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1. Hyrje 
Suhareka shtrihet në pjesën verilindore të Prizrenit, përkatësisht në Rrafshin e 
Dukagjinit. Është qendër bukur e rëndësishme meqenëse gjendet në rrugën që lidh 
Prishtinën, Prizrenin, Ferizajn dhe Rahovecin1.Sipas regjistrimit të popullsisë në Kosovë 
më 2011, komuna e Suharekës ka 59,722 banorë2.  
Ekzekutivi i komunës së Suharekës, përveç pozitës së kryetarit dhe nënkryetarit, 
aktualisht përbëhet nga 10 drejtori komunale: Drejtoria e Administratës, Drejtoria e 
Arsimit, Drejtoria e Bujqësisë, Drejtoria e Financave, Drejtoria e Inspeksionit, Drejtoria 
e Kadastrit, Drejtoria e Kulturës, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, 
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mjedisit dhe Emergjencës dhe Drejtoria e Urbanizmit3. 
Si në çdo komunë tjetër të Kosovës, edhe në komunën e Suharekës, arsimi dhe Drejtoria 
Komunale e Arsimit (DKA) konsiderohet ndër fushat dhe drejtoritë më të rëndësishme 
për komunën, meqë është kompetente dhe përgjegjëse për edukimin dhe arsimimin e 
mbi 12 mijë fëmijëve e nxënësve, si dhe për menaxhimin e mbi 30 institucioneve 
edukativo-arsimore e aftësuese, afër njëmijë të të punësuarve dhe një buxheti vjetor 
mbi 7 milionë euro. 

Prandaj, duke vlerësuar arsimin si një nga fushat më të rëndësishme të kësaj komune 
dhe në funksion të përkrahjes së Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), komuna e 
Suharekës dhe Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”4janë pajtuar 
për hartimin e “Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës së Suharekës 2019-2023”. Për 
realizimin e këtij plani zhvillimor, komuna e Suharekës dhe Projekti KEEN kanë 
nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi, përmes së cilës palët janë pajtuar për detyrat 
dhe përgjegjësitë e të dy palëve gjatë procesit të hartimit të këtij plani zhvillimor të 
arsimit për komunën e Suharekës. 

  

                                                        
1 Faqja zyrtare e Komunës së Suharekës:https://kk.rks-gov.net/suhareke/qyteti/historiku.  
2 Agjencia e Statistikave të Kosovës – Regjistrimi i popullsisë në Kosovë 2011 (http://ask.rks-gov.net). 
3 Faqja zyrtare e Komunës së Suharekës: https://kk.rks-gov.net/suhareke.  
4 Projekti KEEN zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), në bashkëpunim me organizatat partnere, ndërsa 
financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. 

https://kk.rks-gov.net/suhareke/qyteti/historiku.
http://ask.rks-gov.net).
https://kk.rks-gov.net/suhareke.
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2. Metodologjia 
Hartimi i “Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës së Suharekës 2019-2023” ka qenë një 
proces mjaft i gjatë dhe gjithëpërfshirës. Ky planështë hartuar kryesisht në përputhje 
me sugjerimet, kërkesat dhe kontributet e përfaqësuesve të ndryshëm nga komuna e 
Suharekës, të caktuar nga komuna, si: udhëheqës dhe zyrtarë të DKA-së, drejtorë dhe 
mësimdhënës të Institucioneve Edukativo-Arsimore e Aftësuese (IEAA), përfaqësues të 
nxënësve, si dhe përfaqësues të grupeve të tjera të interesit që merren me fushën e 
arsimit në komunën e Suharekës.  

Si pjesë e detyrimeve që ka marrë përsipër, Projekti KEEN ka bërë organizimin e të 
gjitha punëtorive të nevojshme dhe ka angazhuar dy konsulentë për të ofruar përkrahje 
dhe ekspertizë gjatë gjithë procesit të hartimit të “Planit Zhvillimor të Arsimit të 
Komunës së Suharekës 2019-2023”, të cilët i kanë përpunuar dhe finalizuar sugjerimet, 
kërkesat dhe kontributet e përfaqësuesve të komunës së Suharekës, si dhe e kanë 
finalizuar dokumentin e këtij plani.  

Procesi i hartimit të “Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës së Suharekës 2019-2023” 
deri te aprovimi i këtij dokumenti nga Kuvendi Komunal i Komunës së Suharekës ka 
kaluar nëpër disa faza, nëpër të cilat janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Fazat në fjalë 
janë të përshkruara shkurtimisht në vijim: 
Faza 1: Përgatitja  

Gjatë kësaj faze përfaqësuesit e Projektit KEEN kanë vendosur kontaktet me komunën e 
Suharekës dhe kanë nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me Kryetarin e 
komunës; Komuna e Suharekës ka caktuar personat që do të jenë pjesë e Grupit Punues 
për hartimin e planit; Projekti KEEN ka identifikuar dhe ka angazhuar konsulentët që do 
ta lehtësojnë procesin dhe do ta hartojnë planin; janë mbajtur takime koordinuese mes 
anëtarëve të Grupit Punues dhe konsulentëve për planifikimin e datave të mbajtjes së 
punëtorive, etj. 

Faza 2: Përcaktimi i fushave dhe analiza e gjendjes 

Më 28 qershor 2018 është mbajtur punëtoria e parë njëditore, nën moderimin e 
konsulentëve të angazhuar nga Projekti KEEN dhe me pjesëmarrjen anëtarëve të Grupit 
Punues të caktuar nga komuna e Suharekës. Në këtë punëtori pjesëmarrësit janë 
informuar në hollësi rreth procesit të hartimit të këtij plani dhe kanë përcaktuar fushat 
që do të përfshihen në kuadër të këtij plani zhvillimor të arsimit. Veç kësaj, gjatë kësaj 
punëtorie, është bërë analiza e gjendjes për fushat që është vendosur të përfshihen në 
këtë plan. Për analizën e gjendjes është përdorur analiza SWOT, përmes së cilës janë 
identifikuar sukseset, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet për secilën nga fushat e 
përfshira në kuadër të këtij plani. Gjithashtu, gjatë kësaj faze janë mbledhur të dhëna 
dhe statistika zyrtare që kanë ofruar zyrtarët e DKA-së së komunës së Suharekës për të 
gjitha fushat e përfshira në këtë plan. 

Faza 3: Përcaktimi i misionit, vizionit, objektivave dhe aktiviteteve 
Për nevoja të planifikimit, më 16 dhe 17 korrik 2018 është mbajtur një punëtori 
dyditore në Suharekë, nën moderimin e konsulentëve dhe me pjesëmarrjen e anëtarëve 
të Grupit Punues. Gjatë kësaj punëtorie, është përcaktuar vizioni dhe misioni i këtij plani 
dhe për secilën fushë që është përfshirë në këtë plan janë identifikuar sfidat kryesore, 
janë përcaktuar objektivat strategjikë dhe rezultatet e pritshme, si dhe janë caktuar dhe 
përshkruar aktivitetet e parapara për t’u ndërmarrë. Gjithashtu, gjatë kësaj punëtorie 
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janë përcaktuar edhe treguesit për secilin objektiv, si dhe është bërë një identifikim dhe 
përshkrim i supozimeve dhe rreziqeve që ndikojnë në zbatimin e këtij plani. 
Faza 4: Planifikimi i buxhetit dhe planit të zbatimit 

Për nevoja të planifikimit të buxhetit dhe të planit të zbatimit të këtij plani zhvillimor të 
arsimit, më 15 nëntor 2018 është mbajtur një punëtori njëditore në Suharekë. Në këtë 
punëtori, nën moderimin e konsulentëve dhe me pjesëmarrjen anëtarëve të Grupit 
Punues është përcaktuar buxheti për të gjitha masat dhe aktivitetet e parapara për 
periudhën pesëvjeçare, duke e ndarë në kategori varësisht prej burimit të financimit, si 
dhe është detajuar plani i zbatimit të këtij plani zhvillimor të arsimit për periudhën 
pesëvjeçare, duke përcaktuar institucionet përgjegjëse për zbatimin e tyre. 
Faza 5: Hartimi i dokumentit të Planit Zhvillimor të Arsimit 

Në bazë të dokumenteve të hartuara gjatë procesit, në përfundim të tij u hartua edhe 
drafti përfundimtar i Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës së Suharekës 2019-2023. 

