasjes pa tela dhe më pas të lidhen në internet.

Masa 5.6

Pajisen të gjitha shkollat me mjete të TIK dhe sistem elektronik të
vëzhgimit

Përshkrimi:

Mjetet e TIK bëjnë përgatitjen e nxënësve që në mënyrë të shpejtë
të marrin pjesë në ndryshimin e botës, në të ndikimet e ndryshme
dhe zhvillimi i teknologjisë. Nxënësit përdorin mjetet e TIK që të
gjejnë, zbulojnë, analizojnë, ndryshojnë dhe prezantojnë
informatat në mënyrë gjegjëse dhe kreative. Jo vetëm nxënësit por
edhe mësimdhënësit mësojnë se si të përgatisin shfrytëzimin e
shpejtë të ideve dhe përvojave nga rangu i gjithanshëm i njerëzve,
komuniteteve dhe kulturave. Kapaciteti i rritur në përdorimin e
mjeteve të TIK përkrah iniciativa dhe të mësuarit të pavarur me
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nxënës të cilët kanë mundësi të nxjerrin përfundime të vlefshme
për ta, si dhe të kenë në konsideratë implikimin e saj në shtëpi dhe
punë. Një numër i vogël i shkollave të komunës është furnizuar me
mjete të TIK, gjersa mjetet e TIK të dhuruara si donacione në vitet
e pasluftës tashmë janë amortizuar dhe janë jashtë përdorimit.
Është menduar që të gjitha shkollat të furnizohen me këto mjete
ashtu që të jenë në funksion të rritjes së cilësisë.
Me rastin e planifikimit të infrastrukturës së TIK‐ut për shkolla
duhet pasur parasysh faktin se teknologjia racionalizon shpenzimet
për mjete të tjera didaktike dhe laboratorë. Për këtë arsye, duhet
analizuar me shumë kujdes mundësinë që të gjitha klasat, ose një
pjesë e tyre të furnizohen me projektorë (monitorë), ndërsa
shkolla t’i ketë në dispozicion disa kompjuterë portabël për
mësimdhënësit që e shfrytëzojnë teknologjinë për realizimin e
përmbajtjes programore. Një qasje e tillë do të ishte shumë
nxitëse për përdorimin e teknologjisë edhe nga mësimdhënësit
tjerë.
Praktikat e deritashme kanë treguar se sistemet e vëzhgimit në
shkolla përmes instalimit të kamerave monitoruese ndihmojnë në
mbajtjen në kontroll të territoreve pranë shkollave si dhe
ndihmojnë në analizën e situatave të ndryshme për të marra masa
parandaluese për dhunën apo aktivitet kriminale ku mund të
përfshihen nxënësit e shkollave. Shtimi i rendit dhe disiplinës
gjithashtu konsiderohen se janë ndihmuar mjaft nga kamerat
vëzhguese. Lidhur me privatësinë, vëzhgimi me kamera bëhet
vetëm nëpër korridoret dhe oborrin e brendshëm shoqëruar dhe
konsiderohet se nuk përbën ndonjë thyerje të privatësisë. Instalimi
i sistemit të vëzhgimit jo vetëm që pritet të mbajë larg
shpërndarësit e substancave të dëmshme për shëndetin apo
elementë të tjerë kriminalë, por mendohet si një element ndikues
psikologjik tek nxënësit e sidomos adoleshentët për të mos marrë
iniciativa të dhunshme në shkollë. Përparësi do të kenë
institucionet ku kërcënohet rreziku i drejtpërdrejtë për sigurinë e
fëmijëve dhe të personelit.

Masa 5.7

Ndërtohen pjerrinat në objektet shkollore dhe nyjet sanitare për
persona me aftësi të kufizuar

Përshkrimi:

Secilit fëmijë duhet siguruar qasja në godinat shkollore. Si e drejtë
themelore, kjo është e garantuar në konventa të ndryshme
ndërkombëtare por edhe në legjislacionin kosovar. Qasja në
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çështjen e aftësisë së kufizuar e bazuar në sferën e të drejtave të
njeriut dhe proceset zhvillimore, ka ndikim të rëndësishëm në
mënyrën në të cilën ofrohet arsimi. Për të mundësuar ushtrimin e
kësaj të drejte nga ana e fëmijëve me aftësi të kufizuara por edhe
nga të rriturit me aftësi të kufizuara, është menduar që në të gjitha
shkollat të ndërtohen pjerrinat adekuate sipas standardeve,
përfshirë rindërtimin e atyre pjerrinave ku nuk janë zbatuar
standardet e ndërtimit. Gjithashtu këtyre personave duhet krijuar
kushtet optimale për vijim të papenguar të arsimit, kështu që
është paraparë që në të gjitha shkollat e komunës të adaptohen
nyjet sanitare sipas standardeve edhe për personat me aftësi të
kufizuara. DKA është e përkushtuar në realizimin e modifikimeve
në mjediset shkollore për t’i bërë ato plotësisht të përshtatshme
edhe për fëmijët me aftësi të kufizuar, si element që krijojnë
mundësi për përfshirje të plotë në arsim të të gjithë fëmijëve.

Masa 5.8

Krijohen kushtet për mjedis të sigurt fizik të nxënësve pranë
shkollave

Përshkrimi:

Rritja e sigurisë në shkolla dhe forcimi i ndjenjës së pronësisë
qytetare për zgjidhjen e problemeve të sigurisë dhe për të krijuar
një mjedis më të sigurt e një sistem më efektiv arsimor, vazhdon të
mbetet një ndër angazhimet e vazhdueshme të DKA‐së. Në
kryeqytet trafiku karakterizohet me një qarkullim tejet të madh
automjetesh, dhe është kthyer jo vetëm në kaos për qytetarët por
edhe në një pengesë serioze për aktivitetet e jetës së përditshme,
sidomos në kufizimin e hapësirës në rrugën e nxënësve shtëpi‐
shkollë dhe anasjelltas, i cili vazhdimisht kërcënon jetët e
nxënësve. Për të krijuar kushtet që mundësojnë një mjedis të
sigurt fizik të nxënësve pranë godinave shkollore, është menduar
që pranë secilës shkollë të vendosen sinjalizimet e veçanta
rrugore. Gjithashtu në bashkëpunim me organet tjera është
menduar të ri‐organizohet trafiku rrugor në vendet më
frekuentuese që gjenden pranë shkollave. Ndriçimi rrugor pranë
objekteve shkollore është menduar të vendoset me qëllim të
rritjes së sigurisë së nxënësve. Vendosja e policëve të shtrirë si dhe
parmakëve rrugorë është menduar të jetë një ndër gjërat më me
rëndësi që shmangin aksidentimin e nxënësve si në mjediset rurale
ashtu edhe në ato urbane.
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Masa 5.9.

