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Në bazë të nenit 12.2 pika c) të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen e Lokale (Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr 28 të datës 4 qershor 2008), nenit 38 paragrafi 1 

nënparagrafi  1.3 të Statutit të Komunës së Gjilanit, 01 Nr. 016-126211 të datës : 

06.11.2014, Ligjit për Zyrtarët Publikë, Nr.06/L-114, neni 72, 74,  si dhe në zbatim të 

nenit 95 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, Kuvendi i Komunës së Gjilanit, në mbledhjen e 

mbajtur më datën ..............., miraton këtë: 

 

RREGULLORE 

MBI PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE  TË  NËPUNËSVE  NË INSTITUCIONET EDUKATIVO 

ARSIMORE DHE AFTËSUESE NË KOMUNËN E GJILANIT 

 

I. Dispozitat  Themelore  

 Kapitulli I 

Neni 1 

Qëllimi 
 

Me këtë Rregullore përcaktohen dhe rregullohen procedurat e detajuara për 

përgjegjësinë disiplinore të nëpunësve të shërbimit publik në IEAA për shkelje të 

detyrave punuese, llojet e shkeljeve, procedura dhe parimet e procedurës disiplinore, 

komisioni dhe masat disiplinore si dhe shqyrtimi dhe vendosja e ankesave të tyre.  
 

Neni 2 

Përgjegjësia e të punësuarve 
 

Të punësuarit në institucionet edukativo-arsimore përgjigjen për shkelje të detyrave 

punuese, të cilat në kohën e kryerjes janë të parapara me këtë rregullore  dhe akte të 

tjera ligjore .  

 

Neni 3 

Llojet e shkeljeve 
 

1. Shkeljet disiplinore konsiderohen shkelje të detyrave punuese dhe detyrimeve ligjore 

duke përfshirë mundësinë e shqipëtimit të masave disiplinore. 
 

2. Shkeljet disiplinore ndahen  në : 
 

2.1 Shkelje të rënda ; 

2.2 Shkelje të lehta.  
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3. Shkelje të rënda - serioze konsiderohen :  
 

3.1 Mungesa e paarsyeshme në punë më shumë se dy (2) ditë radhazi, pa e 

paralajmëruar mungesën tek mbikëqyerësi ;  

3.2 Mungesa e pa arsyeshme në punë  më shumë se tri   (3) ditë brenda vitit shkollor ; 

3.3 Mungesa e pa arsyeshme në punë  mbi dhjetë (10) orë mësimore  brenda vitit 

shkollor;  

3.4 Mospërmbushja e detyrave punuese ; 

3.5 Neglizhencë e vazhdueshme në përmbushjen e detyrave punuese; 

3.6 Mosrespektimi i afateve të caktuara në përmbushjen e detyrave punuese, të cilat 

kanë sjellë pasoja të rënda; 

3.7 Moszbatimi i dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale; 

3.8 Përfitimi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tëthortë të dhuratave , favoreve, 

premtimeve ose trajtimeve preferenciale , të cilat jepen për shkak të detyrës; 

3.9 Shkeljeve të rregullave  të përcaktuara në kodin e etikës ; 

3.10 Dëmtimi i pasurisë shtetërore, përdorimi i saj jashtë përcaktimit zyrtar apo 

keqpërdorimi i pasurisë shtetërore; 

3.11 Përdorimi i narkotikëve  dhe substanace të tjera  psikotrope të ndaluara ose të 

allkololit në vend të punës dhe ardhja i dehur në punë; 

3.12 Kryerja e përsëritur brenda dhe jashtë orarit zyrtar të veprimeve që cenojnë  

nëpunësin tjetër apo institucion arsimor.  

3.9 Propagandat brenda hapësirës shkollore - organizimi dhe mbajtja e aktiviteteve 

politike dhe fetare në shkollë; 

3.10 Mbajtja e kurse private brenda dhe jashtë institucionit edukativo arsimor  me 

nxënës që mësimdhënësi i mëson (nxënësit e vet) , imponimi për blerjen e mjeteve, 

marrja e mitos nga nxënësit, prindërit apo nga të tjerët për përmirësim të notave, 

kalim klase, dhënie provimi apo forma të tjera të ngjashme  me qëllim të përfitimit 

material; 
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3.11 Dëmtimi, asgjësimi  i dokumentacionit shkollor qëllimisht në kundërshtim me 

procedurat e lejuara ligjore;  

3.12 Ndryshimi i paautorizuar i të dhënave në procesverbal ose në dokumentin publik 

(ditar pune), fshirja, shtimi ose lënia jashtë e të dhënave, lëshimi i dëftesave apo 

dokumente tjera pa autorizim; 

