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1. Hyrja 

Çështja e prezentuar në raportin e auditorit, tek komponenti e auditimit, çështja A3, për angazhimin 
e punonjësve të arsimit pa procedura të rekrutimit dhe mos raportimi i tyre në Pasqyrat Financiare 
Vjetore (PFV) paraqet njërin ndër problemet kryesore që e ka përcjellur sektorin e arsimit gjatë vitit 
shkollor 2020-2021 dhe 2021-2022.  

Në rrethana të pandemisë, COVID 19, gjatë gjysëmvjetorit të dytë të vitit shkollor 2020/2021 si dhe 
vitit shkollor 2021/22 organizimi ka qenë i varur nga skenaret e MASHTI-it, ndërsa DKA dhe 
shkollat përmes “Task Forcës” kanë përcjellur në baza ditore situatën dhe shkallën e infektimeve të 
nxënësve dhe mësimdhënësve. Të gjitha këto të dhëna janë raportuar në hirarkinë institucionale në 
Inspktoratin e Arsimit, ndërsa shkollat kanë marrë vendime për formën e organizimit të mësimit 
sipas skenareve. Këto situata nuk kanë pasur ndikim në realizimin e konkurseve.  

Ndikimin më të madh në anulimin e konkurseve e ka pasur fillimi i zbatimit të Ligjit për Zyrtarë 
Publik Nr. 06/L-114, datë 11.03.2019, për herë të parë në komunën tonë, dhe mungesa e 
harmonizimit  të këtij ligji me aktet normative dhe udhëzimet e ligjeve specifike të arsimit. Kjo 
situatë do të vazhdojë të ketë ndikime mjaft negative në realizimin e konkurseve për rekrutimin e 
personelit edukativo arsimor. Ndikimi në këto procedura ka shkaktuar për rezultat anulimin e 
konkurseve.  

Përkundër vendimeve të MASHTI-it për shtyerjen e fillimit të vitit shkollor 2021/2022, me 
15.09.2022, këto dy javë nuk kanë mjaftuar për realizimin e konkurseve sipas ligjeve të arsimit por 
as me ligjin e zyrtarëve publik , me ç’rast edhe  kanë zënë fill problemet rreth përzgjedhjes së 
mësimdhënësve, me kontrata deri në konkurs, me qëllim të mbulimit të orëve të mësimit, në forma të 
ndryshme. Sipas disa deklarimeve të vet kandidatëve këto angazhime kan ndodhur edhe duke i 
telefonuar kandidatët e njohur nga konkurset e më parshme por edhe me forma tjera të pa njohura 
për legjislacionin. 

Konkurset e realizuar në periudhën Shkurt-Qershor 2022 kanë pasqyruar dy rrethana të reja në 
sektorin e arsimit: 

• E para është zbatimi i ligjit për zyrtarët publik, përkundër pezullimit të një pjese të ligjit nga 
gjykata kushtetuese, që paraqet një përparsi 

• Rrethana e dytë është mungesa e legjislacionit sekondar për fushat specifike për të cilat 
shpesh nuk ka pasur sqarime të mjaftueshme as nga organet kompetente. 

Sistemi i arsimit është strukturë organizative e funksionale e gjallë, ku ka lëvizje edhe të shpeshta 
edhe të shpejta. Përderi sa në nevojat për realizimin e progamit shkollor, kurrikulave dhe planeve 
zhvillimore të shkollave realizohen me orë mësimore dhe ditë pune, koha e nevojshme për 
plotësimin e vendeve të punës me ligjin për zyrtar publik merr kohë prej katër deri në pesë muaj.  
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1. Të gjeturat e raportit të auditorit 

Komponent
a e 
auditimit 
(kapitulli) 

Gjetja Rekomandimi Veprimet e 
planifikuar
a për tu 
ndërmarrë 

Zyrtari/ët 
përgjegjës 

Data e 
planifikuar 
e zbatimit të 
rekomandi
mit 

Komente 

Çështja A3 - 
Angazhimi i 
punonjësve 
të arsimit pa 
procedura të 
rekrutimit 
dhe mos 
raportim i  
obligimeve 
ndaj tyre, në 
PFV 