3. Analiza e gjendjes 
Grupi Punues për hartimin e “Planit Zhvillimor të Arsimit të Komunës së Suharekës 
2019-2023”, pas diskutimeve që ka pasur, ka vendosur që në kuadër të këtij plani 
zhvillimor të arsimit të përfshihen pesë fusha të rëndësishme të përmendura në vijim: 

1. Menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë 
2. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 

3. Pajisjet dhe infrastrukturashkollore 
4. Mjedisi shkollor 

5. Edukimi parashkollor 

Analiza SWOT është përdorur për analizën e gjendjes në këto pesë fusha, në mënyrë që 
të identifikohen sukseset, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet për secilën nga këto fusha të 
përfshira në këtë plan zhvillimor të arsimit.  
Përveç të dhënave që kanë dalë nga analiza SWOT, janë siguruar të dhëna dhe statistika 
zyrtare të nivelit komunal dhe atij qendror të nevojshme për analizën e gjendjes. Në 
vijim janë prezantuar disa të dhëna të përgjithshme për arsimin në komunën e 
Suharekës5, ndërsa më pas është një përshkrim i gjendjes për secilën nga pesë fushat e 
përfshira në këtë plan zhvillimor të arsimit.  

Bazuar në buxhetin e komunës së Suharekës për vitin 2018, buxheti vjetor për fushën e 
arsimit në këtë komunë është €7,250,140, të ndara sipas kategorive të prezantuara në 
tabelën në vijim: 

Burimi 
Pagat 
dhe 

mëditjet 

Mallrat dhe 
shërbimet 

Shpenzimet 
komunale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Shpenzimet 
kapitale 

Gjithsej 

Grantet 
qeveritar

6,049,73
4 449,522 72,000 - 179,218 6,750,474 

                                                        
5 Të gjitha të dhënat dhe statistikat e përfshira në këtë plan bazohen në të dhënat dhe statistikat zyrtare të DKA-së së 
komunës së Suharekës për vitin shkollor 2017-2018, të cilat janë ofruar nga DKA në muajin korrik 2018. 
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e 

Të hyrat 
vetanake 

28,770 238,830 41,000 80,000 111,066 499,666 

Gjithsej 6,078,50
4 

688,352 113,000 80,000 290,284 7,250,140 

Komuna e Suharekës ka gjithsej 33institucione edukativo-arsimore e aftësuese (IEAA) 
të të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar publik, ku vijojnë procesin edukativ-
arsimor gjithsej 12,217 fëmijë e nxënës. Sipas deklarimit zyrtar të DKA-së, të gjithë 
nxënësit e komunës së Suharekës që e përfundojnë shkollimin e mesëm të ulët 
regjistrohen në shkollë të mesme të lartë. Kur jemi te shkollat e mesme të larta, komuna 
e Suharekës ka një gjimnaz dhe dy shkolla profesionale, kur rreth 43% e nxënësve 
vijojnë gjimnazin, ndërsa rreth 57% vijojnë shkollat profesionale. Të dhëna më të 
hollësishme për IEAA-të dhe numrin e nxënësve në komunën e Suharekës janë të 
prezantuar në tabelën në vijim: 
 

Institucionet edukativo-arsimore të nivelit të arsimit parauniversitar në 
Komunën e Suharekës 

Institucionet sipas niveleve Numri i 
institucioneve 

Numri i 
fëmijëve/nxënësve 
M F GJ 

Institucione parashkollore 1 25 36 61 
Shkolla fillore dhe të mesme të ulëta (me 

parafillorë) 29 4726 4343 9069 

Shkolla të mesme të larta – Gjimnaze 1 497 823 1320 
Shkolla të mesme të larta – Shkolla 

profesionale 
2 1127 640 1767 

Gjithsej 33 6375 5842 12217 

Vlen të theksohet se në kuadër të disa SHFMU-ve të komunës së Suharekës ekzistojnë 
edhe 11 paralele të ndara (PN) fizike, të cilat funksionojnë në kuadër të shkollave amë, 
por ekzistojnë në lokacione të ndryshme, prandaj numri i objekteve fizike të SHFMU-ve 
është më i madh se 29, përkatësisht 40. Në kuadër të disa PN-ve të SHFMU-ve në zonat 
rurale të komunës së Suharekës (në Dolloc, Dragaqinë, Vërshec dhe Stravoqinë) 
funksionojnë disa paralele në të cilat zhvillohet mësimi i kombinuar për nxënës të 
klasave/niveleve të ndryshme. 

Në kuadër të dy shkollave të mesme profesionale të komunës së Suharekës ofrohen 
profile dhe drejtime të ndryshme për nxënësit, si: juridik, bujqësi, ekonomi, teknologji, 
teknologji ushqimore, turizëm, elektroteknikë, makineri, ndërtimtari, trafik dhe 
rrobaqepësi/tekstil. 

Përveç IEAA-ve publike të sipër-përmendura, në komunën e Suharekës funksionojnë 
edhe dy çerdhe private, për të cilat DKA nuk ka të dhëna, meqë çerdhet private janë nën 
përgjegjësinë e MASHT-it. 

Është me rëndësi të përmendet se shumica e IEAA-ve të komunës së Suharekës 
funksionojnë vetëm në një ndërrim. Më konkretisht, çerdhja, 22 SHFMU amë, 7 PN dhe 



Page 8 of 132 
 

njëra SHML profesionale funksionojnë në një ndërrim, ndërsa vetëm 7 SHFMU amë, 4 
PN, SHML gjimnazi dhe njëra SHML profesionale funksionojnë në dy ndërrime. 
Pavarësisht këtij fakti, përveç çerdhes që ofron mësim/shërbim tërëditor, në asnjërën 
nga shkollat që funksionojnë në një ndërrim nuk ofrohet mësim tërëditor. 
Në kuadër të DKA-së së komunës së Suharekës janë 10 të punësuar, përfshirë dhe 
pozitën e drejtorit të DKA-së. Kurse, në kuadër të IEAA-të publike të të gjitha niveleve të 
arsimit parauniversitar të komunës së Suharekës, DKA ka të punësuar gjithsej 990 
persona, përfshirë mësimdhënës, personel administrativ dhe personel ndihmës. Sipas 
deklarimit zyrtar të DKA-së i gjithë personeli mësimdhënës i punësuar në IEAA-të e 
komunës së Suharekës është i kualifikuar në përputhje me legjislacionin në fuqi në 
Kosovë. Sa i përket personelit profesional jo-mësimdhënës, në komunën e Suharekës 
është i punësuar vetëm një pedagog që punon në shkollë të mesme profesionale, ndërsa 
të gjitha shkollat tjera janë pa pedagogë dhe psikologë shkollorë. Të dhënat e të 
punësuarve sipas llojit, nivelit dhe gjinisë janë prezantuar në tabelën në vijim: 

 

Numri i personelit në institucionet edukative parauniversitare në Komunën e 
Suharekës 

Niveli i 
institucionit 

Gjinia 
Lloji i personelit 

Gjithsej 
personel Mësimdhënës 

Personel 
administrativ 

Personel 
ndihmës 

Institucione 
parashkollore 

M 0 - 1 1 
F 3 1 4 8 

GJ 3 1 5 9 
Shkolla fillore 
dhe të mesme 

të ulëta 

M 285 35 94 414 
F 335 9 1 345 

GJ 620 44 95 759 

Shkolla të 
mesme të larta 

M 121 7 13 141 
F 74 3 4 81 

GJ 195 10 17 222 

Gjithsej 
personel 

M 380 42 108 530 
F 438 13 9 460 

GJ 818 55 117 990 

Nënkapitulli në vijim paraqet një përshkrimtëhollësishëmtë gjendjes për secilën nga 
pesë fushat e përfshira në këtë plan zhvillimor të arsimit.  