Krijohen kushtet për sigurinë fizike të nxënësve në rastet e
emergjencave

Përshkrimi:

Objektet shkollore në të shumtën e rasteve nuk i përmbushin
standardet e sigurisë në rastet e katastrofave natyrore, gjegjësisht
nga zjarret dhe tërmetet. Objektet shkollore të vjetra, që përbëjnë
më tepër se gjysmën e shkollave të komunës, nuk kanë dalje
emergjente ose shkallë emergjente në rast të evakuimeve të
shpejta. Vetëm një numër i vogël i shkollave posedon me këso lloj
të daljeve. Në anën tjetër, gati të gjitha shkollat nuk posedojnë
sisteme të hidrantëve për shuarjen e objekteve të kapluara nga
zjarret. Në ato shkolla ku është i vendosur sistemi i hidrantëve, për
shkak të vjetërsisë ose të mirëmbajtjes së dobët ato kanë dalë
jashtë funksionit. Për të shtuar sigurinë fizike të nxënësve në rastet
e emergjencave, është menduar që të riparohen dhe të
mirëmbahen me rregull sistemet e hidrantëve në shkollat ku
ekzistojnë ato. Në shkollat ku nuk ekzistojnë është menduar
furnizimi dhe mirëmbajtja e rregullt me aparate të fikjes së zjarrit.
Gjithashtu në të gjitha shkollat dy e më tepër katërshe, aty ku nuk
ka, është menduar të ndërtohen shkallët emergjente, dhe të
sigurohen daljet emergjente në shkollat njëkatëshe.

Masa 5.10

Sigurohet mjedis i ngrohtë për nxënësit

Përshkrimi:

Ekziston plani afatgjatë i KEK‐ut që avulli nga termocentralet të
shfrytëzohet për ngrohjen e qytetit si forma më e lirë e energjisë
për ngrohje. DKA ka planifikuar që përveç objekteve të tjera që do
të shfrytëzojnë energjinë për ngrohje nga KEK‐u, edhe shkollat të
lidhen në këtë sistem të ngrohjes. Me këtë do të shkarkohej
buxheti i komunës i dedikuar për ngrohje të shkollave, mjete të
cilat do të shfrytëzohen për prioritete të tjera arsimore.
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4. Plani i veprimit dhe buxheti
Plani i veprimit dhe buxheti janë hartuar për gjithë periudhën e zbatimit të Planit
Zhvillimor të Arsimit, duke filluar nga viti 2013, përfundimisht me vitin 2017. Si
plani i veprimit, ashtu edhe buxheti janë të karakterit orientues dhe duhet të
rishikohen para fillimit të çdo viti fiskal. Po ashtu, para fillimti të çdo viti fiskal
duhet të përpilohet një plan i detajuar i aktiviteteve për atë vit.
Disa shpenzime për realizimin e Planit Zhvillimor duhet të mbulohen nga burimet
vetanake të Komunës, ndërsa disa të tjera nga Buxheti I Konsoliduar i Kosovës.
Sido që të jetë, kërkohet që, para fillimit të çdo viti fiskla, të analizohen me kujdes
kufijtë buxhetorë të përcaktuar nga Ministria e Financave, duke bërë përpjekje që
të ripërcaktohen, në mënyrë që të mund t’i akomodojnë shpenzimet shtesë të
nevojshme për realizimin e Planit. Ndërkaq, në disa situata kur kërkohet punësimi i
personelit shtesë duhet kërkuar opsione që bëjnë të mundur një gjë të tillë, p.sh.
rritje të kufijve të përcaktuar nga Ministria e Administratës Publike, racionalizim të
vendeve të punës ose subkontraktim të shërbimeve të caktuara për të krijuar
hapësirë për personel të nevojshëm. Më poshtë është dhënë tabela përmbledhëse
e buxhetit të nevojshëm për realizimin e Planit Zhvillimor të Komunës sipas pesë
objektivave të tij, ndërsa në vazhdim, plani i realizimit dhe vlerësimi i shpenzimeve
për çdo objektiv dhe masë veç e veç.

58

Buxheti

Fusha
2013
Menaxhimi
Edukimi parashkollor
Arsimi fillor dhe i mesëm
Zhvillimi profesional
Mjedisi dhe infrastruktura

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

€ 5,250

€ 22,800

€ 34,100

€ 50,800

€ 50,800

€ 163,750

€ 60,500

€ 111,600

€ 182,400

€ 226,600

€ 226,600

€ 807,700

€ 322,000

€ 440,000

€ 454,000

€ 504,000

€ 354,000

€ 2,074,000

€0

€ 50,000

€ 75,000

€ 75,000

€0

€ 200,000

€ 6,322,500

€ 6,050,000

€ 4,100,000

€ 3,735,000

€ 3,720,000

€ 23,927,500

€ 6,710,250

€ 6,674,400

€ 4,845,500

€ 4,591,400

€ 4,351,400

€ 27,172,950
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OBJEKTIVI 1:
Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor dhe efikas në institucione arsimore
Masa 1.1
Kodi

Krijohen mekanizmat për përzgjedhjen e kuadrit menaxhues dhe profesional nëpër shkolla
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

1.1.1

Përcaktohen
kriteret për
përzgjedhjen e
kuadrit
menaxhues që
garantojnë
paanësi

janar‐
qershor
2013

DKA

‐

1.1.2

Përfshihen
këshillat e
prindërve në
procesin e
përzgjedhjes

duke filluar
nga korriku
i vitit 2013

DKA

‐

1.1.3

Angazhohen
profesionistë
vullnetarë në
panelet
përzgjedhëse

duke filluar
nga korriku
i vitit 2013

DKA

‐

Subtotali 1.1

‐

60

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 1.2
Kodi

Organizohen trajnimet për stafin menaxhues lidhur me ushtrimin e kompetencave nga lëmenjtë gjegjës
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

1.2.1

Analizohet
nevoja për
trajnimin e
stafit
menaxhues
dhe
propozohet një
plan trajnimi

maj‐
qershor
2013

DKA

1.2.2

Përfshihet stafi
menaxhues në
trajnime të
përkrahura nga
partnerë
zhvillimorë

duke filluar
nga janari i
vitit 2013

DKA

1.2.3

Organizohet
trajnimi për
stafin
menaxhues në
përputhje me
nevojat dhe
planin e
trajnimit

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve
Angazhohet një
kompani për
analizën e nevojave
dhe propozimin e
planit të trajnimit

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

3,000

Gjithsej
3,000

‐

Fondi vjetor për
trajnimin e stafit
menaxhues
(Vlerësimi: 25 EUR
për person për një
ditë trajnim)
50 persona x 4 ditë
trajnimi x 25 EUR

Subtotali 1.2

3,000

61

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

23,000

Masa 1.3
Kodi

Stimulohet stafi menaxhues në bazë të arritshmërisë profesionale dhe performancës
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