3.13Keqpërdorimi i detyrës dhe tejkalimi i autorizimeve zyrtare; 

3.14 Përdorimi i dhunës fizike ndaj fëmijëve, nxënësve dhe personelit tjetër arsimor, akt 

ngacmimi apo dhunimi seksual; 

3.15 Diskriminim i rëndë ndaj nxënësve, të punësuarve  tjerë, palës apo ndonjë personi 

tjetër në shkollë në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, religjionit, banimit, 

mendimeve politike, origjinës sociale dhe rasteve tjera të mbrojtura me ligj; 

3.16 Keqpërdorimi i mjeteve financiare të grumbulluara për ekskursione, kuzhina 

shkollore, punëtori apo çfarëdo forme tjetër; 

3.17 Mos kryerja  me kohë e obligimeve  si : planet vjetore, mujore dhe përgatitjet me 

shkrim në mënyrë të vazhdueshme ose nuk i përmbahet planeve-kurrikulave nga 

MASHT; 

3.18 Mos mbajtja, mos plotësimi i dokumentacionit dhe evidencës pedagogjike në 

mënyrë të rregullt; 

3.19 Mungesa e përgatitjes me shkrim për orën e caktuar, shfrytëzimi jo efektiv i orës 

së mësimit; 

3.20 Mos respektimi i  rregulloreve të  shkollës si bartja e uniformës së shkollës dhe me 

sjelljen dhe veshjen e tij e çorienton vëmendjen e fëmijëve nga mësimi; 

3.21 Refuzimi apo mospjesëmarrja e pa lajmëruar me kohë (3 ditë përpara) në 

komisionet-organet e shkollës si dhe aktivitetet jashtëshkollore; 

3.22 Mos rrespektimi i  eprorit në kryerjen e obligimeve dhe kërkesat e IEA; 

3.23 Refuzimi ose mos kryerja e trajnimeve të ofruara sipas dinamikës së paraparë me 

ligjet dhe akte të tjera nënligjore; 

3.24 Refuzimi i kujdestarisë ditore, kujdestarinë e klasës nga eprori-drejtuesi i IEA dhe 
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3.25 Organizimi i protestave dhe nxitja e nxënësve dhe personelin tjetër të IEA për 

bojkot të procesit mësimor  apo shkakton pengesa për mos mbarvajtjen e procesit 

mësimor që me veprimet e tija dëmton imazhin e shkollës si dhe 

3.26 Me veprimet dhe mosveprimet e tij jashtë procesit mësimor, dëmton imazhin e 

shkollës dhe të Komunës. 

4. Shkeljet e lehta konsiderohen: 
 

4.1 Mungesa e pa arsyeshme në punë  deri në dy (2) ditë pune brenda vitit shkollor ;  
 

 

4.2 Shkelje të disa nga rregullat e Kodtit të Etikës ; 

4.3 Mos paraqitja me kohë e prishjeve të mjeteve mësimore, aparateve, instalimeve dhe 

mjeteve tjera; 

4.3  Refuzimi për të bashkëpunuar me nëpunësit tjerë të institucionit; 

4.4  Mosrespektimi i rregullave për vlerësimin e nxënësve; 

4.5  Pengimi i nxënësve, mësimdhënësve në kryerjen e aktiviteteve jashtëshkollore dhe 

të tjera; 

4.6  Mos mbajtja e kurseve profesionale vullnetare shtesë për nxënësit , orëve 

plotësuese dhe shtuese nëse caktohen nga ndonjë organ i shkollës apo mbikëqyrësi; 

4.7  Mos pengimi - mos lajmërimi i dukurive negative me kohë të nxënësve;  

4.8 Papërgjegjësia si kujdestar në menaxhimin e klasës, mungesat e tepërta në klasë nga 

nxënësit dhe mos marrja  e masave me kohë; 

4.9 Shpifjet dhe fyerjet ndaj nxënësve, prindërve, bashkëpunëtorëve, nëpunësve tjerë, 

palë dhe pengesa në punë ndaj të tjerëve dhe  

4.10  Përdorimi i telefonit celular sipas Udhëzuesi Nr. 20/2018 për ndalimin e përdorimit 

të telefonave celularë në Institucionet Edukativo-Arsimore; 

 

Neni 4 

Parimet e Procedurës Disiplinore 
 

1. Parimet kryesore për zhvillimin e procedurës disiplinore janë:  
 

1.1.  Parimi i drejtësisë;  

1.2.  Parimi i zhvillimit të shpejtë të procedurës; 
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1.3.  Nuk do të ndërmerret kurrfarë veprimi kundër të punësuarit përderisa rasti të 

hulumtohet tërësisht; 

