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Hyrje	  
	  

Gjendja e arsimit në Kosovë vazhdon të mbetet një nga sfidat më të mëdha. Kosova 

radhitet në fund të listave të indikatorëve të kualitetit në arsim siç janë Testi i Arritshmërisë dhe 

Testi PISA. Vështirësitë me të cilat përballet arsimi në Kosovë janë nga më të ndryshmet, duke 

filluar nga mungesa e infrastrukturës shkollore, mungesa e buxhetit për trajnimin e 

mësimdhënësve, materialet mësimore të papërshtatshme për planprogramin e ri, mungesa e 

laboratorëve, dhe mungesa e mekanizmave për sigurimin e cilësisë. Një ndër sfidat me të cilat po 

përballet arsimi në Kosovë, veçanërisht në disa zona është edhe zvogëlimi i numrit të nxënësve. 

Në krahasim me vitin 2011/2012, Kosova sot ka përafërsisht 55 mijë nxënës më pak që vijojnë 

arsimin fillor (klasa 1-5) dhe të mesëm të ulët (klasa 6-9). 

Ndër të tjera, zvogëlimi i numrit të nxënësve në disa zona të Kosovës përbën një sfidë të radhës. 

Komuna e Kamenicës vlerëson se është i pashmangshëm intervenimi në këtë kohë, prandaj, pas 

analizimit të aspekteve të gërshetuara mbi gjendjen në arsim, është angazhuar që të ndërmarrë 

hapa për një riorganizim të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, me qëllim rritjen e cilësisë 

në arsim. 

Ky dokument sqaron në detaje gjithë procesin, përmes 4 pjesëve kryesore. Pjesa e parë paraqet 

gjendjen aktuale dhe analizën e çështjeve kryesore si: infrastruktura, parashikimet e numrit të 

nxënësve në 5/10 vitet e ardhshme, dhe organizimin momental të shkollave fillore dhe të mesme 

të ulëta në Komunën e Kamenicës. Pjesa e dytë e dokumentit paraqet objektivat e nismës për 

ristrukturimin e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta; shtjellon rëndësinë se pse kjo nismë 

është e rëndësishme të ndërmerret sa më shpejtë; dhe shtjellon pasojat sociale nga mësimi në 

ambiente me numër të vogël të nxënësve, dhe mungesa e kushteve infrastrukturore. Pjesa e tretë 

e dokumentit fokusohet në propozimet konkrete të planit të Komunës së Kamenicës. Kjo pjesë 

përfshin edhe çështjet që kanë dalë nga diskutimet publike me banorët e të gjitha vendbanimeve 

të komunës; transportin, mësimdhënësit, infrastruktura shkollore, strukturimi i shkollave sipas 

modelit të ri, si dhe planet e Komunës së Kamenicës për rritjen e investimeve për inventarizim 

me laboratorë bashkëkohor, hapje të çerdheve, bibliotekave dhe qendrave mësimore inovative si 
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dhe shfrytëzimin e objekteve të tanishme në shërbim të komunitetit. Pjesa e fundit paraqet 

koston financiare. 

 
 
Arsimi	  në	  Kamenicë	  

	  
	  

Komuna e Kamenicës aktualisht ka 29 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta ku gravitojnë 

2 968 nxënës. Shtatëmbëdhjetë (17) janë shkolla amë dhe dymbëdhjetë (12) janë paralele të 

ndara. Dy (2) objekte shkollore gjenden në zonën urbane, ndërsa të tjerat janë të shpërndara 

nëpër fshatrat e Komunës së Kamenicës. 

Infrastruktura aktuale në shkollat e Kamenicës dhe cilësia e arsimit që marrin nxënësit, është 

përgjithësisht shqetësuese. 40% e shkollave nuk kanë mjedis higjienik; 8 prej tyre nuk kanë 

tualete funksionale; gjysma e shkollave nuk kanë kabinete të informatikës; vetëm tri shkolla kanë 

kabinete profesionale; 24 shkolla nga 29 sosh nuk kanë salla sportive të brendshme; 10 shkolla 

nuk kanë hapësira rekreative; 8 shkolla nuk kanë qasje të drejtëpërdrejtë në rrugë; dhe asnjë 

shkollë nuk ka qasje për nxënësit me nevoja të veçanta përveç shkollës në Strezoc, që është 

improvizim i përkohshëm. 

Kamenica në vitin 2011 ka pasur rreth 8,600 nxënës, ndërsa në vitin 2019 janë 5,200 nxënës, pra, 

40% më pak. Krahasuar me trendin e rënies së numrit të nxënësve në Kosovë që është rreth 20 

përqind, Komuna e Kamenicës po përballet me rënie drastike të numrit të nxënësve. Ky fenomen 

ndodhë kryesisht për dy arsye kryesore: emigrimi dhe rënia e natalitetit. 

Në anën tjetër, numri në rënie i nxënësve nuk është pasqyruar me ndryshime në stafin arsimor. 

Në Komunën e Kamenicës, shkollat kanë staf pothuajse të njëjtë sikur para 10 vitesh. Ky 

disproporcion në mes të numrit të nxënësve dhe punëtorëve arsimor krijon probleme të shumta 

në menaxhimin efektiv të sistemit arsimor dhe mundësinë për të investuar drejt ngritjes së 

kapaciteteve të personelit arsimor dhe ngritjen e cilësisë së arsimit. Në vitin 2019, Komuna e 

Kamenicës ka vetëm 30,000 euro për investime kapitale në shkolla, që është e pamjaftueshme 

për të mbuluar nevojat e shumta të 29 shkollave të kësaj komune. Në anën tjetër, rreth 80% e 

buxhetit të përgjithshëm shkon në paga dhe mëditje. Në grafikonin e mëposhtëm është paraqitur 

krahasimi i numrit të punëtorëve arsimor nga viti 2009 deri në 2018 me rënien e numrit të 
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nxënësve në periudhën e njëjtë. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Shtjellimi	  i	  Problemit:	  Infrastruktura,	  Gjendja	  e	  shkollave	  &	  Mësimdhënësit	  

	  

Rënia e numrit të nxënësve është trend i cili prek jo vetëm Komunën e Kamenicës dhe 

komunat tjera në Kosovë, por edhe vendet e rajonit. Për Komunën e Kamenicës, kjo gjendje 

është sfiduese në disa aspekte. Fillimisht, mundësia e Komunës së Kamenicës për të investuar 

në infrastrukturën shkollore është shumë e limituar. Sipas udhëzimit të MASHT-it për 

Planifikimin e Investimeve Kapitale, planifikimi dhe renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 

nuk mund të bëhet aty ku numri i nxënësve në paralele të ndara është më i vogël se 84 nxënës 

dhe në shkolla amë më i vogël se 210 nxënës. Aktualisht, 51% e shkollave në Komunën e 

Kamenicës kanë më pak se 70 nxënës. Komuna e Kamenicës ka 6 shkolla me më pak se 5 
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nxënës; 6 shkolla me më pak se 20 nxënës, dhe 3 shkolla me më pak se 70 nxënës. 
 