Sipas nenit 8 të ligjit të punës Nr.03/L-212, 
Punëdhënësi në sektorin publik, është i obliguar 
që të shpall konkurs publik sa herë që pranon 
një  punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie 
të punës. 
Komuna, respektivisht Departamenti Komunal i 
Arsimit (DKA) gjatë vitit 2021 kishte 
angazhuar 62 punonjës me kontrata të 
përkohshme pasi që  konkurset për pranimin e 
tyre kishin dështuar. Kemi testuar (5) kontrata 
të  
tilla, të cilat ishin nënshkruar kryesisht në 
muajin tetor dhe nëntor 2021.  
Këta punonjës ashtu siç është sqaruar edhe në 
PFV kanë mbetur jashtë listës së pagave dhe 
nuk janë kompensuar për punën e kryer. Po 
ashtu, obligimet financiare ndaj tyre nuk janë 
raportuar në PFV si obligime të pa paguara. 
Pranimi I punëtorëve pa procedura të rregullta 
ka dodhur për shkak të dështimit të procedurave 
të rekrutimit dhe me arsyetimin se vendet e 
punës duhet të plotësohen në mënyrë që mësimi 
nëpër shkolla të vazhdojë me rregull. Derisa 
mos paraqitja e obligimeve për pagat e 
punëtorëve ka ndodhur si pasojë e mungesës së 
informatave nga departamenti i financave. 

Kryetari duhet 
të sigurojë se 
pozitat e lira të 
punës 
plotësohen 
nëpërmjet 
procedurave të 
rregullta të 
rekrutimit 
përmes 
konkursit publik 
dhe punonjësit 
të përfshihen në 
listën e pagave. 
Po ashtu në rast 
se Komunës i 
mbeten 
obligime të 
papaguara ndaj 
punëtorëve, ato 
obligime duhet 
të  
raportohen në 
PFV. 

 
Shpallja e 
konkurseve 
 
-Asistent të 
fëmijëve me 
nevoja të 
veçanta  
 
 
 
-Shkollat e 
mesme të 
larta- 
mësimdhë. 
 
-Drejtor 
shkolle 
 
 

 
 
-Sektori  
arsimit 
 
 
-Sektori i 
administ. dhe 
financave 

 
 
 
 
-Prill- 
Qershor 
 
 
 
 
 
-Qershor- 
Tetor 

 
Procedur
at e gjata 
të 
rekrutimi
t 
vështërso
jnë 
procesin 
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2. Masat e ndërmarra 

Anulimi i konkurseve me vendimet për anulim me numër  01/11/09/0080332-21, të datës 15.09.2021 
nxjerrur nga Kryetari i Komunës, zt. Agim Bahtiri për anulimin e procedurave të rekrutimit të 
personelit edukativo arsimor, si dhe njoftimit për anulimin e konkurseve Nr. 07/111/01-0058098 të 
datës 14.07.2021 të Drejtorit Komunal të Arsimit zt. Skender Avdiu, kanë mbetur vende të lira si dhe 
angazhimet e personelit arsimor për:  

• Arsimi parashkollor,  grup moshat 0-3 dhe 3-6, ( ISCED 0,1): 6 pozita  
• Arsimi fillor (ISCED 1): 32 pozita  
• Arsimi i mesëm i ulët (ISCED 2): 40 pozita 
• Arsimi i mesëm i lartë (ISCED 3): 27 pozita  

Zyra e kryetarit, që nga dhjetori i vitit 2021, ka pranuar disa shkresa me afate të kufizuara dhe 
urgjente nga Divizioni i Inspektoratit të Punës në Mitrovicë, për shpalljen e konkurseve, edhe pse  
kjo kompetencë është e rregulluar me ligjin për zyrtarë publikë.  