1.3.1

Krijohet skema
për stimulimin
e menaxhimit
të suksesshëm
në institucionet
edukative‐
arsimore të
Komunës

maj‐tetor
2013

DKA

1.3.2

Zbatohet
stimulime për
sukses në
menaxhimin e
institucioneve
edukative‐
arsimore

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej
‐

Fondi vjetor për
stimulim të
menaxhimit të
suksesshëm

Subtotali 1.3

‐

62

2,500

3,000

3,000

3,000

11,500

2,500

3,000

3,000

3,000

11,500

Masa 1.4
Kodi

Ushtrohen përgjegjësitë e bartura nga niveli qendror dhe barten autorizimet dhe përgjegjësitë nga DKA në shkollë
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

1.4.1

Hartohet plani i
bartjes së
autorizimeve
nga niveli
qendror në
nivelin lokal

mars‐maj
2013

DKA

‐

1.4.2

Njihet
personeli me
autorizimet e
reja

qershor‐
gusht 2013

DKA
IEA

‐

1.4.3

Bëhet ushtrimi
i autorizimeve
të bartura në
përputhje me
legjislacionin
në fuqi

duke filluar
nga shtatori
i vitit 2013

DKA
IEA

‐

Subtotali 1.4

‐

63

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 1.5
Kodi

Aktivizohen Këshillat e Prindërve në shkolla
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

Ekspertizë për
hartimin e
Udhëzuesit (8 ditë
pune x 150 EUR)

2015

2016

2017

Gjithsej

1.5.1

Hartohet
udhëzuesi për
funksionimin e
këshillave të
prindërve në
shkollë

shkurt‐prill
2013

DKA

1.5.2

Hartohen planet e
punës për
funksionimin e
këshillave të
prindërve në IEA

qershor‐shtator
të çdo viti për
vitin shkollor
vijues, duke
filluar nga viti
2013

IEA

‐

1.5.3

Themelohet
Këshilli i Prindërve
të Komunës

dhjetor 2013

DKA
IEA

‐

1.5.4

Hartohen planet e
punës për
funksionimin e
Këshillit të
Prindërve të
Komunës

qershor‐shtator
të çdo viti për
vitin shkollor
vijues, duke
filluar nga viti
2014

DKA

‐

Subtotali 1.5

1,200

‐

64

1,200

1,200

‐

‐

‐

1,200

Masa 1.6
Kodi

Sigurohen shërbime profesionale për institucione arsimore dhe DKA
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

1.6.1

Hartohet
rregullorja për
angazhimin e
profesionistëve
për nevoja të
IEA dhe DKA

prill‐
qershor
2013

DKA

1.6.2

Bëhet
angazhimi i
profesionistëve
për nevoja të
IEA dhe DKA në
pajtim me
nevojat

duke filluar
nga shtatori
i vitit 2013

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej
‐

‐

Shpenzimet shtesë
që shkaktohen nga
angazhimi i
profesionistëve
duhet të mbulohen
nga fondet për
realizimin e
projekteve gjegjëse

Subtotali 1.6

‐

65

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 1.7
Kodi

Organizohet shërbimi këshillimor profesional në nivel komune
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

1.7.1

Hartohet
skema
organizative e
shërbimit
këshillimor me
përshkrimin e
detyrave të
punës

shkurt‐
shtator
2013

DKA

Ekspertizë vendore për
hartimin e skemës (15
ditë pune x 150 EUR)

1.7.2

Punësohen
këshilltarët për
fusha
kurrikulare të
caktuara

janar 2014 ‐
korrik 2015

DKA

Pagat e personelit
Në vitin 2014
punësohen 3 persona x
350 EUR x 12 muaj
Në vitin 2015
punësohen 5 persona x
350 EUR x 12 muaj

12,600

Ofrohen
këshilla për
shkolla në bazë
të planit vjetor
të punës

duke filluar
nga shtatori
i vitit 2014

Shërbimi
këshillimor

Shpenzimet vjetore për
funksionimin e
shërbimit këshillimor

1,500

2,250
5,250

1.7.3

Subtotali 1.7
Gjithsej Objektivi 1:

66

2015

2016

2017

2,250

Gjithsej
2,250

23,100
37,800

37,800

111,300

3,000

5,000

5,000

14,500

14,100

26,100

42,800

42,800

128,050

22,800

34,100

50,800

50,800

163,750

OBJEKTIVI 2:
Përfshirje e shtuar e fëmijëve në edukimin parashkollor dhe ofrimi i shërbimeve cilësore
Masa 2.1

Zhvillohen partneritete publike‐private në përkrahje të edukimit parashkollor
Periudha e
zbatimit

Bartësi

2.1.1

Identifikohen
mundësi për
partneritete
publike‐private

janar‐mars
2013

DKA

2.1.2

Mbështeten
partneritete
publike‐private në
edukimin
parashkollor

duke
filluar nga
shtatori i
vitit 2013

DKA

Kodi

Aktiviteti

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej
‐

Fondi për
partneritete publike‐
private

Subtotali 2.1

67

7,500

15,000

15,000

15,000

15,000

67,500

7,500

15,000

15,000

15,000

15,000

67,500

Masa 2.2
Kodi

2.2.1

2.2.2

Plotësohen nevojat për personel në edukimin parashkollor
Aktiviteti
Analizohen
nevojat për
personel shtesë
në IPSH publike

Punësohet
personeli i ri në
përputhje me
nevojat

Periudha e
zbatimit
janar‐
qershor
2013

duke
filluar nga
shtatori i
vitit 2013

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

DKA

DKA

Gjithsej
‐

Personelit shtesë në
institucione të reja
parashkollore (paga
mesatare 250 EUR)
2013: 5 punonjës të
rinj x 4 muaj = 20
muaj pune
2014: 5 punonjës x 12
muaj + 10 punonjës
të rinj x 4 muaj = 100
muaj pune
2015: 15 punonjës x
12 muaj + 10
punonjës te rinj x 4
muaj = 220 muaj
pune
2016: 25 punonjës x
12 muaj = 300 muaj
pune

Subtotali 2.2

68

5,000

25,000

55,000

75,000

75,000

5,000

25,000

55,000

75,000

75,000

235,000

235,000

Masa 2.3
Kodi

Organizohet zhvillim profesional për personelin edukativ
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve
Angazhohet një
kompani për analizën
e nevojave dhe
propozimin e planit të
trajnimit