1.4 Për qdo shkelje , jepet vetëm një masë disiplinore.; 

1.5 Në çdo fazë të procedurës disiplinore i punësuari ka të drejtë të shoqërohet nga 

ndonjë koleg i punës ose nga njëri nga anëtarët e kryesisë së Sindikatës; 

1.6  Asnjë i punësuar nuk do të largohet nga puna për prishjen e disiplinës një herë    

përveç për rastet e shkeljes së rendë të disiplinës në punë; 

1.7  Udhëheqësi i procedurës disiplinore është i obliguar që të mbajë procesverbal 

lidhur me diskutimet dhe veprimet gjatë procedurës disiplinore.  

 

Neni 5 

Shqiptimi i Masave Disiplinore 
 

1. Masat disiplinore të cilat mund të zbatohen ndaj të punësuarve janë :   
 

1.1. Vërejtje me gojë;  

1.2. Vërejtje me shkrim;  

1.3. Ulje në pozitë; 

1.4 Ndalimi i ngritjes në detyrë, duke përfshirë këtu rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë nga dy deri në pesë vjet; 

1.5. Transferimi në shkollë tjetër brenda nivelit dhe jashtë nivelit;  

1.6. Suspendim të përkohshëm  

1.7 Ndalimi nga 20% deri 40% e pagës për një periudhë deri në gjashtë muaj; 

1.8. Ndërprerje të marrëdhënies së punës.  

Neni 6 

Kompetenca dhe procedura disiplinore  
 

1. Masa disiplinore e parashikuar në pargrafin 1 nënparagrafi 1.1 dhe 1. 2 të nenin 5 të 

kësaj Rregulloreje,  jepet nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë – drejtori i shkollës dhe do 

të shqiptohen për shkelje të lehta të detyrave të punës në pajtim me këtë 

Rregullore. 
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2. Masat disiplinore të parashikuar në pargrafin 1 nënpragrafi 1.3 deri në 1.8 të nenit 5 

të kësaj Rregullore janë në kompetencë të komisionit disiplinor dhe do të 

shqiptohen për shkelja të rënda të detyrave të punës në pajtim me këtë rregullore. 

Neni 7 

Komisioni Disiplinor  
 

1. Komisioni disiplinor përbëhet prej pesë (5) anëtarëve  : 

1.1 Një përfaqësues i Njësia e Burimeve Njerëzore  ; 

1.2 Dy përfaqësues të organit emërtues-së ; 

1.3 Një jurist i organit emërtues -së ; 

1.4 Një përfaqësues i sindikatës apo i përfaqësuesëve të punësuarëve të shërbimit 

publik përkatës. 

2. Mandati i komisionit disiplinor është dy (2) vjet.  

3. Anëtarët e komisionit disiplinor duhet të kenë përgatitje  superiore shkollore. 

 

Neni 8 

Afati për Inicimin dhe Udhëheqjen e Procedurës Disiplinore 

 

1. Komisioni disiplinor fillon procedurën : 

1.1.  Me kërkesë të mbikëqyerësit të drejtpëredrejtë të të punësuarit – Drejtorit të 

IEAA-së;  

1.2.  Me rekomandim të qdo organi tjetër publik ose njësie me kompetenca kontrolli 

administrativ, inspektimi financiar apo auditimi, ose të qdo zyrtari tjetër me detyra 

kontrolli hiearkik mbi të punësuarit, nga personeli i shkollës si dhe me kërkesën e 

qytetarit ; 

1.3.  Me nismen e qdo anëtari të komisionit, bazuar në fakte konkrete të provueshme 

për kryerjen e një shkelje disiplinore.  

2. Paraqitja e rastit disiplinor duhet të bëhet  me shkrim. 

3. Nëse ka arsye të besohet se vazhdimi i ushtrimit të detyrës nga i punësuari, ndaj të 

cilit ka filluar një procedurë disiplinore, pengon hetimin disiplinor apo mund të 

cenojë ushtrimin e përshtatshëm të detyrës së tij, komisioni disiplinor mund të 
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vendos pezullimin e të punësuarit ose të marrë qdo masë tjetër të përshtatshme, 

deri në marrjen e vendimit përfundimtar.  

4. Procedura disiplinore nga ana e komisionit disiplinor fillon pa vonesë, me marrjen në 

dijeni për një shkelje disiplinore, por jo më vonë se brenda një afati dyvjeqar (2) nga 

dita e kryerjes së shkeljes.  