Përkundër kësaj, situata e krijuar me angazhimet e mësimdhënësve, që gjithashtu është edhe obligim 
kushtetues e ligjor, mësimdhënësit e angazhuar nuk janë përfshirë në listën e pagave. Kjo situatë nuk 
është rregulluar as pas shkrimeve e kërkesave që iu kanë drejtuar Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve të Mbrendshme dhe Administratës Publike si dhe Kryeministrit 
Kurti, të datës 14. 03. 2022, kërkesë për realizimin e pagave të mësimdhënësve të angazhuar në 
procesin mësimor, me kontrata tjera, pas anulimit të konkurseve:  -Nr. 01/11/09/0080332-21, të 
datës 15.09.2021 dhe Nr. 07/111/01-0058098 të datës 14.07.2021.  
Me 21.01.2022 janë shpallur tre vende të lira për nivelin 0, 1 për çerdhen “Gëzimi Ynë” dhe tre 
vende të lira për klasën përgatitore mosha 5-6 në shkollat fillore, si dhe 32 pozita për nivelin 1, 
mësimdhënës të ciklit klasor, 26 vende të lira dhe 6 zëvendësime, sipas procedurave të ligjit për 
zyrtarë publik. 
Me datën 26.01.2022 janë shpallur konkurset për nivelin e dytë me 41 pozita nëpër të gjitha shkollat 
e komunës sonë. 

Me datën 27.01.2022 janë shpallur 27 pozita pës nivelin e 3 të arsimit, gjithashtu me ligjin për 
zyrtar publik. Vlen të theksohet se ky konkurs është anuluar sipas rekomandimeve të Drejtorisë së 
arsimit dhe komisionit, me vendim të kryetarit zt. Hamza, me numër 01-030/01-0041178/22, të datës 
5.05.2022, për shkak të rezultateve të ulëta të kalushmërisë së e testit dhe mungesës së kuadrove në 
disa lëndë. 

Sipas procedurave në konkurs kanë marrë pjesë sipas niveleve : 

• Arsimi parashkollor,  grup moshat 0-3 dhe 3-6, ( ISCED 0,1): kanë aplikuar 41 kandidat, 
të cilët kanë marrë pjesë në testin me shkrim. Në intervistë janë ftuar 21 kandidatë. Të drejtën 
e punës e kanë fituar 3 edukatore. Për klasën përgatitore (parafillore) për tre pozita janë 
thirrur në test me shkrim 62 kandidatë. Të drejtën e kanë fituar 3 dukatore.  

• Arsimi fillor (ISCED 1): 32 pozita : Kanë aplikuar 153 kandidat. Në intervistë me gojë janë 
ftuar 100 kandidat. Të drejtën e punës e kanë fituar 30 mësimdhënës.  
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• Arsimi i mesëm i ulët (ISCED 2): 41 pozita. 106 kandidatë u ftuan në intervistë për pozitat 
e lira dhe pozitat për zëvendësim. Këtu ndjeshëm kemi mungesë të kuadrit për gjuhën 
gjermane dhe shkencat e natyrës. 
 

Procesi i ralizimit të konkurseve deri tek nënshkrimi i kontratave ka zgjatur deri në mesin e majit. 
Prej tyre ankesa ka pasur nga 27 kandidat, të cilat ankesa janë trajtuar nga komisioni i ankesave në 
nivle Komune, si shkallë e parë ankimore, sipas ligjit për zyrtar publik.  

Puna e procesit të rekrutimit është monitoruar nga sindikata e arsimit në të gjitha fazat e konkursit. 
Gjithashtu kemi komunikuar me të gjitha palët e interesit të cilët kanë pasur interesim për të marrë 
informata si OJQ, gazatar etj. 

Gjatë këtyre ditëve është në realizim konkursi për asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta, i cili 
konkurs është anuluar dy herë gjatë vitit 2021. Në këtë konkurs kriteret për procedura i kanë 
plotësuar vetëm 5 kandidatë nga Mitrovica, ndërsa komuna e Vushtrrisë dhe Skenderajit i ka 
plotësuar të gjitha këto vende në vitet e kaluara. Me vendimin e Kryeministrit Kurti, ky profil i 
punkërkuesve do të zënë hapësirë për vitet në vijim duke u aftësuar me nivelin e 5 të Korrnizës 
Kombëtare të Kualifikimit, ndërsa qeveria do të vazhdoi me ndarjen e këtyre pozitave edhe në të 
ardhmen. 