2.3.1

Analiza e nevojave
për zhvillim
profesional në
edukimin
parashkollor dhe
propozimi i planit të
trajnimit

mars‐
qershor
2013

DKA

2.3.2

Përfshihet personeli
edukativ në trajnime
të organizuara nga
partnerët zhvillimorë

duke
filluar nga
janari i
vitit 2013

DKA
IPSH

2.3.3

Organizohet trajnimi
për personelin
edukativ në
përputhje me planin

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA
IPSH

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

3,000

Gjithsej

3,000

‐
Fondi vjetor për
trajnimin e stafit
menaxhues
(Vlerësimi: 25 EUR
për person për një
ditë trajnim)
100 persona x 4 ditë
trajnimi x 25 EUR

Subtotali 2.3

3,000

69

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

43,000

Masa 2.4
Kodi

Organizohet monitorimi dhe përkrahja e punës së institucioneve parashkollore
Aktiviteti

B U XH E T I (EUR)

Periudha e
zbatimit

Bartësi

DKA

‐

DKA

‐

2.4.1

Hartohen planet
vjetore të
monitorimit

në qershor
para fillimit të
çdo viti
shkollor

2.4.2

Kryhet me rregull
monitorimi i
institucioneve
parashkollore

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2013

Përshkrimi i
shpenzimeve

2013

Subtotali 2.4

Masa 2.5
Kodi

‐

2014

‐

2015

‐

2016

‐

2017

‐

Gjithsej

‐

Furnizohen institucionet parashkollore me mjete didaktike dhe rekuizita sportive
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

2.5.1

Përpilohen kërkesat
për furnizim me
mjete didaktike dhe
rekuizita

prill‐qershor
duke filluar
nga viti 2013

IPSH

2.5.2

Bëhet furnizimi i IPSH
publike me mjete
didaktike dhe
rekuizita

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2013

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej
‐

Fondi vjetor për
mjete didaktike

Subtotali 2.5

45,000
45,000

70

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

225,000
225,000

Masa 2.6

Themelohen paralele të reja parafillore në kuadër të shkollave fillore

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

2.6.1

Përpilohen
kërkesat nga
shkollat për
themelimin e
paraleleve të reja
parafillore

qershor (duke
filluar nga vitit
2013) për vitin
tjetër fiskal

SHFMU

2.6.2

Punësohen
edukatore për
punë me klasa
parafillore

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2014

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

‐

Edukatore shtesë në
nivelin parafillor
(paga mesatare: 340
EUR)
2014: 10 edukatore të
reja x 4 muaj = 40
muaj pune
2015: 10 edukatore x
12 muaj + 10
edukatore të reja x 4
muaj =160 muaj pune
2016: 20 edukatore x
12 muaj = 240 muaj
pune

Subtotali 2.6

‐

71

13,600

54,400

81,600

81,600

13,600

54,400

81,600

81,600

231,200

231,200

Masa 2.7

Mblidhen të dhëna nga të gjitha institucionet parashkollore, publike dhe private
Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

2.7.1

Ndërtohet sistemi
për mbledhjen e
të dhënave nga
IPSH publike dhe
private

janar‐mars
2013

DKA

‐

2.7.2

Mblidhen të
dhënat nga të
gjitha IPSH‐të në
Komunë

duke
filluar nga
shtatori i
vitit 2013

DKA

‐

Subtotali 2.7

2013

‐

72

2014

‐

2015

‐

2016

‐

2017

‐

Gjithsej

‐

Masa 2.8
Kodi

Organizohet fushatë informimi prindërit për mundësinë e përfshirjes ne edukimin parashkollor
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

2.8.1

Prezantohet në
web faqe të
Komunës lista e
institucioneve
parashkollore
publike dhe
private të
licencuara

shtator‐
dhjetor
2013

DKA

2.8.2

Shtypen dhe
shpërndahen
posterë dhe
fletëpalosje për
regjistrim në IPSH

qershor
2014
qershor
2015

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

‐

1000 posterë x 1 EUR
10000 fletëpalosje x
0.20 EUR

Subtotali 2.8

3,000

‐
Gjithsej Objektivi 2:

73

60,500

3,000

6,000

3,000

3,000

‐

‐

6,000

111,600

182,400

226,600

226,600

807,700

OBJEKTIVI 3:
Ngritje e cilësisë dhe gjithëpërfshirje në arsimin fillor dhe të mesëm
Masa 3.1

Sigurohen mjete konkretizimi dhe pajisje laboratorike për të gjitha shkollat

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

3.1.1

Definohet
përmbajtja e
pakos minimale
të mjeteve të
konkretizimit për
zbatimin e
Kurrikulit të Ri të
Kosovës

janar‐dhjetor
2013

DKA me
ndihmën e
MASHT

Shpenzimet e
ekspertizës
mbulohen
nga MASHT‐i,
respektivisht
nga burimet e
partnerëve
zhvillimorë

3.1.2

Furnizohen
shkollat me pako
minimale të
mjeteve të
konkretizimit
përfshirë pajisjet
e laboratorike

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

DKA

Shpenzimet
për mjete të
konkretizimit

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2017

Gjithsej
‐

280,000

280,000

280,000

Subtotali 3.1
280,000

74

2016

280,000

280,000

280,000

280,000

1,400,000

280,000

280,000

1,400,000

Masa 3.2

Pajisen bibliotekat shkollore me literaturë profesionale, tekste mësimore dhe libra

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

3.2.1

Organizohen
aksione të
mbledhjes së
librave nga
familjet dhe
komuniteti

duke filluar
nga janari i
vitit 2013

Shkollat

‐

3.2.2

Hartohen
kërkesat për
furnizim me libra
nga DKA

mars‐qershor
duke filluar
nga viti 2013

Shkollat

‐

3.2.3

Sigurohen librat
dhe literatura
profesionale për
shkolla në bazë
të kërkesës

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

DKA

48000 nxënës
x ~0.5
EUR/nxënës

Subtotali 3.4

75

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

Masa 3.3

Themelohen firma ushtrimore dhe punëtori në shkolla profesionale

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

3.3.1

Bëhet analizë e
gjendjes së
punëtorive dhe
firmave
ushtrimore në
shkollat
profesionale,
duke përcaktuar
nevojat

janar‐qershor
2013

DKA

3.3.2

Hartohet plani i
themelimit të
punëtorive dhe
firmave
ushtrimore të
reja

korrik‐shtator
2013

DKA
Shkollat

3.3.3

Pajisen me
punëtori dhe
firma ushtrimore
shkollat
profesionale të
komunës

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve
Ekspertiza për
analizën e
nevojave (10
ditë pune x
150 EUR)

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

1,500

1,500

‐

7 shkolla
profesionale x
50,000 EUR

Subtotali 3.2

100,000

350,000
150,000

1,500

76

100,000

100,000

100,000

150,000

‐

351,500

Masa 3.4
Kodi

Organizohen aktivitete të praktikës profesionale në bashkëpunim me ndërmarrjet publike dhe private
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3.4.1