3.1. Menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë 
Menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë janë ndër komponentët më të 
rëndësishme që garantojnë mirëmenaxhim të IEAA-ve dhe edukim e arsim cilësor për 
fëmijët dhe nxënësit. Komuna e Suharekës ka bërë hapa të rëndësishëm në ngritjen 
profesionale të drejtorëve të shkollave dhe në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet DKA-së 
dhe shkollave në shërbim të përmirësimit të menaxhimit institucional dhe sigurimit të 
cilësisë në arsim në këtë komunë.  
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Nga gjithsej 33 IEAA të komunës së Suharekës, 28 prej tyre i kanë Planet Zhvillimore të 
Shkollave (PZHSH), megjithëse mbetet sfidë zbatimi i tyre nga ana e IEAA-ve. Këtë e 
vështirëson edhe fakti se në komunën e Suharekës ende nuk janë të decentralizuara 
financat në nivel shkolle, por ato menaxhohen nga DKA. 
Të gjitha shkollat e komunës së Suharekës e kanë të caktuar nga një koordinator të 
cilësisë, pra gjithsej 32 shkolla. Megjithatë, ndonëse të gjitha shkollat kanë të caktuar 
nga një koordinator të cilësisë, vetëm 5 nga këta koordinatorë e kanë përfunduar 
trajnimin përkitazi me detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj pozite. Gjithashtu, ka vërejtje se 
zgjedhja e koordinatorëve të cilësisë nuk ka qenë e nivelit të duhur dhe konform 
kritereve profesionale, sepse nuk janë përzgjedhur si koordinatorë të cilësisë personat 
më të mirë e më kompetentë, por ka raste kur caktimi i tyre është bërë për plotësim 
normash apo për të mos lënë teprica teknologjike. 
Gjithashtu, të gjitha shkollat e kësaj komune, së paku formalisht i kanë të themeluara 
organet shkollore, si: Këshilli Drejtues i Shkollës, Këshilli i Prindërve, Këshilli i 
Nxënësve, Aktivet Profesionale, etj. Megjithëse të themeluara zyrtarisht, ka vërejtje se 
në disa shkolla, disa nga këto organe nuk janë plotësisht funksionale praktikisht. 
Posaçërisht vlerësohet se prindërit duhet të jenë më aktiv me pjesëmarrjen e tyre, qoftë 
në KDSH qoftë në Këshillat e Prindërve, në mënyrë që të japin kontributin e tyre për 
përmirësimin e cilësisë në shkolla.  

Gjithashtu, në disa shkolla aktivet profesionale nuk janë funksionale dhe ekziston 
perceptimi se ka një hezitim për marrje të përgjegjësisë nga personeli i shkollës dhe ka 
mungesë motivimi dhe përkushtimi për punë më cilësore. Për t'i adresuar këto sfida, 
dhe për ti funksionalizuar organet shkollore, kërkohet ngritje e kapaciteteve komunale 
e shkollore për planifikim dhe monitorim.  

Siç u përmend më sipër, mësimi tërëditor nuk realizohet në asnjë shkollë. Për më tepër, 
katër shkolla zhvillojnë mësim të kombinuar.Përveç mos-organizimit të mësimit 
tërëditor, pavarësisht se 30 shkolla (23 amë dhe 7 PN) punojnë me një ndërresë, sërish 
as në këto shkolla nuk zbatohet kënaqshëm mësimi plotësues dhe mësimi shtesë për 
kategori të ndryshme të nxënësve, siç janë ata me vështirësi dhe rezultate të dobëta në 
mësime dhe ata me dhunti e talente që kanë nevojë për punë shtesë me ta. Vetëm pesë 
shkolla kanë filluar të zbatojnë mësimin plotësues, por edhe ato jo në masën e duhur, 
sepse në këto shkolla mësimi plotësues organizohet vetëm për lëndën e gjuhës shqipe 
dhe për matematikë. Si arsye të moszbatimit të mësimit plotësues dhe mësimit shtesë 
vlerësohet të jetë mungesa e vullnetittë mësimdhënësve për të punuar më shumë se sa 
orët e rregullta mësimore, por në raste të caktuara edhe interesi i disa mësimdhënësve 
për të ofruar kurse private. 
Vlen të theksohet se në komunën e Suharekës janë trajnuar nga dy mësimdhënës në 17 
shkolla (shtatë shkolla të përfshira nga Instituti Pedagogjik i Kosovës dhe 10 të 
financuara nga komuna) të Komunës së Suharekës për të bërë vlerësimin e 
performancës së shkollave. Megjithatë, DKA ende nuk ka bërë vlerësim të performancës 
së shkollave që do të ishte në shërbim të përmirësimit të menaxhimit institucional dhe 
sigurimit të cilësisë në arsim. Vlerësimet e vetme të performancës së mësimdhënësve 
janë ato të realizuara gjatë procesit të licencimit të tyre, proces i cili menaxhohet nga 
MASHT-i.  
Krahas këtyre sfidave, pjesëmarrësit në punëtorinë planifikuese kanë theksuar se 
tendenca për politizim të arsimit duke zgjedhur drejtor dhe mësimdhënës në baza 
politike e partiake, si dhe mosbashkëpunimi i duhur drejtor-mësimdhënës dhe shkolla-
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DKA, mungesa e realizimit të plan-programeve mësimore, mos-përgatitja e duhur 
emësimdhënësve për orë dhe mos-vlerësimi sistematik i nxënësve, mungesa e një 
rregulloreje komunale që rregullon mënyrën e funksionimit të IEAA-ve, mos-koordinimi 
i mjaftueshëm mes bizneseve lokale dhe shkollave profesionale, mungesa e stimulit të 
nxënësve dhe personelit të përkushtuar, etj.,janë ndër aspektet të cilat ndikojnë 
negativisht në menaxhimin institucional dhe sigurimin e cilësisë në shkollat.Në këtë 
fushë ndikojnë edhe faktorët e jashtëm si vendimmarrja e centralizuar e përcjellë nga 
ndryshimet legjislative të shpeshta, si dhe ndryshimi i planit mësimor nga MASHT.  

Në funksion të përmirësimit të situatës së përgjithshme në aspektin e menaxhimit 
institucional dhe sigurimit të cilësisë në arsimin e komunës së Suharekës, kjo komunë 
duhet të shfrytëzojë edhe mundësitë tjera që dalin përtej nivelit lokal, siç janë: 
gatishmëria e donatorëve të ndryshëm për të përkrahur në forma të ndryshme arsimin, 
përkrahjen e institucioneve qendrore, përkatësisht MASHT-it, për aktivitetet që lidhen 
me përmbushjen e PSAK 2017-2021, gatishmërinë e bizneseve për të bashkëpunuar dhe 
përkrahur arsimin profesional, etj. 

3.2. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 
 

Mësimdhënësit e mirë-përgatitur dhe cilësorë janë ndër shtyllat kryesore të sistemit të 
arsimit dhe ndër komponentët më të rëndësishëm që mund të sigurojnë mësimdhënie 
cilësore e rrjedhimisht edhe cilësi në arsim e nxënës të suksesshëm. Në kuadër të PSAK 
2017-2021 për të rritur kapacitetet në nivel lokal, që i shërbejnë më tej objektivave të 
saj strategjike për rritjen e autonomisë së shkollave, avancimit të të nxënit dhe ngritjes 
së cilësisë së mësimdhënësve përmes zhvillimit profesional të mësimdhënësve (ZHPM), 
janë kryer një sërë trajnimesh nga ana MASHT-it në bashkëpunim me DKA-në e 
komunës së Suharekës.  