 

Tabela1. Shkollat e Komunës së Kamenicës dhe numri aktual i nxënësve. 
 
 
 

 Parafillor Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 4 Kl 5 Kl 6 Kl 7 Kl 8 Kl 9 Total 

Kamenicë “Fan Noli” 45 46 43 51 49 43 44 40 42 62 468 

Kamenicë “Dëshmorët e Kombit” 35 50 31 36 39 64 44 49 46 49 443 

Koretin 25 19 27 24 24 49 33 45 39 40 325 

Roganë 24 15 34 23 27 21 26 26 32 28 256 

Hodonoc 16 4 17 20 17 23 9 17 32 17 172 

Topanicë 14 11 18 13 14 20 18 10 15 15 148 

Muciverc 8 13 4 8 15 18 14 11 23 18 132 

Shipash. Ep. 14 11 11 10 12 12 10 16 19 14 129 

Hogosht 17 7 11 9 14 15 7 15 13 10 118 

Busavate 11 11 11 16 8 12 8 10 10 9 106 

Petrit 14 14 7 7 6 8 13 9 13 14 105 

Shipash. Po. 8 15 7 13 7 9 15 6 13 12 105 

Karaqeva P. 7 9 13 10 12 10 13 14 7 7 102 

Karaqeva E. 6 12 5 13 8 13 11 9 12 12 101 
            

Kopernica 7 7 7 5 8 3 5 6 6 15 69 

Strezovc 5 4 4 6 5 7 7 3 8 9 58 

Krilevë 2 1 3 8 3 6 4 3 4 3 37 
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Poliqkë 4 2 1 4 5 1 1 0 2 1 21 

Tugjevc 0 1 2 4 0 2 2 0 3 2 16 

Dajkovc 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 14 

Desivojcë 0 0 0 0 0 1 5 1 3 2 12 

Lisockë 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 9 

Dazhnicë 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 6 

Laqiq 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5 

Kranidell 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Terstenë 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Gjyrishevc 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Velegllave 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Sedllar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 267 263 263 289 276 342 289 292 343 341 2,968 

 
Nga tabela vërejmë se edhe në fshatrat e mëdha të Kamenicës kemi numër të vogël të nxënësve. 

Fshati Hodonoc në klasën e parë ka 4 nxënës; Hogoshti në klasën e parë ka 7 nxënës, etj.. 

Përderisa në dy shkollat që gjenden në qytet janë përafërsisht 50 nxënës në klasë të parë, në më 

shumë se gjysmën e shkollave tjera në Kamenicë, klasa e parë i ka më pak se 5 nxënës. 

Nëse trendi i rënies në 10 vitet e fundit vazhdon me të njëjtin ritëm - pas 5 vitesh, shumë shkolla 

do të mbesin pa nxënës, ndërsa pas 10 vitesh, vetëm 3 shkolla do t’i kenë më shumë se 20 

nxënës. 

Si rezultat i këtij fenomeni, ekspertët e arsimit ngrisin shqetësimin për mungesë të veprimit të 

organeve përgjegjëse për t’iu përgjigjur ndryshimeve demografike. Mirëpo, në mënyrë që cilësia 

e arsimit të rritet, nxënësve duhet t’u ofrohen kushte më të mira që ndërlidhen me aftësitë sociale 

që fitohen në një ambient gjithpërfshirës, pjesëmarrje në aktivitete jashtëshkollore, klasë ku 

zhvillohen aktivitete grupore, lojëra dhe mësim cilësor. 
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Tabela 2: Parashikimi i numrit të nxënësve në Komunën e Kamenicës në 10 vitet e ardhshme 

duke u bazuar në trendin e rënies së numrit të nxënësve në 10 vitet e kaluara. 
 

Shkollat Fillore dhe të Mesme të ultëa në 

Komunën e Kamenicës 

Trendi i rënjes së numrit të nxënësve 

në 10 vitet e fundit 

Parashikimet për 10 

vitet e ardhshme 

Nr. Shkolla Vendi 2009/10 2013/14 2018/19 2023/24 2028/29 

1 "Fan S. Noli" dhe 

Dëshmorët e Kombit" 

Kamenicë 1315 1153 908 682 456 

2 “M. Krasniqi'' Rogaçicë 489 363 261 134 8 

3 “17 Shkurti'' Muçivërc 258 212 132 62 0 

4 “17 Shkurti'' Dajkoc 32 14 14 4 0 

5 “17 Shkurti'' Kranidell 14 11 2 0 0 

 

6 “A. Krashnica'' Koretin 570 483 332 200 68 

7 “Skënderbeu'' Hogosht 266 154 120 39 0 

8 “Skënderbeu'' Kopërnicë 175 114 69 10 0 

9 “Skënderbeu'' Lisockë 47 36 9 0 0 

10 “Skënderbeu'' Dazhnicë 9 1 6 4 3 

11 “Skënderbeu'' Gjyrishec 6 3 3 1 0 

    

50 11 0 0 12 “K. Zeka'' Desivojcë 114 

13 “K. Zeka'' Poliçkë 91 47 21 0 0 
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14 “K. Zeka'' Tërstenë 17 6 3 0 0 

15 “K. Zeka'' Lajçiq 19 1 4 0 0 

16 “K. Zeka'' Velegllavë 6 2 2 0 0 

17 “K. Zeka'' Sedllar 6 1 1 0 0 

18 “N. Berisha'' Tugjec 65 49 19 0 0 

19 “R. Mala'' Topanicë 320 219 150 56 0 

20 “S. Misini'' Shipashnice. e 

E. 