Hartohet plani i
komunikimit me
ndërmarrje

janar‐mars
2013

DKA
Shkollat

‐

3.4.2

Zhvillohet
komunikimi me
ndërmarrje rreth
praktikës
profesionale

prill‐maj
2013

DKA
Shkollat

‐

3.4.3

Nënshkruhen
kontratat e
bashkëpunimit
me ndërmarrje

duke filluar
nga qershori i
vitit 2013

DKA

‐

3.4.4

Mbahen takime
të rregullta
koordinuese me
ndërmarrjet që
ofrojnë
mundësinë e
kryerjes së
praktikës
profesionale

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2013

Shkollat
profesionale

‐

Subtotali 3.3

‐

77

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 3.5
Kodi

Riorganizohet rrjeti i shkollave fillore dhe të mesme të ulta në komunë
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3.5.1

Formohet grupi i
punës për rishikimin
e rrjetit të SHFMU

mars‐qershor
2013

DKA

‐

3.5.2

Hartohet raporti për
rishikimin e rrjetit të
shkollave me
rekomandime për
riorganizim

korrik‐
dhjetor 2013

Grupi i
Punës

3.5.3

Organizohet
diskutim publik me
komunitetet e
prekura për
riorganizimin e
rrjetit të shkollave

janar‐qershor
2014

DKA
Shkollat

‐

3.5.4

Merret vendimi për
riorganizimin e
rrjetit të shkollave

shtator‐
dhjetor 2014

DKA

‐

3.5.4

Bëhet riorganizimi i
rrjetit në përputhje
me rekomandimet

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2015

DKA

‐

Pagesa e
ekspertëve të
jashtëm në
grupin e
punës (3
persona x 500
EUR)

Subtotali 3.5

1,500

1,500

78

1,500

‐

‐

‐

‐

1,500

Masa 3.6

Analizohet nevoja/kërkesa për vijimin e gjimnazeve dhe profileve të caktuara të arsimit profesional

Kodi

Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

3.6.1

Formohet grupi i
përhershëm i punës
për shkollat e
mesme me
përfaqësimin e të
gjitha palëve me
interes

janar‐mars
2013

DKA

‐

3.6.2

Analizohet gjendja
dhe nevojat në
arsimin e mesëm

prill‐shtator
2013

Grupi i
Punës

‐

3.6.3

Hartohet propozimi
për regjistrim në
shkollë të mesme në
vitin shkollor
2014/15

tetor‐dhjetor
2013

Grupi i
Punës

‐

3.6.4

Organizohet
diskutim publik rreth
regjistrimit në vitin
shkollor 2014/15
dhe konsultime me
MASHT

janar‐mars
2014

DKA
Grupi i
Punës

‐

79

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3.6.5

Hartohet propozimi
për MASHT për
regjistrimin e
nxënësve në shkollat
e mesme në vitin
shkollor 2014/15

prill 2014

DKA
Grupi i
Punës

‐

3.6.6

Analizohet trendi i
regjistrimit të
nxënësve dhe
hartohen propozime
për regjistrim në
vitin shkollor vijues

çdo vit duke
filluar nga
janari i vitit
2015

DKA
Grupi i
Punës

‐

Subtotali 3.6

Masa 3.7
Kodi

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Merren masa për parandalimin e braktisjes dhe vijimin e rregullt në arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe për sjellje devijante
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3.7.1

Zbatohet Plani
Kombëtar për Veprim
kundër Braktisjes së
Shkollës

detyrë e
vazhdueshme

DKA

‐

3.7.2

Themelohet Ekipi
Komunal për
Mbikëqyrjen e Zbatimit

janar‐shkurt
2013

DKA

‐

Subtotali 3.7

‐
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‐

‐

‐

‐

‐

Masa 3.8
Kodi

Merren masa për përfshirjen në shkollim të fëmijëve me aftësi të kufizuara
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3.8.1

Krijohet grupi i
përhershëm i punës
për integrimin e
fëmijëve me nevoja të
veçanta me përfaqësim
të të gjitha palëve me
interes

janar‐mars 2013

DKA

‐

3.8.2

Krijohet Ekipi Vlerësues
profesional për fëmijët
me nevoja të veçanta
arsimore

janar‐mars 2013

DKA

‐

3.8.3

Zbatohet Plani i
Veprimit për
Gjithëpërfshirjen e
Fëmijëve me Nevoja të
Veçanta

detyrë e
vazhdueshme

DKA

‐

3.8.4

Monitorohet integrimi
i FNV dhe nxjerrën
rekomandime për
adresim më efektiv të
problemeve

duke filluar nga
prill i vitit 2013

Grupi i
Punës

‐

Subtotali 3.8

‐

81

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 3.9
Kodi
3.9.1

Analizohen nevojat për personel pedagogjik dhe profesional
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Analizohen
nevojat për
personel
shtesë në
shkolla fillore
dhe të mesme

janar‐
qershor
2013

DKA

Punësohet
personeli i ri në
përputhje me
nevojat

duke filluar
nga shtatori
i vitit 2013

DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej
‐

Personeli shtesë në
shkolla fillore dhe t[
mesme (paga
mesatare 350 EUR)
2013: 5 punonjës të
rinj x 4 muaj = 20
muaj pune
2014: 5 punonjës x 12
muaj + 5 punonjës të
rinj x 4 muaj = 80
muaj pune
2015: 10 punonjës x
12 muaj = 110 muaj
pune

Subtotali 3.9

82

7,000

28,000

42,000

42,000

42,000

161,000

7,000

28,000

42,000

42,000

42,000

161,000

Masa 3.10
Kodi
3.10.1

Organizohet mësimi joformal në shkolla
Aktiviteti
Organizohet
mësimi për të
rritur që
rezulton me
kryerjen e
arsimit të
obligueshëm

Periudha e
zbatimit
duke filluar
nga shtatori
i vitit 2013

Bartësi
DKA

Përshkrimi i
shpenzimeve
70 vijues x 100 EUR
Për interesim të
shtuar kërkohen
mjete shtesë nga
burime të tjera

Subtotali 3.10
Gjithsej Objektivi 3:

83

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

Gjithsej
35,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

35,000

22,000

440,000

454,000

504,000

354,000

2,074,000

OBJEKTIVI 4:
Ndërtimi i mekanizmave për zhvillim të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve
Masa 4.1
Kodi

4.1.1

4.1.2

Funksionalizohen Qendrat për Ngritje Profesionale
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

Bartësi

Hartohet rregullorja
e punës e QNP‐së

janar‐
qershor
2013

DKA
BEP

Hartohet plani i
punës i QNP

çdo vit për
vitin shkollor
vijues, duke
filluar nga
qershori
2013

DKA
QNP

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Financimi bëhet nga
BEP

Gjithsej
‐

‐

Subtotali 4.1

‐

84

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 4.2

Krijohen ekipet për zhvillim profesional në shkolla
Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