Pavarësisht se shumica e mësimdhënësve në shërbim në komunën e Suharekës kanë 
ndjekur trajnime të ndryshme, sërish vlerësohet se mësimdhënësit kanë nevojë ende 
për trajnime të disa fushave e aspekteve, si: trajnime që lidhen me metodologjitë e 
mësimdhënies dhe vlerësimit, trajnime që lidhen me zbatimin e kurrikulës së re, 
trajnimi MKLSH, trajnime që lidhen me qasjen ndaj nxënësve me nevoja të veçanta, etj. 
Gjithashtu, vlerësohet se ka një mungesës të zbatueshmërisë nga ana e mësimdhënësve 
të njohurive dhe kompetencave të përfituara nga trajnimet e mbajtura. Kësaj i shërben 
edhe mos-bashkëpunimi i mjaftueshëm i mësimdhënësve mes vete në funksion të 
shkëmbimit të dijeve e përvojave dhe materialeve të ndryshme mësimore që ata i 
përgatisin. 

Ndonëse si në komunat tjera të Kosovës edhe në komunën e Suharekës është realizuar 
trajnimi i të gjithë mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës së re, vërehet që zbatimi i 
praktikave që promovon kurrikula e re nuk është në nivel të kënaqshëm. Arsye e kësaj 
thuhet të jetë edhe mungesa e trajnerëve adekuatë dhe cilësorë, të cilët i kanë trajnuar 
mësimdhënësit për kurrikulën e re, por arsye tjetër përmendet edhe mungesa e 
teksteve shkollore dhe materialeve mësimore që janë në përputhje me kurrikulën e re, 
si dhe mungesa e mjeteve mësimore dhe pajisjeve të TIK-ut nëpër shkolla, të cilat do ta 
lehtësonin zbatimin e kurrikulës së re, përkatësisht zbatimin e njohurive dhe 
kompetencave të përfituara nga trajnimet që lidhen me zbatimin e kurrikulës së re. 
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Si në shumicën e komunave të Kosovës, as në komunën e Suharekës ende nuk zbatohet 
praktika e zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë (ZHPM-BSH), 
megjithëse kjo do të adresonte më drejtpërdrejt nevojat e mësimdhënësve për trajnime 
për të cilat ata kanë më së shumti nevojë dhe do të kishte një kosto më të ulët financiare. 
Prandaj, bazuar në këto, DKA e komunës së Suharekës planifikon që në të ardhmen të 
fillojë zbatimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 

Gjithsesi për trajnime të mjaftueshme dhe cilësore që i shërbejnë zhvillimit profesional 
të mësimdhënësve kërkohet buxhet i duhur, prandaj edhe kjo është një sfidë për DKA-
në e komunës së Suharekës. Sa i përket anës buxhetore, nga DKA e Suharekës për vitin 
2018 janë të buxhetuara vetëm €10,000 për zhvillim profesional të mësimdhënësve, 
shumë kjo që vlerësohet të jetë e pamjaftueshme për të plotësuar kërkesat dhe nevojat 
për zhvillim profesional të mësimdhënësve. Megjithatë, përveç mjeteve buxhetore të 
DKA-së, vlerësohet që ekzistojnë një sërë faktorësh të jashtëm potencial që do të mund 
të lehtësojnë fushën e zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Ndër këta faktorë janë 
donacionet në formë të trajnimeve nga organizatat e akredituara dhe të licencuara në 
këtë fushë. Gjithashtu, PSAK-u 2017-2021 është një mundësi tjetër që do të ndihmonte 
DKA-në e komunës së Suharekës, meqë ZHPM është një ndër objektivat strategjike të 
këtij plani.  

3.3. Pajisjet dhe infrastruktura shkollore 
Infrastruktura shkollore dhe pajisjet e duhura shkollore janë parakusht i domosdoshëm 
për të siguruar arsim cilësor. Sa i përket hapësirave shkollore, komuna e Suharekës 
është në një gjendje mjaft të mirë, meqë siç u përmend më herët shumë nga shkollat e 
kësaj komune punojnë vetëm në një ndërrim (sigurisht kjo nuk vlen për nivelin e 
edukimit parashkollor, meqë në këtë komunë ekziston vetëm një çerdhe publike). 
Megjithatë, hapësira shkollore në vetvete nuk është e mjaftueshme për arsim cilësor 
nëse ajo nuk është në gjendje të mirë, nuk është e furnizuar me mjetet e nevojshme dhe 
nëse nuk mirëmbahet si duhet. Prandaj, në këtë drejtim del se DKA e komunës së 
Suharekës ka para vetës sfida të mëdha, të cilat duhet t’i adresojë vitet në vijim.  

Të dhënat tregojnë që aktualisht janë pesë objekte shkollore që kërkojnë intervenim 
infrastrukturor, përkatësisht rinovim, sepse nuk janë në gjendje të mirë. Veç kësaj, 
shumë shkolla në komunën e Suharekës përballen me probleme themelore si mungesa e 
ujit të pijshëm, mungesa e shkallëve emergjente dhe mosmirëmbajtje infrastrukturore. 
Gjithashtu, vlerësohet se mungesa e higjienës së duhur është fenomen i përhapur në 
shumicën e shkollave të kësaj komune, si pasojë e neglizhencës së punës nga punëtorët 
teknikë. Problem tjetër i evidentuar është edhe dëmtimi i inventarit shkollor nga 
nxënësit, i cili ka nevojë të zëvendësohet më shpesh. 

Gjendja në shkollat e kësaj komune nuk është e kënaqshme as sa i përket kabineteve 
dhe laboratorëve të fushave e lëndëve të ndryshme. Vlerësohet se vetëm dy shkolla 
kanë laboratorë të shkencave të mirë-pajisura, ndërsa në të tjerat këta laboratorë ose 
mungojnë fare ose nuk janë të pajisur. Ndërsa, sa i përket kabineteve të TIK-ut, 
vlerësohet se shumica e shkollave (28 shkolla) të kësaj komune kanë kabinete të TIK-ut, 
megjithëse disa prej tyre nuk kanë pajisje të mjaftueshme dhe cilësore, jo të gjitha kanë 
qasje në internet, si dhe mungon mirëmbajtja e vazhdueshme e pajisjeve të TIK-ut. Sa i 
përket qasjes së shkollave në internet, të gjitha shkollat amë të komunës së Suharekës 
kanë qasje në internet (kurse paralelet e ndara asnjëra nuk ka qasje në internet). 
Megjithatë, qasja në internet është kryesisht vetëm në zyrat e stafit të shkollës e jo në të 
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gjitha hapësirat shkollore, përfshirë edhe klasat, përveç në shkollën “7 Marsi” ku ka 
qasje në internet në dhjetë klasa.  
Sa i përket kushteve të tjera shkollore, vetëm 8 shkolla kanë salla sportive të mbyllura, 
ndërsa të tjerat kanë vetëm terrene sportive në ambiente të hapura, gjë që e vështirëson 
realizimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative të nxënësve gjatë periudhës së dimrit. 
Shqetësim mbetet edhe mungesa e bibliotekave dhe sallave të leximit nëpër shkolla. 
Vetëm rreth 10 shkolla kanë biblioteka dhe ato janë pjesërisht të furnizuara. Veç këtyre, 
shkollat nuk kanë as hapësira të pajisura dhe të dedikuara për aktivitete të ndryshme 
sociale, kulturore e rekreative të nxënësve. 

Gjithashtu, vlerësohet se DKA e komunës së Suharekës duhet të investojë më shumë në 
pajisjen e shkollave me mjete e materiale të ndryshme mësimore, mjete konkretizuese, 
rekuizita sportive, etj., të cilat e lehtësojnë dhe e përmirësojnë procesin e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies.  

Për adresimin e të gjitha sfidave të sipër-përmendura, përmirësimin e infrastrukturës 
shkollore dhe pajisjen e shkollave me gjërat e nevojshme, DKA e komunës së Suharekës 
përveç buxhetit komunal duhet të shikojë edhe mundësitë e gjetjes së donacioneve nga 
institucionet qendrore dhe nga donatorët e ndryshëm ndërkombëtarë.  