298 177 129 35 0 

21 “S. Misini'' Shipashnice.e 

P. 

 148 105 61 16 

22 “A. Rrustemi'' Karaçevë e E. 182 150 101 56 11 

23 “A. Thaçi'' Karaçevë e P. 211 137 102 41 0 

24 “'XH. Ahmeti'' Hodonoc 305 243 172 98 24 

25 “H. Prishtina'' Busavatë 184 145 104 60 15 

26 “I. Seferi'' Strezoc 151 106 58 6 0 

27 “I. Seferi'' Kremenatë 3 1 0 0 0 

28 “7 Shtatori'' Krilevë 114 68 35 0 0 

29 “Xhelal Sopi'' Petroc  144 106 50 0 

 
Ky trend i rënies së numrit të nxënësve ndërlidhet edhe me kualitetin e mësimit që këta nxënës 
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marrin. Sipas rezultateve të Testit të Arritshmërisë, në 5 vitet e fundit ka një rënie në 

arritshmërinë e nxënësve në Komunën e Kamenicës. Më poshtë paraqiten rezultatet e testit të 

Arritshmërisë në Komunën e Kamenicës në vitin shkollor 2014/2015 dhe 2018/2019, përqindje e 

cila ka rënë dukshëm. 

 

Grafikoni 2: Rezultatet nga testi i arritshmërisë në Komunën e Kamenicës 2014/15 – 2018/19 
 

 
 
 

Qëllimi/objektivat	  
	  
	  

Numri i nxënësve në klasa është një ndër faktorët kyç që ndikon në cilësinë e nxënies 

dhe mësimdhënies Duke u nisur nga kjo, numri i nxënësve në klasa duhet parë nga disa 

këndvështrime: kushtet për mësimdhënie dhe mësimnxënie, kushtet infrastrukturore dhe 

socializimi. Qëllimi kryesor i propozimit mbi riorganizimin e shkollave është ngritja e cilësisë 

në arsim për nxënësit e Komunës së Kamenicës. 

 
Objektivi	  1:	  Krijimi	  i	  një	  strukture	  organizative	  të	  shkollave	  me	  nxënësin	  në	  qendër	  

Ndër ndryshimet më të mëdha që dalin nga Korniza Kurrikulare e Kosovës (KKK, 2011) 
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është përdorimi i metodave bashkëkohore në mësimdhënie dhe braktisja e ligjërimit si formë e 

tejkaluar. Shumë nga këto metoda bashkëkohore nuk mund të implementohen nëse numri i 

nxënësve në klasë është shumë i ulët si në rastin e komunës së Kamenicës. Për shembull, puna në 

grupe është një metodë e suksesshme, mirëpo në mënyrë që të zbatohet mirëfilli, numri i 

nxënësve në klasë duhet të jetë mbi 15. Shumë studime kanë nxjerrë përfundime se numri ideal 

për një klasë është përafërsisht 20 nxënës për klasë. Për më tepër, sipas standardit evropian të 

projektimit, një objekt shkollor parashihet për 600 deri në 850 nxënës, ndërsa raporti adekuat 

mësimdhënës-nxënës duhet të jetë 1:21. Numri shumë i vogël i nxënësve në klasë pamundëson 

ndërveprime të nevojshme të cilat ndikojnë në zhvillimin e shkathësive të ndryshme tek 

nxënësit. 

Një tjetër aspekt është dhe socializimi i nxënësve ku numri shumë i vogël i tyre pamundëson 

kushtet optimale për socializmin e nxënësve. Hapësirat e duhura shkollore poashtu janë të 

domosdoshme për kultivimin e talentit në sport dhe në krijimin e shprehive për një jetë të 

shëndetshme. Mungesa e kushteve për angazhim të mjaftueshëm sportiv të nxënësve mund t’i 

shtyej nxënësit drejt shprehive negative me pasoja afatgjatë. 

Numri i vogël i nxnësve pamundëson socializimin si aspekt tejet të rëndësishëm për zhvillimin e 

shëndetshëm të një fëmije. Kultivimi i talentit, mendimit kritik dhe shprehive mundësohet kur 

arrihet një standard i caktuar brenda dhe jashtë klasës. Prandaj nevojiten hapësira e duhura 

shkollore për ta arritur këtë standard. 

Me qëllim të ngritjes së cilësisë në shkolla dhe për arritje të suksesit sa më të mirë tek nxënësit, 

Drejtoria Komunale për Arsim në Komunën e Kamenicës do të bashkojë nxënësit nga klasat me 

numër të vogël të nxënësve në një klasë ku mesatarisht do të jenë 20 nxënës. Kështu, nxënësit do 

të socializohen më shumë me moshatarët e tyre, do të mësojnë së bashku, do të sfidojnë njëri- 

tjetrin, do të garojnë, do të mësojnë të respektojnë mendimin e tjetrit dhe do nxitet edhe më 

shumë të menduarit kritik dhe kreativiteti te nxënësit. 

 
 

Shumë studime argumentojnë se sa efektiv është numri më i madh i nxënësve nëpër klasa. 
 
 

a)  “Peer Learning” është një metodë e mësimnxënies ku nxënësit mësojnë nga/dhe me njëri 

-tjetrin, duke shkëmbyer ide e duke u angazhuar në aktivitete të përbashkëta. Metodë kjo, që 
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po del të jetë tejet efektive së fundmi edhe sipas një studimi të bërë nga Michigan State 

University në vitin 2017, për performancën e nxënësve . Raportet e nxjerra prej këtij studimi 

tregojnë se nxënësit që kanë aplikuar "Peer Learning" kanë arritur sukses deri në 92%, më 

shumë se nxënësit që kanë marrë informacione veç nga mësimdhënësi - 86%. 