Aktiviteti

4.2.1

Hartohen termat e
referencës për ekipet
për zhvillim
profesional në
shkolla

janar‐mars
2013

DKA
BEP

BEP e financon këtë
aktivitet

‐

4.2.2

Organizohet
konsultim me shkolla
lidhur me
funksionimin e
ekipeve

prill‐maj
2013

DKA
BEP

BEP e financon këtë
aktivitet

‐

4.2.3

Themelohen ekipe
për zhvillim
profesional në
shkolla

qershor‐
korrik 2013

Shkollat

‐

4.2.4

Aplikohen forma të
ndryshme stimulimi
për koordinatorët e
ekipeve

duke filluar
nga shtatori i
vitit 2014

Shkollat

‐

85

2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

Masa 4.3

Organizohet fushatë informimi/këshillimi me mësimdhënës për format e ZhPM
Periudha e
zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

Aktiviteti

4.3.1

Hartohet plani i
fushatës së
informimit në
koordinim me
MASHT

janar‐prill
2013

QNP

‐

4.3.2

Mblidhen materiale
promovuese dhe të
trajnimit nga
ofertues të
akredituar

në
vazhdimësi
duke filluar
nga maji i
vitit 2013

QNP

‐

4.3.3

Organizohen sesione
informimi për
punonjësit e arsimit

në
vazhdimësi
duke filluar
nga maji i
vitit 2013

QNP

‐

Subtotali 4.3

2013

‐

86

2014

‐

2015

‐

2016

‐

2017

‐

Gjithsej

‐

Masa 4.4

Hulumtohen nevojat për ZhPM, në baza periodike
Periudha e
zbatimit

Kodi

Aktiviteti

Bartësi

4.4.1

Zhvillohen instrumente
për analizën e nevojave
për zhvillim profesional

mars‐
qershor
2013

DKA
QNP

4.4.2

Shpërndahen
pyetësorët dhe
instrumentet tjera në
shkolla

shtator‐
tetor 2013

QNP

4.4.3

Përpunohen të dhënat e
mbledhura nga shkollat

nëntor‐
dhjetor 2013

DKA
QNP

4.4.4

Hartohen plane veprimi
për organizimin e ZHPM

janar‐mars
çdo vit

DKA
QNP

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Ekspertiza
sigurohet nga BEP

Gjithsej
‐

‐
Ekspertiza
sigurohet nga BEP
ose IPK

‐
‐

Subtotali 4.4

‐

87

‐

‐

‐

‐

‐

Masa 4.5

Zhvillohet një mekanizëm për monitorimin e ZhPM
Aktiviteti

Periudha e
zbatimit

4.5.1

Formohet grupi për
monitorimin e ZHPM

janar‐mars 2015

DKA

‐

4.5.2

Hartohet korniza për
monitorimin e ZHPM

mars‐qershor
2015

Grupi për
monitorim

‐

4.5.3

Bëhet monitorimi i
ZHPM

duke filluar nga
shtatori i vitit
2015

Grupi për
monitorim

‐

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

Subtotali 4.6

2013

‐

88

2014

‐

2015

‐

2016

‐

2017

‐

Gjithsej

‐

Masa 4.6

Përgatiten mësimdhënësit për implementimin e kurrikulit te ri

Kodi

Aktiviteti

4.6.1

Organizohen sesione
informimi për
Kornizën e re të
Kurrikulit

4.6.2

Organizohen
trajnime specifike
për implementimin e
Kurrikulit të Ri

Periudha e
zbatimit
maj‐korrik
2013

duke filluar
nga janar i
vitit 2014

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

DKA
MASHT

DKA
QNP

Gjithsej
‐

Çdo vit trajnohen nga
500 mësimdhënës në
kohëzgjatje prej 4
ditë x 25 EUR/ditë
(Një pjesë e
shpenzimeve
mbulohen nga
partnerët
zhvillimorë)

Subtotali 4.7
Gjithsej Objektivi 4:
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50,000

75,000

75,000

200,000

‐

50,000

75,000

75,000

‐

200,000

‐

50,000

75,000

75,000

‐

200,000

OBJEKTIVI 5:
Krijim i mjedisit miqësor, të shëndetshëm dhe të sigurt për të gjithë
Masa 5.1
Kodi

Krijohen hapësira të reja për nxënës dhe parashkollorë
Aktiviteti

Periudha
e zbatimit

Bartësi

5.1.1

Ndërtohen 14
objekte të reja
për SHFMU

duke
filluar nga
janari i
vitit 2013

5.1.2

Ndërtohen
objekte të
shkollave të
mesme të larta

duke
filluar nga
janari i
vitit 2013

DKA

5.1.3

Ndërtohen
objekte dhe
anekse të IPSH

duke
filluar nga
janari i
vitit 2013

DKA

DKA

Subtotali 5.1

B U XH E T I (EUR)

Përshkrimi i
shpenzimeve

2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

3,006,000

2,900,000

1,800,000

1,400,000

1,400,000

10,506,000

Ndërtimi i
objektit të
SHMM
Prenk Jakova
‐ faza e dytë

500,000

500,000

800,000

600,000

300,000

300,000

300,000

2,300,000

4,306,000

3,500,000

2,100,000

1,700,000

1,700,000

13,306,000
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Masa 5.2

Hartohen rregullore për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e hapësirave dhe pasurisë shkollore
Periudha
e zbatimit

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

Aktiviteti

5.2.1

Formohet grupi i
punës për
hartimin e
Rregullores

janar‐
mars
2013

DKA

5.2.2

Hartohet draft‐
Rregullorja

prill‐
qershor
2013

Grupi i
Punës

‐

5.2.3

Organizohen
konsultime me
drejtorët e
shkollave dhe
ekspertë

korrik‐
tetor
2013

DKA
Grupi i
Punës

‐

5.2.4

Hartohet
versioni
përfundimtar i
Rregullores

nëntor‐
dhjetor
2013

Grupi i
Punës

‐

Pagesa e
ekspertëve në
Grupin e Punës (3
persona x 500
EUR)

Subtotali 5.2

2013

2015

2016

2017

1,500

1,500

91

2014

Gjithsej

1,500

‐

‐

‐

‐

1,500

Masa 5.3

Rinovohen dhe adaptohen hapësirat ekzistuese të shkollave

Kodi

Aktiviteti

5.3.1

Hartohet
plani për
renovimin e
hapësirave
shkollore

5.3.2

Bëhet
renovimi i
hapësirave
shkollore
sipas planit

Periudha
e
zbatimit

Bartësi

janar‐
mars
2013

DKA

duke
filluar
nga prilli
i vitit
2013

DKA

Subtotali 5.3

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

‐

Janë përfshirë
dhe ndërtimet
e sallave të
Edukatës fizike,
fushave
sportive,
gëlqerosjet,
instalimet e
ngrohjes
qendrore,
rregullimet e
oborreve dhe
ndërtimet e
rrethojave