5. Drejtori i institucionit përkatës pas marrjes vesh për shkeljen, duhet ta intervistoj 

shkelësin e supozuar dhe çdo person tjetër që mund të ofrojë dëshmi lidhur me 

rastin.  

6. Intervistimi duhet të bëhet brenda tri (3) ditëve të punës ;  

7. Drejtori i institucionit përkatës, pas intervistimit të shkelësit të supozuar dhe 

mbledhjeve së provave të nevojshme, është i obliguar të iniciojë procedurën 

disiplinore, tek Drejtoria Komunale për Arsim gjegjësisht Sektori për Punë të 

Përgjithshme Juridike dhe Personel në Arsim;  

8. Përgjegjësia penale nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore, nëse shkaku i 

kallëzimit penal përbënë edhe shkeljen e detyrave apo përgjegjësive të punës. 

 

Neni 9 

Shërbimet Administrative   

1. DKA, pas marrjes së shkresë për inicimin e procedurës disiplinore nga Drejtori i IEAA-

së dhe të tjerëve sipas nenit 8 paragrafi 1, nënparagrafi 1.1, 1.2 dhe 1.3, ia kalon 

komisionit disiplinor për shqyrtim dhe vendosje.  

2. DKA, pas paraqitjes së rastit në komisionin disiplinor, e njofton me shkrim shkelësin 

e supozuar brenda tri (3) ditëve pune për : natyrën e shkeljes së supozuar, që rasti 

është kaluar në komision disiplinor, për kohën dhe vendin e mbajtjes së  seancës së 

komisionit disiplinor si dhe mundësinë që shkelësi i supozuar mund të shoqërohet 

nga një person tjetër në seancë.  

3. DKA  e ndihmon komisionin disiplinor duke i ofruar shërbimet administrative dhe 

teknike  si në vijim: 

3.1. Rregulloren për procedurën disiplinore dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore,  
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3.2. Përgatitjen e orarit të seancave disiplinore, 

3.3. Njoftimin e personave që kërkohet të jenë pjesëmarrës për datën, kohën dhe 

vendin e mbajtjes së seancës disiplinore, 

3.4. Mbajtjen e procesverbalit gjatë seancën disiplinore,  

3.5. Dorëzimin  e vendimit të komisionit disiplinor, palës .  

Neni 10 

Parimet e Individualizmit të Masave Disiplinore  

1. Për përcaktimin e masës disiplinore të zbatueshme , mbikëqyerësi  i drejtpërdrejtë 

ose komisioni disiplinor bazohet në : 

1.1 Shkaqet, rrethanat e kryerjes së shkeljes, rëndësinë dhe pasojat e saj ; 

1.2 Shkallën e fajësisë ; 

1.3 Ekzistencën e masave të tjera disiplinore të mëparshme të pashlyera sipas nenit 5 

të kësaj Rregulloreje; 

1.4 Përpjekjet e mëparshme  të punësuarit për shmangien apo kufizimin e dëmit. 

 

Neni 11 
 

1. Procedura në komisionin disiplinor është publike.  

2. Shkelësi i supozuar duhet të merret në pyetje nga komisioni disiplinor, përveç se në 

rastet kur për shkaqe të pa arsyeshme nuk i përgjigjet thirrjes së rregullt.  

3. Shkelësi i supozuar ndaj të cilit udhëhiqet procedura, ka të drejtë të paraqet kërkesë 

me shkrim ose me gojë të deklarojë në procesverbal, të kërkoj largimin e kryesuesit 

ose të ndonjë anëtari të komisionit disiplinor, por është i obliguar të theksojë 

shkaqet për të cilat kërkon largimin.   

4. Për largimin eventual të ndonjë prej anëtarëve të komisionit disiplinor vendos 

kryesuesi i komisionit disiplinor, ndërsa për largimin e kryesuesit vendos organi i cili 

e ka emëruar.  

5. Nëse kërkesa për largim është refuzuar, kurse shkelësi i supozuar ndaj të cilit 

udhëhiqet procedura e përsërit kërkesën e njejtë, do të konsiderohet si e pa bazë.  
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6. Mbi udhëheqjen e procedurës disiplinore, marrjes në pyetje të shkelësit të supozuar, 

dëshmitarëve si dhe argumenteve të domosdoshme për përcaktimin e përgjegjësisë,  

udhëhiqet procesverbali.  

7. Pas procedurës së zbatuar, komisioni disiplinor merr vendim me shkrim me arsyetim 

dhe me udhëzim mbi të drejtën për ankesë, brenda 30 ditësh nga dita kur rasti ka 

kaluar në komisionin disiplinor.   

8. DKA ndërpret kontratën e punës në bazë të vendimit të komisionit disiplinor për 

marrjen e masës së largimit nga detyra.  

