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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E RAPORTIMIT 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan gjatë muajit Shtator është marrë me përgatitjet 

teknike – administrative dhe higjieno-sanitare të shkollave dhe materiale të ndryshme 

shkollore pa të cilat nuk mund të filloj procesi edukativo-arsimor.  

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË   

PERIUDHËS RAPORTUESE 

Është bërë nënshkrimi i memorandum mirëkuptimit me Organizatën “Teach For Kosova” për 

implementimin e projektit “Promovimi i të menduarit kritik dhe kohezionit multietnik tek të 

rinjët”. Pjesë e këtij projekti do të jenë dy shkolla: SHML Gjimnazi “Ulpiana” në Lipjan, 

p.n.f Gadime dhe SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan. 

Pranimi i teksteve shkollore nga shtëpitë botuese: Dukagjini, Libri Shkollor, Irisoft 

Education, Pegu, Albas, Luarasi, Magjia e Librit dhe Berati. 

Pjesëmarrja e zyrtares për arsim në trajnim për Edukimin gjithëpërfshirës. 

Shpallja e konkursit për ndarjen e bursave për studentët e Komunës së Lipjanit. 

Futja e buxhetit  në programin qeveritar BDMS-së. 

 Furnizimi i të gjitha shkollave me dokumentacion pedagogjik (ditar, libra amë, fletore 

pune etj) dhe furnizime të zyrës, 

 Furnizimi i Çerdheve në Gadime dhe Sllovi me inventar dhe me pajisje tjera didaktike 

të nevojshme dhe 

 Furnizimi i shkollave me lëndë djegëse-dru. 

Ka përfunduar ndërtimi i këndeve të lojërave në Çerdhet: Gadime dhe Sllovi. 

Më datë 16.09.2022 ka filluar ndërtimi i Çerdhës në Rufc i Ri. 

 

 

 



 

 

Ka filluar renovimi i shkollave në p.n.f: Blinajë, Jeta e Re, Pojatë dhe Gadime e Ulët. 

Kërkesë MASHT-it për futjen në planifikimin buxhetor për vitin 2023 për ndërtimin e 

shkollës  SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan faza e 3-tretë. 

Kërkesë për Kryeministrin, MFPT dhe MASHT-in për shtimin  e numrit të punëtorëve të 

Çerdheve në Gadime dhe Sllovi. 

Kërkesë Departamentit të Prokurimit për zhvillim të procedurës së Prokurimit për: 

 Furnizimin e IEA-ve me dru zjarri për periudhën dy vjeçare –kontratë kornizë. 

 Furnizimin me material higjienik i të gjitha IEA-ve kontratë kornizë 2 vjeçare. 

 Furnizimin e IEA-ve me pelet druri për periudhën 12 mujore. 

 Transportimin e nxënësve të Shfmu “Haran Bajrami” në Magure, p.n.f 

Vërshevc në relacionin Vërshevc-Magure dhe anasjelltas-kontratë 9 mujore. 

Përgatitja e formularëve të personelit arsimor dhe dërgimi i tyre në MSHP dhe atë:  

 Formular për ndryshime - kthim nga lehonia, kalimi në pushim lehonie, shtimi i licencimit, 

 Formular për largim - skadim kontrate, pensionim, 

 Formular për punëtor të rinjë, 

 Të ndryshme  - ndërrim i xhirollogarisë. 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme (kërkesa për punësim, pushim mjekësor, pushim lehonie 

etj).  

STATISTIKAT 

Gjatë muajit Shtator nuk kemi pasur ndonjë statistikë për të paraqitur në raport mujor. 

DISKUTIME PUBLIKE (Takime me qytetarë) 

 Takim me përfaqësuesit e Teach for Kosova rreth implementimit të Projektit “Promovimi i të 

mendurit kritik dhe kohezionit multietnik tek të rinjët” në Komunën e Lipjanit. 

 Takim me përfaqësuesit e Organizatës për Shërbime Humane dhe Zhvillim –QSHHZH dhe me 

përfaqësuesit e UNICEF-it. 

 Takime të ndryshme me qytetarë, përkitazi me çështjet që ndërlidhen me Arsimin. 

 Takime të vazhdueshme me drejtorët e shkollave. 

SFIDAT 

 Zvogëlimi i numrit të nxënësve në disa shkolla, 

 Risistemimi i punëtorëve arsimor të cilët humbin normat për shkak të zvogëlimit të numrit të 

nxënësve. 

 

REKOMANDIMET 

 Angazhimi i psikologeve në trajtimin e temave me rëndësi për nxënësit në të gjitha shkollat e 

Komunës. 

 

ÇËSHTJE TJERA 

Të gjitha punët e realizuara janë cekur në raport dhe nuk ka ndonjë çështje tjetër për të elaboruar. DKA 

do të punoj vazhdimisht për krijimin e kushteve sa më të mira në të gjitha shkollat e Komunës sonë, 

duke menduar gjithmonë më të mirën për të gjithë nxënësit. 

 

 