1,800,000

1,900,000

1,200,000

1,200,000

1,350,000

7,450,000

1,800,000

1,900,000

1,200,000

1,200,000

1,350,000

7,450,000
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Masa 5.4
Kodi

Sigurohet inventari cilësor
Aktiviteti

Periudha
e zbatimit

Bartësi

5.4.1

Përcaktohen
specifikacione
teknike të
detajuara për
inventar të ri
shkollor

janar‐prill
2013

DKA

5.4.2

Sigurohet
inventari i ri në
bazë të
specifikacioneve

duke
filluar nga
qershori i
vitit 2013

DKA

B U XH E T I (EUR)

Përshkrimi i
shpenzimeve

2013

Pagesa për
ekspertë të
jashtëm (10
ditë pune x
150 EUR)

2014

2015

2016

2017

1,500

Subtotali 5.4
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Gjithsej

1,500

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

700,000

141,500

140,000

140,000

140,000

140,000

701,500

Masa 5.5

Ndërtohet infrastruktura e telekomunikimit në të gjitha institucionet edukative‐arsimore dhe sigurohet qasja në internet
Periudha e
zbatimit

Kodi

Aktiviteti

5.5.1

Kontraktohet një
kompani për hartimin e
planit për instalimin e
infrastrukturës
telekomunikuese në IEA

janar‐
qershor
2013

5.5.2

Hartohet plani për
instalimin e
infrastrukturës
telekomunikuese në IEA

korrik‐
dhjetor 2013

5.5.3

Instalohet
infrastruktura
telekomunikuese në të
gjitha institucionet
edukative‐arsimore

5.5.4

Sigurohet qasja në
Internet për të gjitha
IEA

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

duke filluar
nga janari i
vitit 2014

Bartësi

Përshkrimi i shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

DKA

Pagesa për ekspertë të
jashtëm që hartojnë
specifikacionet e tenderit
(10 ditë pune x 150 EUR)

1,500

1,500

Kompania

Pagesa e parashikuar për
kompaninë

20,000

20,000

DKA

Kostoja e instalimi i
infrastrukturës
telekomunikuese për të
gjitha IEA përfshirë
paralelet e ndara
(80 IEA x 5,000 EUR për
institucion)

100,000

150,000

150,000

DKA

Kostoja vjetore e qasjes
në Internet për të gjitha
IEA përfshirë paralelet e
ndara
(500 EUR për një
institucion)

10,000

25,000

40,000

40,000

115,000

110,000

175,000

190,000

40,000

536,500

Subtotali 5.5

21,500
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400,000

Masa 5.6
Kodi

Pajisen të gjitha shkollat me mjete të TIK dhe sistem elektronik të vëzhgimit
Aktiviteti

Periudha
e zbatimit

Bartësi

B U XH E T I (EUR)

Përshkrimi i
shpenzimeve

5.6.1

Sigurohet një
laptop dhe një
projektor për
çdo 8
mësimdhënës

duke
filluar nga
janari i
vitit 2013

DKA

300 komplete
(laptop+projektor)
x 800 EUR

5.6.2

Instalohen
sistemet
elektronike të
vëzhgimit dhe të
sigurisë në të
gjitha IEA

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA

80 objekte x 5,000
EUR/objekt

2013

40,000

Subtotali 5.6

40,000
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2014

2015

2016

2017

Gjithsej

40,000

40,000

60,000

60,000

240,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

140,000

140,000

160,000

160,000

640,000

Masa 5.7

Ndërtohen pjerrinat në objektet shkollore dhe nyjet sanitare për persona me aftësi të kufizuar
Periudha
e zbatimit

Bartësi

B U XH E T I (EUR)

Përshkrimi i
shpenzimeve

Kodi

Aktiviteti

5.7.1

Hartohet plani
për ndërtimin e
pjerrinave dhe
nyejve sanitare
për persona me
aftësi të
kufizuara për të
gjitha shkollat

mars‐
dhjetor
2013

DKA

Kostoja për
angazhimin e një
kompanie për
hartimin e planit
dhe përgatitjen e
specifikacionit
teknik

5.7.1

Ndërtohen
pjerrinat në
objektet
shkollore

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA

100 pjerrina x
1,500 EUR

30,000

40,000

40,000

40,000

150,000

5.7.1

Ndërtohet nyjet
sanitare për
persona me
aftësi të
kufizuara

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA

100 nyje sanitare
x 3,000 EUR

60,000

80,000

80,000

80,000

300,000

120,000

120,000

462,000

2013

Subtotali 5.7

2015

2016

2017

12,000

12,000
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2014

Gjithsej

12,000

90,000

120,000

Masa 5.8

Krijohen kushtet për mjedis të sigurt fizik të nxënësve pranë shkollave
Periudha
e zbatimit

Kodi

Aktiviteti

5.8.1

Hartohet planit i
vendosjes së
shenjave të
komunikacionit
dhe policëve të
shtrirë, si dhe i
instalimit të
ndriçimit, në
bashkëpunime
me SHPK dhe
organet tjera

janar‐
qershor
2013

5.8.2

Vendosen
policët e shtrirë,
shenjat e
komunikacionit
dhe instalohet
ndriçimi në
vendet ku ka
nevojë

duke
filluar nga
shtatori i
vitit 2013

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Komuna

Komuna

Gjithsej

‐

Shpenzimet
mbulohen nga
buxheti i
infrastrukturës së
komunës

Subtotali 5.8

‐

‐
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‐

‐

‐

‐

‐

Masa 5.9

Krijohen kushtet për sigurinë fizike të nxënësve në rastet e emergjencave
Aktiviteti

Periudha
e zbatimit

5.9.1

Montohen
shkallë të
emergjencës në
të gjitha objektet
shkollore

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA

80 objekte
shkollore x 5,000
EUR

100,000

150,000

5.9.2

Furnizohen
shkollat me
aparate kundër
zjarrit dhe
hidrantë

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

DKA

80 objekte
shkollor x 3,000
EUR

60,000

5.9.3

Vendoset
sinjalizimi për
emergjencë në
shkolla

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

Drejtorati
për
SHPMSH

80 objekte x 500
EUR

10,000

5.9.4

Organizohen
ushtrime
evakuimi për
shkolla

duke
filluar nga
janari i
vitit 2014

Drejtorati
për
SHPMSH

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

B U XH E T I (EUR)