 

b)  Një studim i bërë nga OECD tregon se gjatë periudhës së viteve 2000-2009, shtetet e 

Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik kishin investuar mjete shtesë për të 

zvogëluar numrin e nxënësve nëpër klasa me synim rritjen e cilësisë, dhe rezultatet kishin 

treguar të kundërtën duke ndikuar vetëm në një numër të vogël të shteteve. 

 
 
Objektivi	  2:	  Investimi	  strategjik	  dhe	  efikas	  në	  infrastrukturë	  shkollore	  

bashkëkohore	  

Një tjetër faktor që ndikon në mësim cilësor është edhe infrastruktura shkollore e cila 

duhet të ofrojë kushte të përshatshme për realizimin e mësimit bashkëkohor. Kushtet 

infrastrukturore ndikojnë në zhvillimin kognitiv, social dhe fizik të nxënësve. Kushtet në shkollë 

duhet të jenë të një niveli të lartë (cilësia e ulëseve, bankave, ndriçimit, hapësirat e 

gjelbëruara/rekreative, laboratoret) në mënyrë që të mos pengojnë zbatimin e planprogrameve. 

Sa më shumë që ofron shkolla në aspektin infrastrukturor si: ndërtimin laboratorëve, sallave 

sportive, aktiviteteve rekreative etj; aq më shumë rritet s suksesi akademik, social në sport i 

nxënësve. Në komunën e Kamenicës kemi shkolla ku gjendja infrastrukturore është aq e dobët 

saqë e pamundëson zhvillimin normal të procesit mësimor. Kështu, përmes kombinimit të 

objekteve shkollore për nevoja të ndryshme, nxënësit do të kenë kushte shumë më të mira si në 

aspektin e mësimdhënies, sportit, dhe socializimit. 

Sigurisht se për zbatimin e kurrikulës nevojiten edhe kushtet infrastrukturore që përfshijnë 

kabinetet e informatikës, fizikës, biologjisë, kimisë dhe gjuhëve të huaja. Gjithashtu këtu 

përfshihen edhe sallat e brendshme sportive, hapësirat rekreative si dhe mjetet e nevojshme 

përkatëse. 
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Ndarja e objekteve të cikleve fillore dhe të mesme të ulëta që është diçka që përcaktohet 

ligjërisht. Njëkohësisht, kjo ndarje ndikon në aspektin social të nxënësve ku ata shfrytëzojnë 

hapësirat e përbashkëta me bashkëmoshatarët e tyre. 

Me këtë riorganizim dhe fuzionim të nxënesve, do të ekzistojnë më pak objekte shkollore ku 

zhvillohet procesi mësimor. Kjo në mënyrë automatike mundëson realizimin e investimit në këto 

objekte përkundër asaj nëse do të duhej të investohej në një numër më të lartë të shkollave. 

 
 
Objektivi	   3	   :	   Shfrytëzimi	   sa	   më	   efikas	   i	   objekteve	   shkollore	   që	   i	   shërben	   të	   gjithë	  

komunitetit.	  

Nga ky riorganizim i shkollave do të mbesin të lira disa objekte në fshatra të ndryshme të 

Kamenicës. Ideja primare për shfrytëzimin e këtyre objekteve është hapja e Qendrave Mësimore 

aty ku ështe e nevojshme, hapja e çerdheve sipas nevojave të komunitetit, shndërrimi në 

biblioteka, shkolla profesionale apo arsimim për të rritur.  Qëllimi është që asnjë nga këto 

objekte të mos mbetet pa u shfrytëzuar. Planifikimi dhe rivitalizimi i këtyre objekteve do të bëhet 

në pajtim me kërkesat e komunitetit për shfrytëzim sa më të mirë të këtyre objekteve dhe 

realizimit të qëllimeve të banorëve në atë lokacion. 

 
Qendrat Mësimore 

Një nga synimet që Komuna e Kamenicës dëshiron t’i arrijë përmes kësaj nisme është 

edhe ngritja e interaktivitetet dhe mësimit bashkëkohor përmes bashkëpunimeve me organizata 

të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Komuna e Kamenicës, në bashkëpunim me disa 

organizata jo-qeveritare në Kosovë si “Balkan Sunfloëers” “KYC” etj. është duke analizuar 

mundësinë e krijimit të së paku 3 Qendrave Mësimore në Komunën e Kamenicës. Këto qendra 

do t’u ofrojnë nxënësve kurrikula inovative në disa fusha si: përgatitja emocionale, barazia, 

mendimi kritik, të shkruarit dhe teknika të ndryshme të të mësuarit etj. 

 
 
 
Institucionet për Edukimin Parashkollor (Çerdhet/Kopshtet) 
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Me qëllim të ofrimit të kushteve sa më të mira për edukim dhe arsimim të fëmijëve, Komuna e 

Kamenicës është e angazhuar në rritjen e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor në 

kushte të barabarta për të gjithë fëmijët pa marrë parasysh vendbanimin e tyre, që është edhe qëllim 

i nivelit qëndror, i cili spcifikohet në Udhëzimin Administrativ (MASHT). Edukimi parashkollor 

fillon prej moshës 9 muaj deri në 6 vjeç dhe është i ndarë në dy grupmosha, 9 muaj-3 vjeç në 

Çerdhe, dhe 3-6 vjeç në Kopshte. Përfshirja e këtyre grupmoshave në edukimin parashkollor është 

edhe synim i MASHT-it, sidomos në vendet rurale ku kjo pjesëmarrje është jashtëzakonisht e ulët, 

krahasuar me qytetet e mëdha të Kosovës. 

Komuna ka në plan të rivitalizojë objektet e mbetura nga riorganizimi i shkollave në Kamenicë 

dhe këto objekte të përshtaten për institucione të edukimimit parashkollor në fshatrat ku ka 

nevojë për institucione të tilla. “Institucione parashkollore mund të definohen si objektet apo 

shtëpi të konvertuara të cilat janë ndërtuar në mënyrë speciale për të ofruar programe 

parashkollore dhe të cilat plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëve deri në 

regjistrimin e tyre në shkollë fillore. Këto institucione ofrojnë shërbime të cilat janë me orar të 

plotë, gjysmë orari dhe mund të zgjatet orari edhe gjatë shërbimit të mbrëmjes” (Ligji për 

edukimin prashkollor, neni 1.) 