 

Neni 12 

E drejta në Ankesë 
 

Kundër vendimit për masën e shqiptuar disiplinore, i punësuari  mund të ushtrojë 

ankesë me shkrim komisionit të ankesave në afatin prej 15 ditëve  nga njoftimi i 

vendimit - pranimit të vendimit. Ankesa e shtyn ekzekutimin e vendimit të 

komisionit disiplinor. 

 

Neni 13 

Komisioni i Ankesave  
 

1. DKA-ja, lidhur me ankesat ndaj  vendimeve të  komisionit disiplinor, autorizon një 

komision në përbërje prej tre (3) anëtarëve, të cilët duhet të kenë përgatitje 

superiore shkollore dhe njeri prej tyre duhet të jetë me profesion jurist.  

2. Komisioni i ankesave është i obliguar për të vendosur sipas ankesës së të             

punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga paraqitja e saj.  

3. Vendimi nga paragrafi 2 i këtij neni, i dorëzohet të punësuarit në formë të shkruar 

brenda afatit prej tre (3) ditësh. 

 

Neni 14 

1. Komisioni i ankesave mundet :  
 

1.1.  Ta hudh  ankesën ; 

1.2. Ta refuzoj  si të pabazë ankesën ; 
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1.2.    Ta  anulojë ose ndryshojë vendimin e marrë nga komisioni disiplinor . 

 

Neni 15 
 

1. Ankesa HUDHET kur nuk është parashtruar në afatin e paraparë ligjor dhe sipas kësaj 

Rregulloreje.  

2. Ankesa REFUZOHET SI E PA BAZE nëse vendimi i marrë nga komisioni disiplinor për 

masën e shqiptuar është i drejtë.  

3. Vendimi ANULOHET  për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe ekzitojnë shkelje esenciale të dispozitave procedurale të kësaj 

Rregulloreje. Rasti rikthehet  në komision disiplinor. 

4. Vendimi NDRYSHOHET kur komisioni i ankesave parasheh se duhet shqiptuar masë 

tjetër ose i punësuari  lirohet nga përgjegjësia. 

 

Neni 16 
 

Ankuesi, nëse nuk është i kënaqur me vendimin e komisionit të ankesave apo në rast 

se nuk merr përgjigje brenda afatit të përcaktuar në pajtim me paragrafin 2  të nenit 

12 të kësaj Regulloreje, në afatin vijues prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, mund të 

inicoj kontest pune në Gjykatën kompetente. 

 

Neni 17 

Shuarja e Masave Disiplinore 

1. Masat disiplinore të shënuara në dosjen e personelit shuhen pas kalimit të këtyre 

afateve : 

1.1 Dy (2) vjet nga njoftimi i masës së parashikuar në paragrafin 1 nënparagrafi  1.1 dhe 

1.2 të nenit  5 të kësaj Rregulloreje: 

1.2 Tre (3) vjet nga mbarimi i afatit për të cilin është zbatuar masa e parashikuar në 

paragrafin 1 nënparagrafi 1.3 deri në 1.5 të nenit 5  të kësaj Rregulloreje 

1.3 Pesë (5) vjet nga njoftimi i masës së parashikuar sipas paragrfafit 1 nënparagrafi  1.8 

të nenit 5 të kësaj Rregulloreje.  

2. Masat disiplinore regjistrohen në dosjen personale të të punësuarit. 
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3. Deklarimi i shuarjes bëhet sipas detyres zyrtare  apo me kërkesë, me vendim të 

njësisë së burimeve njerëzore të institucionit. Masa fshihet nga dosja e personelit.  

 

Dispozitat përfundimtare 

Neni 18 

Çështjet e tjera të cilat nuk janë përfshirë në këtë Rregulloreje, aplikohen dispozitat 

e ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi. Në rast se dispozitat e kësaj Rregulloreje bien 

ndeshë me dispozitat e ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi, përparësi kanë këto të 

fundit.   

Neni 19 

Interpretimin e kësaj Rregulloreje e bënë Sektori për Punë të Përgjithshme juridike 

dhe Personel në DKA. 

 

Neni 20 

Ndryshimi dhe plotësimi i kësaj Rregulloreje mund të bëhet sipas të njëjtës 

procedurë të miratimit. 

 

Neni 21 

Kjo rregullore hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit  të MAPL-së 

dhe publikimit në  gjuhën zyrtare në  faqen zyrtare  të Komunës. 

 

 

 

                                                                                                                      Kryesuesi i Kuvendit  

01. nr. _______                                                                                                Arianit Sadiku         

Gjilan, _______                                                                     

 

 