Kodi

2013

2014

2015

2016

2017

150,000

150,000

60,000

60,000

60,000

15,000

15,000

Gjithsej

550,000

240,000

40,000

‐

Subtotali 5.9

‐
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170,000

225,000

225,000

210,000

830,000

Masa
5.10
Kodi

5.10.1

Sigurohet mjedis i ngrohtë për nxënësit
Aktiviteti

Lidhen
shkollat me
sistemin e
ngrohjes nga
KEK‐u

Periudha e
zbatimit

duke
filluar nga
janari i vitit
2015

Bartësi

Përshkrimi i
shpenzimeve

Komuna

Ky projekt
financohet
nga Komuna
dhe nuk
implikon
shpenzime
shtesë

Subtotali 5.10
Gjithsej
Objektivi 5:

B U XH E T I (EUR)
2013

2014

2015

2016

2017

Gjithsej

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,322,500

6,050,000

4,100,000

3,735,000

3,720,000

23,927,500
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5. Zbatimi dhe monitorimi i Planit
Ky Plan Zhvillimor i Arsimit është aprovuar nga Asambleja Komunale e Prishtinës
dhe, si i tillë, është dokument bazë për zhvillimin e arsimit parauniversitar në
periudhën 2013‐2017. Përgjegjësia operative për zbatimin e Planit i takon
Drejtorisë Komunale të Arsimit, e cila mund t’i delegojë detyrat tek institucionet
arsimore të Komunës, si dhe të bashkërendisë detyrat me dikasteret tjera të
Komunës. Ndërkaq, mbikëqyrjen e zbatimit e bën Asambleja Komunale përmes
Komitetit për Arsim, i cili, të paktën një herë në gjashtë muaj shqyrton raportet e
DKA për zbatimin e Planit.
Monitorimi i zbatimit të Planit Zhvillimor të Arsimit është pjesë përbërëse e
menaxhimit ditor të tij. Monitorimi ofron informacion, në bazë të të cilit DKA mund
të identifikojë dhe të zgjidhë problemet dhe të analizojë progresin. Plani i zbatimit i
dhënë në kapitullin 4 ofron bazën për monitorim. Me gjithë se për monitorim
duhet të hartohet një plan i plotë dhe të ndahen detyra, që tani mund të
identifikohen disa aspekte që duhet monitoruar me rregull:


Cilat aktivitete janë duke u zhvilluar dhe ç' progres është arritur (p.sh. në
intervale 3‐mujore)?



Në ç'masë janë përdorur burimet e planifikuara në raport me progresin në
zbatim (p.sh. në intervale 6‐mujore)?



A janë duke u arritur objektivat e përcaktuara – efikasiteti (p.sh. në
intervale 6‐mujore)?



Në ç'masë i kontribuojnë objektivat arritjes përmbushjes së vizionit
strategjik ‐ efektshmëria (p.sh. analiza vjetore)?

Monitorimi krijon bazën e informatave të nevojshme për drejtim dhe
vendimmarrje gjatë zbatimit. Monitorimi kryesisht përbëhet prej këtyre hapave:

Hapi
1. Mbledhja e të
dhënave (faktet,
observimet dhe
matjet) dhe
dokumentimi i tyre

Përmbajtja
•
•
•
•
•

Treguesit e objektivave strategjike
Cilësia e implementimit të aktiviteteve dhe
shfrytëzimi i drejtë i burimeve (performanca)
Faktorët e jashtëm që ndikojnë në zbatimin e Planit
Ndikimi i Planit në zhvillimin e Komunës
Bashkëpunimi me grupet e synuara dhe partnerë
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2. Analiza dhe
nxjerrja e
përfundimeve
(interpretimi)

•
•
•

3. Rekomandimet
(gjykimi) dhe
ndërmarrja e
aktiviteteve
korrektuese

•
•
•

Krahasimi i të arriturave të planifikuara me ato
aktuale (të planifikuara dhe të paparashikuara) dhe
identifikimi i devijimeve (rishikimi) dhe përfundimet
Ndryshimet në mjedis dhe pasojat për Planin;
nxjerrja e përfundimeve
Krahasimi i mekanizmave të planifikuar dhe aktualë
të zbatimit dhe bashkëpunimi me grupet e synuara;
identifikimi i devijimeve dhe përfundimet
Korrigjimi i orarit të aktiviteteve dhe burimeve
Korrigjimi i objektivave
Korrigjimi i procedurave dhe mekanizmave për
bashkëpunim
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SHTOJCË 1: Harta e institucioneve arsimore në Komunën e Prishtinës
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SHTOJCË 2:
Pjesëmarrësit në procesin e planifikimit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Abdullah Bërvenik, Komuna e Prishtinës
Ajet Brajshori, ShFMU “Hilmi Rakovica”
Anders Lonnqvist, EU Education SWAp
Arben Shala, EU Education SWAp
Arbene Aliu, DKA
Arguriana Kastrati, IPSh “Dielli”
Azem Azemi, MASHT
Azem Jaha, Gjimnazi “Xhevdet Doda”
Behxhet Çitaku, Handicap Kosova
Besa Zagragja, MASHT
Dukagjin Pupovci , EU Education SWAp
Fahrije Latifi Retkoceri, ShFMU “Shkolla e Gjelbërt”
Flamur Shala, Komuna e Prishtinës
Ganimete Nitaj, DKA
Gëzim Abazi, Handicap Kosova
Hajrije Shaipi, ShML “Gjin Gazulli”
Hajrush Emini, DKA
Halim Halimi, DKA
Hatmane Demiri, ShFMU “Xhavit Ahmeti”
Igballe Potera, Shkolla speciale “Përparimi”
Jahë Sahiti, ShML “Hoxhë Kadri Prishtina”
Jasmina Omeragić, DKA
Mentor Dragusha , DKA
Milaim Berisha, ShFMU “Hasan Prishtina”
Muhamed Adbyli, DKA
Nebahat Bejtullahu, DKA
Neshat Shaqiri, GIZ
Osman Beka, Gjimnazi “Sami Frashëri”
Osman Vitia, ShFMU “Elena Gjika”
Sadifete Lumi, IPSh “Ardhmëria”
Sevdije Abazi, DKA
Slavica Stolic, Komuna e Prishtinës
Suna Buçinca, DKA
Sylejman Bucaj, ShFMU “Pavarësia”
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sylejman Kastrati, ShML “Gjin Gazulli”
Valbona Hadri, ShFMU “Emin Duraku”
Valbona Kastrati, ShFMU “Meto Bajraktari”
Valbona Shujaku, Komuna e Prishtinës
Valmira Haxhaj, BEP
Vesel Hoxha, GIZ
Veton Sylhasi, KEC/BEP
Vjollca Dibra Ibrahimi, Komuna e Prishtinës
Xhevat Hajdari, DKA
Zeqir Meta, DKA
Zijadin Gashi, Shoqata e Veteranëve të Arsimit
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Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
dhe i implementuar nga Cambridge Education, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC),
Education 2000+ Consulting dhe Tribal Helm.