Me hapjen e institucioneve edukative parashkollore, lind edhe nevoja për punësim të stafit 

edukativ dhe administrativ. Kjo do të jetë edhe një mundësi risistemimi për mësimdhënësit dhe 

stafit mbështetës të shkollave - duke respektuar legjislacionin - të cilët mbesin pa angazhim nga 

riorganizimi i shkollave të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë në komunë. 

 

Bibliotekat 

Një nga ridestinimet e objekteve/ndërtesave të mbetura nga riorganizimi i shkollave do 

jetë edhe hapja e bibliotekave. Objektet që mund të shndërrohen në biblioteka dhe që i përshtaten 

nevojave të komunitetit do të pajisen me libra për të gjitha grupmoshat, do të ketë kënde leximi, 

tavolina pune, sipas nevojës kompjuterë, printerë dhe internet. Bibliotekat në komunitet do t’u 

shërbenin të gjithëve pa dallim moshe, dhe do të motivonte nxënësit, profesionistët, banorët për 

më shumë lexim dhe hulumtim për nxitje të edukimit të vazhdueshëm. 
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Propozim	  për	  zgjidhje	  të	  Problemit	  
	  
Numri	  i	  shkollave	  /	  Ndarja	  e	  Cikleve	  

Riorganizimi i shkollave synon që viti i ri shkollor t’i gjej nxënësit në ambiente dhe 

kushte normale për mësim. Komuna e Kamenicës do të punojë në përgatitjen e objekteve sipas 

numrit të nxënësve. Qëllimi është që në këto shkolla të mbahet vetëm një ndërrim mësimor. 

Shkollat do të ndahen sipas cikleve, cikli i ulët dhe cikli i lartë do të jenë të ndarë në objekte të 

ndryshme, në rastet kur objekti i shkollës është i madh do të ndahen hyrjet sipas cikleve. Kjo me 

qëllim që nxënësit të jenë në objekt vetëm me moshatarët e tyre për të rritur sigurinë dhe në 

mënyrë që socializimi të jetë sipas moshave. 

Komuna synon që gradualisht por me intensitet të lartë të angazhohet që në shkollat e 

përzgjedhura të ofrohen të gjitha kushtet për një mësimdhënie dhe mësimnxënie cilësore. Do të 

ketë klasa të pajisura mirë sipas nevojave të cikleve përkatëse, laboratorë për lëndët përkatëse, 

kompjuterë, salla sportive, kënde leximi/ biblioteka, higjienë të lartë, si dhe qasje fizike për 

personat me nevoja të veçanta. 

Gjithashtu, në shkolla do të ofrohen shërbime mjekësore, pedagogjike e psikologjike në ndihmë 

dhe përkrahje të nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për të siguruar sukses dhe zhvillim sa 

më të mirë për fëmijët. Në këtë bashkëpunim do të fuqizohen edhe mekanizmat eksistues në 

shkolla, këshilli i shkollës, menaxhmenti, këshilli i prindërve në mënyrë që të rritet 

bashkëpunimi dhe të vendoset së bashku për nevojat e nxënësve dhe shkollës dhe aktivietet 

jashtë kurrikulare për fëmijët. Në kuadër të shkollave, me nismë të drejtorëve dhe sipas nevojës 

së shkollës dhe nxënësve do të oganizohet dhe mbështetet edhe mësimi plotësues për nxënësit në 

nevojë. Kjo duke ndihmuar gjithësecilin të bëjë hapa para në nxënien e njohurive dhe 

shkathtësive të reja. 

Sipas planit të propozuar nga Komuna e Kamenicës, organizimi i shkollave sipas planit të ri do 

të ketë 5 shkolla të ciklit fillor nga klasa 1-5, dhe 5 shkolla të ciklit të mesëm të ulët nga klasa 6- 

9. Në tabelat më poshtë është paraqitur organizimi sipas cikleve. 
 
 

Tabela 3: Shkollat e ciklit fillor (klasa 1-5) sipas propozimit për riorganizimin e shkollave në 

Komunën e Kamenicë. 
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Shkollat sipas 

organizimit të ri 

Nr. i 

nxënësve 

Nxënësit do të vijnë nga këto fshatra 

Qytet - 

“Dëshmoret e 

Kombit” 

318 nxënës Krilevë, Strezoc, Tugjec, Qytet 

Qytet - “Fan Noli” 348 nxënës Busavatë, Qytet 

Koretin 314 nxënës Topanicë, Petrit, Koretin 

Roganë 442 nxënës Muçiverc, Kranidell, Dajkovc, Hodonoc, Karaqevë e Ep, 

Karaqevë e Poshtme, Roganë 

Hogosht 280 nxënës Dazhnicë, Lisockë, Gjyrishevc, Poliqkë, Vlelegllavë, 

Kopernicë, Shipashnicë e Ep, Shipashnicë e Po, Desivojcë, 

Sedllar, Laqiq, Terstenë, Hogosht 

*Nr. i nxënësve është llogaritur duke u bazuar në numrin e nxënësve që kanë qenë të regjistruar në vitin shkollor 

2018/2019 

 
 

Tabela 4: Shkollat e ciklit të mesëm të ulët (klasa 6-9) sipas propozimit për riorganizimin e 

shkollave në Komunën e Kamenicë. 
 

Shkollat sipas 

organizimit të ri 

Nr. i 

nxënësve 

Nxënësit do të vijnë nga këto fshatra 

Qytet - 

“Dëshmoret e 

Kombit” 

236 nxënës Krilevë, Strezoc, Tugjec, Qyteti 

Qytet - “Fan Noli” 226 Busavatë, Qyteti 

Topanicë 264 Koretin, Petrit, Topanica 
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Karaqeva e Ep 338 Roganë, Muçiverc, Kranidell, Dajkovc, Hodonoc, Karaqevë 

e Po, Sedllar, Karaqevë e Epërme 

Shipashnice e Ep 202 Hogosht, Dazhnicë, Lisockë, Gjyrishevc, Poliqkë, 

Vlelegllavë, Kopernicë, Shipashnicë e Po, Desivojcë, Sedllar, 

Laqiq, Terstenë, Shipashnicë e Epërme 

*Nr. i nxënësve është llogaritur duke u bazuar në numrin e nxënësve që kanë qenë të regjistruar në vitin shkollor 

2018/2019 

 
 
Transporti	  

Me riorganizimin e shkollave është e nevojshme edhe lëvizja e nxënësve nga shkollat me 

numër të vogël të nxënësve në shkolla ku klasat do të kenë më shumë nxënës, nga njëri fshat në 

tjetrin. Ne tashmë kemi planifikuar që bartja e nxënësve nga vendbanimi (nga oborri i shkollës 

së deritanishme) deri tek shkolla që do të zhvillohet procesi mësimor të bëhet në mënyrë të 

organizuar nga komuna. Të gjitha shpenzimet e transportit do të mbulohen nga komuna. 