Kuvendi Komunal ka votuar komisionin i cili do ta udhëheq procedin e konkursit të drejtorëve dhe 
zëvendës drejtorëve të shkollave të cilat janë gjithsej 18 pozita të lira. 

Pesë komisionet kanë punuar me integritet të plotë deri te përfundimi i punës së tyre, duke hartuar 
raport edhe për procesin e punës edhe për orët kushtuar këtij procesi, për të cilën u jemi mirnjohës. 
Kushtet dhe hapsirat e punës së komisioneve janë krijuar në rrethanat me kufizime të mëdha, për 
arsye të mungesës së hapsirave të përgjithshme në komunë. 

Për këtë proces DKA-ja i është falenderuase të gjithë sektorëve duke filluar nga zyra dhe zyrtarët e 
personelit, zyra dhe zyrtarët e sektorit të arsimit, zyra dhe zyrtarët e sektorit të administratës dhe 
financave si dhe zyrës së komunikimit me qytetarë për mbarvajtjen dhe realizimin e procesit të 
qasjes në dokumenta të palëve të treta.  

Një falëmnderim i veçantë është për të gjithë asambleistët e Kuvendit Komunal, si dhe kryetarin zt. 
Hamza për qasjen korrekte ndaj procesit. 

Gjithashtu duhet t’i falenderoj të gjithë drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit të cilët iu bashkuan 
thirrjes sonë për ta ndihmuar procesin duke mbajtur orë mbi normë për ta ruajtur mbarvajtjen e 
mësimdhënies si në shkollat e mesme ashtu edhe në fillore. Këtu mund të gjejmë edhe ndonjë 
përjashtim kur një numër shumë i vogël i drejtorëve nuk kanë treguar aftësi organizative për ta 
ndihmuar tejkalimin e situatës së krijuar.  
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3. Funksionalizimi i mekanizmave të cilësisë 

Krahas marrjes së hapave për realizimin e objektivës së parë për vendosjen e ligjshmërisë në sistem 
të arsimit, DKA-ja ka ndërmarrë edhe hapa për realizimin e objektivës së dytë, funksionalizimit të 
mekanizmave të cilësisë. 

Me 15 Janar të është kërkuar nga shkollat të fillojnë procedurat e zgjedhjes së mësimdhënësve më të 
mirë të shkollave dhe deri 15 Shkurt të dorëzohen emarat duke respektuar Rregulloren e Komunës si 
dhe dokumentin strategjik për standardet e profesionit të mësimdhënësve. Ky proces ka kthyer 
dinjitetin e mësimdhënësve për garën legale dhe profesionale të përzgjedhjes së më të mirëve. Janë 
përzgjedhur 33 mësimdhënës më të mirë, dhe secili është shpërblyer me 100 euro, ndërsa 
mësimdhënsja Bahtije Smajli shpallet mësuesja e vitit në Komunën e Mitrovicës dhe shpërblehet me 
300 euro. Këto shpërblime janë motiv për mësimdhënësit si dhe informimi se gara për zgjedhjen e 
mësimdhënësve më të dalluar vitin e ri shkollor fillon në Shtator 2022. 

Të gjitha aktivitetet ekstra kurrikulare kanë pasur për qëllim që të kontribojnë në kompetencat e të 
nxënit për nivele fusha dhe shkallë.  

Janë njoftuar që festat duhet të organizohen me buxhetet e shkollave dhe mos tu kërkohet prindërve 
para.  

Ne muajin Prill me zyrën e administratës dhe financave e kemi rregulluar komunikimin 
ndërinstitucional, në mënyrë që drejtorët e shkollave dhe administrata e tyre të trajtohen dinjitetshëm 
ne procedura administrative në komunë. Udhëzuesi dhe seminari është shoqëruar me një takim të 
përbashkët dhe drekë pune. 