3.4. Mjedisi shkollor 

Krijimi i një mjedisi miqësor dhe të sigurt për nxënësit në shkolla është shumë i 
rëndësishëm, në mënyrë që shkolla të jetë një ambient atraktiv dhe i dëshirueshëm për 
nxënësit. Sa i përket mjedisit miqësor në shkolla, përfshirë ambientet fizike 
dhemarrëdhëniet në mes të menaxhmentit, mësimdhënësve dhe nxënësve, komuna e 
Suharekës ka shënuar progres të konsiderueshëm, meqë shumë shkolla kanë ambiente 
të brendshme e të jashtme atraktive dhe miqësore për nxënësit, si dhe në përgjithësi 
qasja e mësimdhënësve ndaj nxënësve është përmirësuar, ku cilësia e komunikimit dhe 
liria e shprehjes së nxënësve është shtuar dukshëm si gjatë procesit mësimor ashtu 
edhe jashtë tij.  

Megjithatë, vlerësohet se ende ka nevojë për investime dhe vëmendje për përmirësimin 
e kushteve fizike dhe avancimin e komunikimit në funksion të krijimit të një ambienti sa 
më miqësor për nxënësit në shkollat e komunës së Suharekës. Posaçërisht mbetet të 
adresohet dhe çrrënjoset fenomeni i përdorimit të dhunës fizike ndaj nxënësve nga 
mësimdhënësit, meqë rase të tilla janë raportuar vitin e kaluar në komunën e 
Suharekës. 
Sa i përket aspektit të sigurisë në shkolla, DKA e komunës së Suharekës ka investuar në 
instalimin e kamerave të sigurisë në shumicën e shkollave (28 shkolla), por sërish 
çështje e sigurisë në shkolla mbetet shqetësim në këtë komunë. Asnjë shkollë nuk ka 
roje fizike, ndërsa në shumë shkolla nuk përdoret uniforma nga ana e nxënësve dhe 
këto të kombinuara e vështirësojnë identifikimin e nxënësve dhe mundësojnë qasjen 
dhe hyrjen e personave jo-nxënës (huliganëve) nëpër oborre të shkollave apo në 
objektet shkollore. 

Mungesa e bufeve nëpër shkolla ose mungesa e kapaciteteve të bufeve ekzistuese nëpër 
shkolla ka bërë që në afërsi të shkollave në komunën e Suharekës të hapen dyqane dhe 
kafiteri, të cilat frekuentohen shumë nga nxënësit dhe në të cilat nxënësit furnizohen 
dhe konsumojnë duhan dhe pije alkoolike, madje përmenden edhe raste të përdorimit 
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të substancave narkotike. Këto fenomene janë më shumë prezente në shkollat e mesme 
të larta, por fatkeqësisht paraqiten edhe në shkollat e mesme të ulëta. Për ta adresuar 
sadopak këtë problem, së fundi kuvendi komunal i komunës së Suharekës ka marrë një 
vendim për t'ua ndryshuar destinacionin këtyre lokaleve të cilat janë në afërsi të 
shkollave, por një vendim i tillë ende nuk është zbatuar në praktikë. Gjithashtu, për 
luftimin e këtyre fenomeneve negative vlerësohet se ka nevojë edhe për fushatë 
vetëdijesuese për nxënësit për efektet negative të përdorimit të këtyre substancave 
(duhan, alkool dhe narkotikë). 

Në funksion të përmirësimit të sigurisë në shkolla vlerësohet se duhet të investohet 
edhe në vendosjen e sinjalizimeve rrugore dhe pengesa përkatëse në afërsi të shkollave, 
posaçërisht afër shkollave të pjesës urbane, në mënyrë që nxënësit të jenë më të sigurtë 
edhe komunikacioni. 

3.5. Edukimi parashkollor 
Edukimi parashkollor është i një rëndësie esenciale për fëmijët dhe për zhvillimin e tyre 
në shkollimin pasues. Pavarësisht kësaj, si në gjithë Kosovën, edhe në komunën e 
Suharekës gjendja është mjaft e keqe sa i përket gjithëpërfshirjes së fëmijëve të 
moshave 0-5 vjeç në edukimin parashkollor, përkatësisht në kopshtet e çerdhet publike.  
Komuna e Suharekës ka vetëm një çerdhe publike, në të cilën e vijojnë edukimin 
parashkollor vetëm 61 fëmijë të moshës 0-5 vjeç dhe me këtë kuptohet se pjesa 
dërrmuese e fëmijëve të kësaj grupmoshe mbetet e pa përfshirë në edukimin 
parashkollor (gjatë vitit 2018 janë hapur paralele për parashkollorët në dy shkolla: në 
Mushtisht për 40 fëmijë dhe në Duhël për 20 fëmijë). 
Përveç grupmoshës së fëmijëve 0-5 vjeç, në komunën e Suharekës një numër i 
konsiderueshëm i fëmijëve të moshave 5-6 vjeç mbesin të papërfshirë në klasën 
parafillore. Fëmijët e kësaj moshe nuk janë të përfshirë në edukimin parafillor në 2 
shkolla amë (SHFMU “Ismet Jashari” në Javor dhe SHFMU “Rilindja” në Neperbisht kanë 
nevojë për nga një klasë parafillore) dhe në 11 paralele të ndara. Ky është një problem i 
madh sepse jo të gjithë nxënësit e klasës së parë në këtë komunë kanë nivel të barabartë 
të edukimit dhe të njohurive kur fillojnë klasën e parë. Kjo gjithashtu përbën 
diskriminim të drejtpërdrejt të atyre fëmijëve që nuk ju ofrohet mundësia për ta vijuar 
klasën parafillore (megjithëse kjo është edhe kërkesë ligjore). 

Madje, vlerësohet se në disa shkolla klasat parafillore janë të mbingarkuara me numër 
të fëmijëve dhe kanë nevojë për krijim të paraleleve të reja me parafillorë. 
Krahas identifikimit të mungesës së përfshirjes së fëmijëve në edukim parashkollor dhe 
parafillor, grupi punues ka identifikuar edhe aspekte infrastrukturore që janë 
problematike sa i përket edukimit parashkollor dhe parafillor. Mungesa e rekuizitave 
brenda dhe jashtë objekteve, hapësirat e pamjaftueshme në objektet ekzistuese, si dhe 
mungesa e ndarjes fizike të klasave parafillore në objektet e shkollave fillore, janë 
aspekte që kërkojnë angazhim për përmirësim.  

  



Page 14 of 132 
 

4. Vizioni dhe misioni 
Vizioni, misioni dhe objektivat strategjike të këtij plani zhvillimor të arsimit të komunës 
së Suharekës janë përcaktuar bazuar në analizën e gjendjes në fushën e arsimit në këtë 
komunë, si dhe në bazë të orientimeve të komunës së Suharekës për zhvillimin e arsimit 
të kësaj komune në pesë vitet e ardhshme. 

Nisur nga këto, komuna e Suharekës e ka përcaktuar vizionin e këtij plani zhvillimor të 
arsimit, i cili synohet të arrihet gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare.  

Vizioni: Arsim cilësor bashkëkohorqë ofron mundësi të zhvillimit maksimal të 
potencialit të secilit nxënës në funksion përmirësimit të burimeve njerëzore dhe 
zhvillimit të shoqërisë. 

Në funksion të përmbushjes së vizionit të përcaktuar, komuna e Suharekës ka 
përcaktuar edhe misionin e vet, përmes të cilit shpreh vullnetin e vet për të marrë 
përsipër kryerjen e detyrimeve që i takojnë si komunë. 