Gjithashtu, Drejtoria Komunale për Arsim, duke pasur parasysh sigurinë e nxënësve gjatë 

udhëtimit, është duke u konsultuar me kompani vendase të transportit për të siguruar kushte sa 

më të mira dhe të sigurta për transportin e nxënësve. Mjetet e transportit duhet të jenë të 

përshtatshme për transport të fëmijve dhe t’i plotësojnë të gjitha kushtet për komoditet dhe siguri 

për të gjithë nxënësit. Gjithashtu, për moshat më të reja do të ofrohet edhe ndihmës/kujdestar 

shtesë gjatë transportit. 
     Sipas këtij riorganizimi, rreth gjysma e nxënësve nuk do të udhëtojnë fare. Mbi 23% udhëtojnë më pak se       
5km, ndërsa mbi 20% më pak se 10.5km.
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Mësimdhënësit 

Në mënyrë që të zhvillohet sa më mirë dhe në mënyrë më të suksesshme procesi 

mësimor, është e domodoshme që trajnimet për mësimdhënës të bëhen në mënyrë periodike. Kjo 

mundëson vlerësimin e aftësive dhe shkathësive të mësimdhënësve për realizimin e tërësishëm të 

planprogrameve. Trajnimet e mësimdhënësve janë obligim i Komunës, prandaj organizimi i tyre 

bëhet nën patronatin e saj. 

 
 

Investimi	  në	  Infrastrukturë	  shkollore	  sipas	  propozimit/	  Inventarizimi	  (2	  vjet)	  
Sipas analizës në terren është vërejtur se ka nevojë për përmirësim të kushteve në 

shkolla. Ka nevojë për përmirësim dhe renovim të ndërtesave, pajisje me inventar, laboratore 

për lëndët përkatëse, biblioteka, salla sportive dhe për qasje në objekete shkollore për nxënësit 

me nevoja të veçanta. 

 
Të gjitha këto planifikohet të përfundojnë brenda periudhës dy vjeçare, pas marrjes së vendimit 

për riorganizim të shkollave. Meqenëse viti shkollor fillon para ndarjes së buxhetit për vitin e 

ardhshëm, komuna ka bërë përgatitjen dhe planifikimin buxhetor për vitin e ardhshëm duke 
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inkuadruar edhe nevojat për ndërhyrjet në arsim. Mirëpo, me buxhetin në dsipozicion tani 

komuna do të përgatisë objektet për fillim te vitit shkollor në shtator duke punuar me prioritet 

përkitazi me nevojat e ketyre objeketve. Në kuadër të kësaj, edhe MASHT-i është shprehur i 

gatshëm që gjatë këtij viti ta ndihmojë komunën e Kamenicës me inventarizimin e shkollave 

duke ofruar gjithë mbështetjen për realizimin e kësaj inicitaive komunale me të gjitha 

kompetencat që MASHT-i posedon, në ndihmë të përmirësimit të kushteve për arsim të 

mirëfilltë. 

 

Shfrytëzimi	  i	  objekteve	  të	  mbetura	  
Riorganzimi i shkollave lë të lira 19 objekte shkollore, në fashtra të ndryshme. Komuna 

ka një plan për rivitalizimin e këtyre objekteve dhe për shfrytëzim të këtyre objekteve sipas 

nevojave të komunitetit ku ndodhen ato. 

Udhëzimi Administrativ Nr.19 (MASHT), Për themelimin dhe funksionimin e Qendrave 

Mësimore, mbështet këto qendra që synojnë të ofrojnë mbështetje plotësuese dhe aktivitete tjera 

edukative-arsimore. Kjo është një mundësi e mirë për komunën e Kamenicës, e cila mund t'i 

dedikoj objektet këtyre qendrave për të qenë më afër komunitetit. 

Mundësia tjetër është hapja e çerdheve në komunitet që është edhe në përputhje me qëllimin e 

MASHT sipas Udhëzimit administrativ Nr. 19/2016 dt. 26.08.2016 për përfshirjen e fëmijëve në 

institucionet parashkollore në Kosovë. Edhe në këtë aspekt, komuna tashmë ka siguruar 

mbështetje MAPL si dhe MASHT me vlerë të investimit prej më shumë se 30,000.00 euro, si 

dhe është në pritje të përgjigjes finale për një investim prej 200,000.00 euro, investime të cilat do 

të fillojnë këtë vit. Këto objekte planifikohet të jenë në fshatrat Hodonoc dhe Shipashnicë e 

Poshtme.Mundësi të tjera të shfrytëzimit të këtyre objketeve janë edhe ofrimi i arsimimimit për 

të rritur, duke ofruar kurse, programe certifikuese në fusha të ndryshme për të rritur punësimin 

në komunë. Sipas interesit të komunitetit ka mundësi që ndërtesa të caktuara të kthehen në 

bibliotkea, kënde leximi për të gjithë. Gjithashtu, këto objeke mund të hyjnë në shfrytëzim për 

aktivitete sportive, kulturore e sociale. 
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Sfidat	  e	  parashikuara	  

Mësimdhënësit	  
	  

Në komunën e Kamenicës, aktualisht, numri i mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të 

mesëm të ulët është 596, ndërsa numri i nxënësve në këto nivele shkollimi është gjithsej 2968. 

Duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr.22/2013, Numri Maksimal i Nxënësve për Klasë 

dhe Raporti Mësimdhënës-Nxënës, del se ky raport mësimdhënës/nxënës duhet të jetë 1:21.3 për 

nxënësit shumicë. Në komunën e Kamenicës ky numër është dukshëm në shpërpjestim duke 

qenë përafërsisht 1:4.97. 

Në riorganizimin e shkollave, nga 29 sosh që janë tani, ku në shumicën numri i nxënësve është 

fare i vogël, do të jenë 10 shkolla me mesatarisht 20 nxënës për klasë, pra mesatarisht 20 nxënës 

për klasë. Në këtë kuptim numri i mësimdhënësve që sot janë në marrëdhënie pune do të 

shkurtohet. Komuna e Kamenicës synon ta realizojë këtë riorganizim edhe në këtë aspekt, duke 

respektuar legjislacionin në fuqi për raportin mësimdhënës-nxënës. 

Për komunën ky fakt paraqet një sfidë për këtë riorganizim, duke pasur parasysh ndjeshmërinë 

dhe ndikimin që ky proces do të ketë të kjo kategori e mësimdhënsve të cilët do të 

mbëten/konsiderohen si tepricë. Megjithatë, nxënësi është prioriteti kryesor dhe gjitashtu është 

përgjegjesi e komunës që të planifikojmë më të mirën për të ardhen e fëmijëve dhe edukimin 

cilësor të tyre. Ky riorganizim është mëse i nevojshëm, por komuna e ka trajtuar me seriozitet të 

lartë risistemimin e këtyre mësimdhënësve, duke i angazhuar ata aty ku mund të ketë nevojë siç 

edhe parashihet me Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, neni 17, Sistemimi i të punësuarit në vendin e 

punës. 

Në anën tjetër komuna ka shqyrtuar cdo mundësi ligjore për të sistemuar mësimdhënësit, që 

mbeten si tepricë në këtë riogranizim të shkollave, në institucione dhe pozita tjera ku ka mundësi 

dhe sipas përvojës dhe kulaifikimit të mësimdhënësve. 

Me qëllim që ky proces të jetë sa më i lehtë dhe mësimdhënësit e konsideruar si tepricë të 

përfitojnë në maksimum, bazuar gjithmonë në legjislacionin në fuqi, komuna synon arritjen e 

marrëveshjes kolektive, siç parashihet në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, neni 4, dhe në pajtim me 

nenin 14, Caktimi i punëtoreve si tepricë tekonlogjike i Kontratës kolektive të arsimit në Kosovë, 

18.04.2017. 
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Transporti	  
Një sfidë tjetër është transporti i nxënësve. Kjo për dy arsye: rezistenca e prindërve dhe 

sigurimi i transportit adekuat për nxënës - një praktikë dhe një standard që nuk është zbatuar më 

herët. 

Në diskutimet publike të organizuara nga komuna, kemi pranuar shqetësimin e prindërve në 

lidhje me transportin e fëmijëve nga një shkollë në tjetrën, nga njëri fshat në tjetrin, duke pasur 

frikë për gjendjen e autobusëve si dhe rrugëve gjatë dimrit. Deri më tani shkollat kanë qenë më 

afër vendbanimit dhe transporti i nxënësve, si një praktikë që s’ka ndodhur më herët, nuk merret 

si diçka e zakonshmne, edhe pse një gjë e tillë ndodhë gjithkund në botë. Përveç kësaj, disa 

prindër të komunës sonë - me qëllim të dërgimit të fëmijëvë në klasa me më shumë nxënës, për 

socializim dhe arsim cilësor - tanimë i dërgojnë fëmijët në Gjilan. 

Meqenëse ky transport është i domosdoshëm në mënyrë që nxënësit të jenë në shkolla me 

moshatarë dhe në ambiente më të përshtatshme, komuna është duke bërë të gjitha përpjekjet që 

tranporti i nxënësve të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shqyrtuar të gjtha 

mundësitë për të siguruar autobusë që kanë gjendje të mirë për transportin e nxënësve gjatë 

gjithë vitit. 

 
 
Rezistenca	  e	  komunitetit	  

Me ideimin e riorganizimit të shkollave është vendosur që të konsultohen të gjtha palët e 

interesit fillimisht para se të merret çfarëdo vendimi se si duhet të realizohet ky organizim. Në 

konsulta me prindërit dhe komunitetin nëpër fshatra është vërejtur rezistencë ndaj kësaj ideje, 

para informimit të mirëfilltë se çka përmban ky riorganizim në të vërtetë. Çështjet të 

rëndësishme që ngriten si shqetësim nga komunitetit janë transporti i fëmijëve, siguria gjatë 

transportit si dhe siguria në fshatrat tjera ku fëmijët do të shkojnë në shkollë. 

 
Grupi punues ka marrë në konsideratë të gjitha këto shqetësime dhe punon në realizimin sa më të 

mirë të transportit gjatë gjithë vitit. Mbi të gjtha, është evidente që ka një rezistencë nga 

komuniteti dhe kjo është sfida kryesore për realizimin e riorganizimit. Kjo më shumë, sipas 
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perceptimit nga komuniteti, se riorganizimi shkollave shihet si diçka antikomunitet duke 

konsideruar se me mbylljen e shkollave shuhen shpresat për një ardhme në atë fshat. Siç është 

cekur edhe më lartë në dokument, të gjitha objektet e mbetura do të shfrytëzohen për nevoja të 

komunitetit dhe edukimit të rinisë me shkathësitë e kërkuara sot nga tregu i punës. 

 

Infrastruktura	  Adekuate	  /	  2	  vjet	  
Riorganizimi fillon me marrjen e vendimit nga komuna. Pastaj, do të fillohet me 

përgatitjen e objekteve shkollore për akomodim të nxënësve në këto dhjetë shkolla të 

përzgjedhura. Nga analiza në terren është vërejtur se në shumicën e shkollave ka nevojë për 

ndërhyrje urgjente për të plotësuar kushtet për një mësimdhnie dhe mesimxënie të sukseshsme. 