Janë realizuar 4 mbledhje me drejtor shkollash, ku janë sygjeruar që të marrin kompetencat që ua 
siguron ligji në të gjitha proceset e organizimit të punës. 

Kemi marrë pjesë në aktivitetet e shkollave, kemi bërë organizimin e regjistrimit të nxënësve në 
klasët e para, ndërsa po përgatitemi për konkursin e nxënësve për klasët e dhjeta.  

Vlen të theksohet se këtë vit për arsye të migrimit, dhe shkaqeve tjera, në klasët e 10 do t’i kemi 300 
nxënës më pak, e cila shifër do të ndikojë në numrin e paralelelve si dhe normave të mësimdhënësve. 

Është realizuar projekti mbi “leximin e kuptueshëm”, projekt ky e realizaur me mësimdhënësit e 
shkollës Ismail Qemali, bibliotekën e qytetit si dhe ambasadën e Suedisë. 

Kemi aprovuar digjitalizimin e shkollave me platformën “e-shkollori”, e cila platformë pritet të 
ushqehet mbrenda 3 viteve dhe të bëhet pjesë e instrument i pa ndashëm i punës.  

Mitrovica ka marrë pjesë në testin ndërkombëtar TIMSS dhe PISA. Gjithashtu 4 shkolla kanë 
përfituar grante nga Save the Children, si dhe 3 shkolla kanë përfituar filterë të ujit të pijes.  

Kam nënshkruar marrëveshjen me projektin “Teach for Kosova”, ku mësimhdënësit e Mitrovicë do 
të bëhen pjesë të zhvillimit të meknizmave për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve, si 
pjesë e rëndësishme e vlerësimit të performancës së tyre. 
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Gjithashtu kemi realizuar marrëveshjen për themelimin e “Qendres se karieres” në shkollën e mesme 
të lartë “Arkitekt Sinani”. 

Është realizuar testi i Arritshmërisë sipas të gjitha standardeve dhe rregullave, me një mbarvajtje dhe 
organizimi shumë të mirë. Falëmnderojmë të gjithë administriesit, zyrtarët e komunës si dhe 
Inspektoratin e Arsimit në Mitrovicë. Janë bërë të gjitha përgatitjet për realizimin e testit të Matures. 
Gjithashtu janë bërë të gjitha përgatitjet për investimet kapitale në infrastrukturë të shkollave. Këtë 
vit do të investohet në shkollën “Skendërbeu” dhe “Arkitekt Sinani”. Ndërsa për vititn 2023 
planifikojmë në renovimin e gjithmbarshëm të Gjimnazit “Frang Bardhi” si dhe ndërtimit të shkollës 
së Muzikës “Tefta Tashko”.  

Janë zotuar mjetet për pagat përcjellëse dhe jubilare. 

4. Përfundime 

 

Mbështetur në situatën e prezentuar më lartë, DKA-ja për tejaklimin e situatës ka hartuar dy 
objektivat kryesore: 

1. Vendosjen e ligjshmërisë në sistemin e arsimit në Komunën e Mitrovicëes 
2. Funksionalizimin e mekanizmave të cilësisë. 

 

1. Vendosjen e ligjshmërisë në sistemin e arsimit në Komunën e Mitrovicëes: Fillimi i 
realizimit të konkurseve ( nënshkrimi i kontratave janë tregues për vendosjen e ligjshmërisë 
për mësimdhënës të ciklit klasor dhe klasët 6-9). Krijimi i procesit të rregullt për të trajtuar 
kërkesat e shkollave për vende të punës, është standard që duhet të realizohet.  
 

2. Funksionalizimi i mekanizmave të cilësisë: fuqizimi i rolit të koordinatorëve të cilësisë, 
aktiveve profesionale dhe të gjitha organeve profesionale të shkollave. Vendosja e 
standardeve të rregullta të aktiviteteve ekstrakurrikulare si dhe zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve. 
 

 

 

 

Mitrovicë, 

Më 14.06.2022 
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