Misioni:Komuna e Suharekës merr përsipër ta përmirësojë cilësinë e arsimit në 
komunën e vet duke ofruar hapësira shkollore të mjaftueshme, të përshtatshme e të 
mirë-pajisura dhe duke kontribuuar në mirë-përgatitjen dhe motivimin e 
mësimdhënësve. Gjithashtu, komuna e Suharekës do të angazhohet për arritjen e 
gjithpërfshirjes për fëmijët parafillorë dhe për rritjen e përfshirjes së fëmijëve në 
edukimin parashkollor. 

5. Objektivat strategjikë 

Bazuar në analizën e gjendjes që është prezantuar në fillim të këtij plani dhe fushat që 
janë përfshirë në këtë analizë, PlaniZhvillimor i Arsimit në Komunën e Suharekës 2019-
2023 ka përcaktuar pesë objektiva strategjike, nga një objektiv për secilën nga fushat e 
përfshira në analizën e gjendjes, të cilat pastaj janë zbërthyer në rezultate të pritshme, 
ndërsa rezultatet e pritshme janë zbërthyer në aktivitete specifike, të cilat janë 
përshkruar hollësisht. Të gjitha këto janë të përshkruara në vijim. 

5.1. Menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë 
Ndërtimi i mekanizmave për menaxhim institucional dhe sigurim të cilësisë lidhet 
ngushtë me objektivat strategjik të përcaktuara në Planin Strategjik të Arsimit në 
Kosovë 2017-2021. Fusha e menaxhimit institucional dhe sigurimit të cilësisë 
përfshinëkoordinimin më të mirë mes institucioneve arsimore, funksionalizimin e 
organeve shkollore, si dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme nëpër shkolla, të cilat 
përmirësojnë menaxhimin institucional dhe ndikojnë në përmirësimin e cilësisë në 
arsim.  

Sfidat kryesore 
Fusha e menaxhimit institucional dhe sigurimit të cilësisë në arsimin e komunës së 
Suharekës ballafaqohet me shumë sfida e probleme, por në pamundësi që të gjitha këto 
sfida e probleme të adresohen e të zgjidhen brenda një periudhe pesëvjeçare që mbulon 
ky plan veprimi, në vijim do të prezantohen shkurtimisht vetëm disa prej tyre, ato më 
kryesoret, të cilat synohen të adresohen nga ky plan zhvillimor për arsim: 

 Koordinim dhe bashkëpunim jo i mjaftueshëm mes shkollave dhe DKA-së. 

 Organe shkollore jo mirë të funksionalizuara. 



Page 15 of 132 
 

 Mekanizma jofunksionale për sigurimin e cilësisë. 

 Mungesë e aktiviteteve që e rrisin cilësinë e arsimit. 

Objektivi strategjik 
Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-
përshkruara në fushën e menaxhimit institucional dhe sigurimit tëcilësisënë komunën e 
Suharekës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet 
gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 

Objektivi 1: Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore dhe institucionale për sigurimin e 
menaxhimit efikas dhe cilësisë së arsimit në Komunën e Suharekës.  

Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan zhvillimor për fushën 
e menaxhimit institucional dhe sigurimit të cilësisë parashihet arritja e rezultateve të 
pritshme në vijim: 

 Rezultati 1.1: Përmirësohet funksionimi i IEAA-ve dhe rritet bashkëpunimi mes 
DKA-së dhe IEAA-ve. 

 Rezultati 1.2: Funksionalizohen dhe monitorohen të gjitha organet në nivel 
shkolle. 

 Rezultati 1.3: Ekzistojnë dhe zbatohen mekanizmat përsigurimin e cilësisë. 

 Rezultati 1.4: Zbatohet mësimi plotësues, mësimi shtesë dhe mësimi tërëditor në 
shkolla. 

 Rezultati 1.5: Krijohen mekanizma për shpërblimin dhe motivimin e nxënësve 
dhe personelit të shkollave.  

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme 
të përcaktuara për fushën e menaxhimit institucional dhe sigurimit të cilësisë është 
paraparë realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat 
do të prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

Rezultati 1.1: Përmirësohet funksionimi i IEAA-vedhe rritet bashkëpunimi mes 
DKA-së dhe IEAA-ve. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 1.1.1: 
Zbatimi i 
rregullores 
komunale 
gjithëpërfshirëse 
për 
mirëfunksionimin e 
IEAA-ve 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.1: 
DKA e komunës së Suharekës ka hartuar një rregullore, e cila 
është miratuar nga  Kuvendi Komunal i Komunës së 
Suharekës dhe e cila rregullon funksionimin e IEAA-ve. Kjo 
rregullore komunale specifikon gjithçka që lidhet me 
mënyrën e organizimit dhe funksionimit të IEAA-ve, përfshirë 
edhe të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve në 
kuadër të IEAA-ve, si: Këshilli Drejtues i Shkollës, Drejtori, 
personeli tjetër menaxherial e administrativ, mësimdhënësit, 
aktivet profesionale, prindërit, nxënësit, etj.. Kjo rregullore 
përmes DKA-së, do t’i përcillet për zbatim të gjitha IEAA-ve të 
komunës së Suharekës. 
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Aktiviteti 1.1.2: 
Zbatimi i 
procedurave për 
përzgjedhjen 
profesionale dhe 
objektive të 
personelit të IEAA-
ve 
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.2: 
Rregullorja komunale e miratuar nga Kuvendi Komunal i 
komunës së Suharekës parasheh edhe procedura e 
instrumente përmes të cilave garantohet se përzgjedhja e 
personelit të IEAA-ve (udhëheqës, mësimdhënës, profesional 
jo-mësimdhënës, etj.) do të bëhet në mënyrë profesionale, 
objektive dhe pa ndikime nga palët e jashtme (siç janë 
politika, subjektet politike, grupet e interesit, etj.). Këto 
procedura, mekanizma dhe instrumente do të zbatohen me 
rastin e rekrutimit të personelit të IEAA-ve dhe do të 
mundësojnë transparencë të plotë dhe vlerësim objektiv të 
kandidatëve gjatë procesit të rekrutimit. 

Aktiviteti 1.1.3: 
Bashkëpunimi mes 
DKA-së dhe 
shkollave 
profesionale me 
bizneset lokale 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.3: 
DKA në bashkëpunim me shkollat e mesme profesionale të 
komunës së Suharekës në baza vjetore do të organizojë takim 
me bizneset lokale të kësaj komune, me të cilat do të 
bashkëpunohet në dy drejtime: 
1. DKA dhe shkollat profesionale do të marrin parasysh 
kërkesat dhe nevojat e bizneseve lokale me rastin e 
planifikimit të drejtimeve/profileve të shkollave profesionale 
dhe me rastin e planifikimit të numrit të nxënësve që do të 
regjistrohen në këto drejtime/profile, në mënyrë që aq sa 
është e mundur të përmbushen kërkesat dhe nevojat e 
bizneseve për kuadro profesionale dhe në të njëjtën kohë të 
sigurohet punësim më i madh i nxënësve pas diplomimit në 
shkolla profesionale. 
2. DKA dhe shkollat profesionale do të nënshkruajnë 
Marrëveshje Bashkëpunimi dhe Mirëkuptimi me bizneset 
lokale të cilat kanë mundësi dhe janë të gatshme të ofrojnë 
mundësi për kryerjen e praktikës profesionale për nxënësit e 
shkollave profesionale, në mënyrë që nxënësit që gjatë 
shkollimit të përgatiten sa më mirë për tregun e punës, duke 
u njohur për së afërmi me sfidat dhe kërkesat e kompetencat 
e profesionit të tyre . 