Investimi dhe pajisja e shkollave me të gjitha kushtet e nevojshme, ambient të shëndetshem e 

higjienik, inventar, laboratore, salla sportive, qasje në objekte për personat me nevoja të veçanta, 

biblioteka dhe pajisje tjera për mbarëvajtjen e punëve të safit mësimdhënës dhe administrativ të 

shkollave. Duke filluar me marrjen e vendimit, komuna synon që brenda periudhës dy vjeçare të 

realizohen të gjitha këto duke punuar në bazë të prioriteteve në këto objekte dhe brenda kësaj 

periudhe të shndërrojë këto objkete në një ambient shkollor të përshtatshëm dhe atraktiv për 

nxënësit. 

 

Kostoja	  Financiare	  
	  
Kostoja	  momentale	  

Sipas Ligjit për Buxhetin të vitit 2018, shumica e buxhetit shpenzohet në Paga dhe 

Mëditje (79%). Përqindja e shpenzimeve për Paga dhe Mëditje e Komunës së Kamenicës (79%) 

është dukshëm më e lartë krahasuar me përqindjen në disa komuna që e rrethojnë Kamenicën, 

për shembull Gjilan (62%), Novobërdë (71%), apo Prishtinë (42%). 

Sipas Ligjit për Buxhetin (2018), Komuna e Kamenicës ka të paraparë 1,172 punonjës, prej të 

cilëve 792 (68%) janë të caktuar në fushën e Arsimit dhe Shkencës. Prej atyre që janë të paraparë 

në fushën e arsimit dhe shkencës, 596 (72%) janë paraparë për arsimin fillor dhe 194 (24%) për 

arsimin e mesëm. 
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Përfundimet	  
	  

Zbatimi i kësaj reforme është domosdoshmëri e kohës, në Kamenicë dhe jo vetëm. 

Kamenica është ilustrimi më i qartë sesi ndryshimet demografike e kanë prekur sistemin arsimor 

në mbarë vendin. Përballë këtyre ndryshimeve nuk kemi pasur një përgjigje institucionale 

përmes politikave konkrete. E kundërta ka ndodhur: të udhëhequr nga interesat afatshkurtëra 

politike, me politikë struci, qeverisjet njëra pas tjetres e kanë vazhduar dinamikën e njëjtë të 

punësimeve sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo situatë ka prodhuar një shpërpjestim të madh midis 

numrit gjithnjë e më të vogël të nxënësve, përballë shumë mësimdhënësve. Kur kësaj ia shtojmë 

edhe kuadrot gjithnjë e më të dobëta që ka prodhuar sistemi i arsimit të lartë, gjithçka flet për 

nevojën e ndërhyrjes së shpejtë. 

Shkolla, nuk është thjesht dhe vetëm institucion arsimor, krahas saj ajo është hapësirë 

shoqërizimi. Aty shkollarët përmes bashkëpunimit njohin tjetrin, krijojnë botë teksa i hapen asaj. 

Standardi evropian i projektimit që kërkon 20 nxënës për klasë, bashkë me metodat e mësimit në 

grupe, kanë një qëllim konkret mbrapa. Ky numër, përmes punës në grupe mundëson shoqërizim 

e bashkëpunim. Njëkohësisht, duke e shmangur mësimdhënësin si qendër e dijës u jep mundësi 

nxënësve për autonomi e vetëzhvillim, duke e tejkaluar kështu mësimin mekanik. Në shumë 

shkolla të Kamenicës, për shkak të mungesës së kuadrove sot kemi arsimtarë që mbajnë orë që 

nuk përputhen me kualifikimin e tyre. Riorganizimi i shkollave ndikon në rritjen e cilësisë sepse 

mundëson që në shkollat e mbetura t’i kemi mësimdhënësit më të mirë. Ky riorganizim 

mundëson investime të qëndrueshme në infrastrukturë, por edhe menaxhim më efikas të 

shkollave. 

Kjo reformë nuk ka filluar deri tash pikërisht sepse gjithçka që është bërë deri më tash ka qenë 

ruajtje e status-quos duke dëmtuar fëmijët. Ne e dimë që kjo reformë nuk është popullore dhe 

askush që nuk mendon më shumë sesa mandati i ardhshëm nuk i përvishet kësaj pune. Ne e dimë 

se zbatimi i kësaj reforme mund t’i kushtojë qeverisjes aktuale, por jemi të bindur se prej saj do 

të përfitojnë nxënësit. 
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Shtojcat	  
Të dhënat primare 

 
 

(Metodat dhe instrumentet e mbledhjes së të dhënave) 

Fokusi në mbledhjen e të dhënave ka qenë në këta indikatorë që ndikojnë në cilësinë në arsim: 

1.  Infrastrukturë (sipërfaqja e përgjithshme e objeketeve shkollore, numri i klasëve – të 

shfrytëzueshme dhe të pa shfrytëzueshme - laboratorët, dollapë, biblioteka, teknologjia, ngrohja, 

sallat sportive, toaletet, casja fizike për personat me nevoja të veçanta, siguria, hapësira 

rekreative). 

2.  Nxënësit (numri i nxënësve në klasa, nxënësit me nevoja të veçanta, nxënësit me ngecje në 

mësim) 

3.  Mësimdhënësit (shkollimi, përgatitja profesionale, trajnimet, certifikimet, licencimet, 

lëndët, përvoja e punës, fondi i orëve) 

4.  Personeli administrative ( shkollimi, vendbanimi, trajnimet, përvoja e punës, pozita, kontrata) 

5.Personeli ndihmës ( shkollimi, vendbanimi, trajnimet, përvoja e punës, pozita, kontrata) 

6.Komuniteti (vendbanimi, numri i banorëve, numri i nxënësve, distancë shkollë- 

vendbanim, numri i të punësuarve në shkollë nga komuniteti) 

 
 

Të dhënat sekondare 

Pyetësorit i janë pergjigjur 400 respondentë banorë të komunës të cilët kanë kontribuar 

me mendimet dhe sugjerimet e tyre lidhur me arsimin në Kamenicë. 

Pyetësori ka përmbajtur pyetje rreth numrit të nxënësve në shkolla, cilat sfida konsiderohen më 

të mëdha në këtë fushë, çfarë përshtypje kanë qytetarët mbi gjendjen në arsim e të tjera. 

Orari i udhetimit pçr shtator 2019: 
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