Aktiviteti 1.1.4: 
Organizimi i 
takimeve të 
rregullta mujore 
mes DKA-së dhe 
shkollave 
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.4: 
DKA e komunës së Suharekës do të fillojë praktikën e 
organizimit të takimeve të rregullta mujore me drejtorët e 
shkollave, duke e caktuar një datë/ditë të fillimit të çdo muaji, 
përfshirë dhe vendin dhe kohën e takimit. Ky takim i rregullt 
mujor do të shërbejë për të rritur koordinimin dhe 
bashkëpunimin mes DKA-së dhe shkollave, por edhe mes 
shkollave ndërmjet veti. Në këto takime do të prezantohen 
dhe diskutohen sfidat dhe problemet e përbashkëta me të 
cilat ballafaqohen shkollat, do të prezantohen edhe sukseset e 
shkollave, do të shkëmbehen informatat dhe përvojat e 
rëndësishme, do të përcillen te drejtorët e shkollave planet 
dhe politikat e DKA-së, do të prezantohen nga drejtorët e 
shkollave nevojat dhe kërkesat e tyre, etj. 
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Aktiviteti 1.1.5: 
Komunikimi zyrtar 
elektronik mes 
shkollave dhe DKA-
së 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.5: 
DKA e komunës së Suharekës në bashkëpunim me 
departamentin përkatës të IT-së së kësaj komune, si dhe me 
përkrahjen e ministrisë përkatëse do të hapin dhe 
funksionalizojnë e-maila zyrtarë në domainin rks-gov.net për 
secilën shkollë me emër të shkollës (p.sh. 
SHFMU.Hasan.Prishtina@rks-gov.net”). Pas kësaj, të gjitha 
komunikimet zyrtare (shkresa, informata, ankesa, kërkesa, 
etj.) nga ana e shkollave do të përcillen në DKA përmes e-
mailave zyrtarë. Po ashtu, edhe DKA do t’i përcjellë te 
shkollat të gjitha komunikimet zyrtare përmes këtyre e-
mailave zyrtar (qoftë duke ju shkruar shkollave në mënyrë 
individuale, qoftë në formë grupore duke e bërë një listë të e-
mailave zyrtarë të të gjitha shkollave). Kjo do ta lehtësojë 
komunikimin dhe do të kursejë kohën e drejtorëve të 
shkollave dhe drejtorit e zyrtarëve të DKA-së, në mënyrë që 
të mos ketë nevojë që gjithçka të përcillet në formë të vizitave 
fizike dhe letrave të printuara. 
Sipas nevojës, DKA do të dërgojë zyrtarët komunalë të IT-së 
për të udhëzuar dhe trajnuar drejtorët ose stafin tjetër 
administrative të shkollave për përdorimin e këtyre e-
mailave zyrtarë. 

 
Rezultati 1.2: Funksionalizohen dhe monitorohen të gjitha organet në nivel 
shkolle. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 1.2.1: 
Funksionalizimi i 
Këshillave Drejtues 
të Shkollave 
(KDSH) 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.1: 
DKA e Komunës së Suharekës, në bashkëpunim me drejtorët 
e shkollave do të bëj identifikimin e të gjitha shkollave, të 
cilat nuk i kanë KDSH-të në përbërje të plotë dhe funksionale. 
Drejtorët e shkollave, në bashkëpunim me DKA-në do të 
plotësojnë KDSH-të me anëtarë, sipas kritereve të 
përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi. Për më tepër, me 
qëllim të funksionalizimit dhe fuqizimi të tyre, sipas nevojës, 
DKA do të ofrojë asistencë në hartimin e planeve të punës së 
Këshillave Drejtues të Shkollave. 

Aktiviteti 1.2.2: 
Fuqizimi i aktiveve 
profesionale  
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.2: 
Në shërbim të sigurimit të cilësisë dhe funksionalizimit të 
organeve shkollore, drejtorët e shkollave, në bashkëpunim 
më mësimdhënësit themelojnë aktivet profesionale, të cilat 
mungojnë nëpër shkolla. Të gjitha aktivet profesionale, ato 
ekzistuese dhe ato të sapoformuara nëpër shkolla, do të 
mbajnë takime të rregullta dhe do kontribuojnë në 
planifikimin e procesit mësimor dhe zhvillimin profesional të 
mësimdhënësve. Drejtorët e shkollave do të krijojnë kushtet e 
nevojshme dhe do t’i përkrahin aktivet profesionale në 
funksion të fuqizimit të rolit të tyre në shkollë dhe në 
funksion të përmirësimit të cilësisë së arsimit. 

mailto:SHFMU.Hasan.Prishtina@rks-gov.net
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Aktiviteti 1.2.3: 
Funksionalizimi 
dhe fuqizimi i 
Këshillave të 
Prindërve dhe 
Këshillave të 
Nxënësve 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.3: 
Drejtorët e shkollave, me ndihmën të gjitha palëve brenda 
shkollës dhe me përkrahjen e DKA-së, do të funksionalizojnë 
Këshillat e Prindërve dhe Këshillat Nxënësve në të gjitha 
shkollat. Nëpër shkolla do të mbahen takimet e rregullta të 
këtyre këshillave dhe do të kërkohet rol dhe angazhim më i 
madh dhe më aktiv nga ana e prindërve dhe nxënësve për 
adresimin dhe zgjidhjen e sfidave dhe problemeve me të cilat 
ballafaqohen nxënësit dhe shkollat, e për të cilat prindërit 
dhe nxënësit mund të japin kontribut pozitiv. 

Aktiviteti 1.2.4: 
Themelimi dhe 
funksionalizimi i 
Ekipeve për 
Parandalimin e 
Braktisjes së 
shkollimit 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.4: 
DKA në bashkëpunim me shkollat do të themelojë dhe 
funksionalizojë Ekipet për Parandalimin e Braktisjes së 
Shkollimit në të gjitha shkollat e Komunës së Suharekës. Këto 
ekipe do të jenë aktive në funksion të parandalimit të 
braktisjeve të shkollimit, si dhe në funksion të rikthimit në 
procesin e rregullt mësimor të atyre nxënësve që për arsye të 
ndryshme e kanë braktisur shkollimin. 

Aktiviteti 1.2.5: 
Raportimi nga 
IEAA-të dhe 
monitorimi i punës 
nga DKA 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.5: 
Pas themelimit dhe funksionalizimit të të gjitha organeve në 
nivel shkolle (KDSH, Aktivet Profesionale, Këshillat e 
Prindërve, Këshillat e Nxënësve, etj.), të gjitha këto organe do 
të raportojnë në DKA për punën dhe aktivitetet e tyre në baza 
mujore, gjashtë-mujore ose njëvjeçare (varësisht nga natyra e 
punës së organit). Gjithashtu, bazuar në këto raporte dhe 
përmes realizimit të vizitave nëpër IEAA, DKA do ta bëj 
monitorimin e vazhdueshëm të punës së këtyre organeve dhe 
sipas nevojës do të kërkojë përmirësime në punën e tyre, por 
edhe do të ofrojë përkrahje të nevojshme, kurdo që kjo 
kërkohet nga shkollat. 

 
Rezultati 1.3: Ekzistojnë dhe zbatohen mekanizmat për sigurimin e cilësisë.  
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
Aktiviteti 1.3.1: 
Përgatitja e 
Koordinatorëve të 
Cilësisë në nivel 
komunal dhe në 
nivel shkolle 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.1: 
DKA cakton një person nga stafi aktual i DKA-së si Koordinator 
të Cilësisë në nivel komune, si dhe Koordinatorët e Cilësisë në 
nivel shkolle për të gjitha shkollat e komunës së Suharekës 
(sipas nevojës DKA ricakton koordinatorë të tjerë, në shkollat 
ku koordinatorët aktualë nuk kanë treguar rezultate të mira). 
Koordinatori i Cilësisë në nivel komune koordinon punën dhe 
ofron përkrahje të vazhdueshme për Koordinatorët e Cilësisë 
në nivel shkolle. 
 
Me përkrahje nga MASHT-i dhe donatorët tjerë, DKA organizon 
trajnime për të gjithë Koordinatorët e Cilësisë, në mënyrë që 
ata të mund ta përmbushin sa më mirë misionin dhe 
funksionin e tyre për përmirësimin e cilësisë në arsim. 

Aktiviteti 1.3.2: Përshkrimi i aktivitetit 1.3.2: 
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Krijimi dhe 
përgatitja e 
ekipeve shkollore 
për vlerësimin e 
performancës së 
shkollave 
 

DKA në bashkëpunim me shkollat do të krijojë ekipet shkollore 
për vlerësimin e performancës së shkollës, të cilat do të 
përbëhen nga mësimdhënësit dhe palët tjera të brendshme të 
shkollës. DKA përmes KC-së dhe me përkrahjen e MASHT-it 
dhe Institutit Pedagogjik të Kosovës, do t’i trajnojë, aftësojë 
dhe pajisë me instrumentet e nevojshme këto ekipe të 
shkollave, në mënyrë që ato të mund ta realizojnë vlerësimin e 
brendshëm të performancës së shkollave.  

Ekipet e shkollave çdo vit do ta bëjnë vlerësimin e 
performancës së shkollave dhe do të hartojnë raportet e 
vlerësimit, të cilat do t’i dorëzohen DKA-së.. 

Aktiviteti 1.3.3: 
Realizimi i 
vlerësimit të 
performancës së 
shkollave dhe 
ndërmarrja e 
masave 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.3: 
Ekipet shkollore përkatëse, me përkrahjen dhe nën 
monitorimin e ekipit përkatës komunal të themeluar nga DKA, 
çdo vit do ta realizojnë vlerësimin e performancës së shkollave. 
Raportet e vlerësimit të performancës së shkollave të hartuara 
nga ekipet shkollore, përveç prezantimit të gjendjes do të 
përmbajnë edhe rekomandimet për përmirësimin e 
performancës së shkollës në aspektet a fushat ku ka nevojë. 
Këto raporte i dorëzohen DKA-së, përkatësisht ekipit komunal 
të themeluar nga DKA.  
Bazuar në raportet dhe rekomandimet e ekipeve shkollore, 
ekipi komunal i DKA-së do të hartojë një raport 
gjithëpërfshirës për të gjitha shkollat e komunës, ku përveç 
tjerash do të parasheh edhe ndërmarrjen e masave të 
nevojshme për përmirësimin e performancës së shkollave. 
Bazuar në këtë, me kërkesën dhe përkrahjen e DKA-së, të 
gjitha shkollat do të zbatojnë masat e nevojshme për 
përmirësimin e performancës. 

Aktiviteti 1.3.4: 
Vlerësimi i 
performancës 
bazuar në 
rezultatet e 
testeve shtetërore 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.4: 
DKA në bashkëpunim me shkollat çdo vit do të analizojë 
rezultatet e nxënësve të komunës së Suharekës në tri testet 
shtetërore: Testin e Klasave të Pesta, Testin e Arritshmërisë së 
Klasave të Nënta dhe Testin e Maturës Shtetërore. 

Përmes kësaj analize, do të konstatohet se në cilat nivele, në 
cilat lëndë dhe në cilat shkolla është rezultati i nxënësve më i 
mirë/më i dobët. Bazuar në këtë, DKA do t’ju kërkojë shkollave 
përkatëse me rezultate më të dobëta që ta përmirësojnë 
performancën e tyre në ato nivele ose lëndë ku kanë rezultuar 
më të dobëta, përmes përkushtimit më të madh të 
mësimdhënësve e nxënësve, si dhe përmes aktiviteteve të tjera 
shtesë e plotësuese. 

 
Rezultati 1.4: Zbatohet mësimi plotësues, mësimi shtesë dhe mësimi tërëditor 
në shkolla. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
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Aktiviteti 1.4.1: 
Organizimi i 
mësimit 
plotësues në 
shkolla 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.4.1: 
Me kërkesën e DKA-së, të gjitha shkollat e komunës së 
Suharekës do të ofrojnë mësim plotësues në të gjitha 
fushat/lëndët e nevojshme për nxënësit që kanë ngecje në 
mësime, vështirësi në të nxënë apo sukses jo të kënaqshëm 
gjatë shkollimit, në mënyrë që këta nxënës të mund të 
përmirësohen në mësime dhe ta përmirësojnë suksesin e tyre 
gjatë shkollimit. 

Për realizimin e mësimit plotësues, të gjitha shkollat do të 
përgatisin planet javore të mësimit plotësues dhe secili 
mësimdhënës do të angazhohet nga 1-2 orë në javë për të 
ofruar mësim plotësues për nxënësit e sipërpërmendur të 
identifikuar nga shkolla. 

Aktiviteti 1.4.2: 
Organizimi i 
mësimit shtesë 
në shkolla 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.4.2: 
Me kërkesën e DKA-së, të gjitha shkollat e komunës së 
Suharekës do të ofrojnë mësim shtesë në të gjitha fushat/lëndët 
e nevojshme për nxënësit e avancuar, me dhunti e talente apo 
me suksese të jashtëzakonshme gjatë shkollimit, në mënyrë që 
këta nxënës të mund të sfidohen dhe të avancohen në fushat e 
tyre të interesimit në përputhje me kapacitetet e tyre 
intelektuale, apo me dhuntitë e talentet e tyre. 
Për realizimin e mësimit shtesë, të gjitha shkollat do të 
përgatisin planet javore të mësimit shtesë dhe secili 
mësimdhënës do të angazhohet nga 1-2 orë në javë për të 
ofruar mësim shtesë për nxënësit e sipërpërmendur të 
identifikuar nga shkolla. 

Aktiviteti 1.4.3: 
Përgatitjet për 
fillimin e mësimit 
tërëditor në 
shkolla 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.4.3: 
DKA do të themelojë një ekip të posaçme të përkohshme, me 
drejtorë shkollash, mësimdhënës dhe ekspertë të jashtëm, për 
ta analizuar gjendjen e shkollave dhe për të hartuar një plan 
vjetor për mënyrën dhe modalitetet e organizimit të mësimit 
tërëditor në shkollat që punojnë vetëm në një ndërresë. 
Ekipi do të planifikojë aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër 
të mësimit tërëditor, mënyra e organizimit të tyre, resurset që 
kërkohen për ta mundësuar këtë, si dhe do të përzgjedhë 5 
shkollat e para që i plotësojnë më së miri kushtet për t’u 
pilotuar programi i mësimit tërëditor. 

Aktiviteti 1.4.4: 
Pilotimi i mësimit 
tërëditor në disa 
shkolla 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.4.4: 
DKA do të përzgjedhë 5 shkolla që punojnë në një ndërresë dhe 
që i kanë kushtet më të përshtatshme, në të cilat do të zbatohet 
mësimi tërëditor gjatë një viti shkollor. 

Mësimi tërëditor në këto shkolla do të zbatohet në përputhje me 
planin dhe programin e hartuar nga ekipi i DKA-së, i cili mund 
të modifikohet dhe përditësohet nga vet këto shkolla, në varësi 
të sfidave që mund të dalin gjatë zbatimit praktik të mësimit 
tërëditor. 

Për realizimin e mësimit tërëditor do të angazhohet i gjithë 
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personeli i këtyre shkollave, në varësi të detyrave dhe 
angazhimeve të përcaktuara me plan dhe program, ndërsa DKA 
do të sigurojë një shujtë modeste për të gjithë nxënësit që 
vijojnë mësimin tërëditor. 

Aktiviteti 1.4.5: 
Realizimi i 
mësimit tërditor 
në të gjitha 
shkollat fillore 
dhe të mesme të 
ulëta (klasët 1-9) 
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.4.5: 
Pas pilotimit të mësimit tërëditor në 5 shkolla gjatë një viti, 
bazuar në përvojën, sfidat, problemet dhe sugjerimet që kanë 
dalë gjatë periudhës së pilotimit, DKA do ta modifikojë dhe 
përditësojë planin e programin për mësim tërëditor, në mënyrë 
që sa më mirë t’i përshtatet të gjitha shkollave. Pastaj, pas 
pilotimit, mësimi tërëditor do të fillojë të zbatohet në të gjitha 
shkollat shkollat fillore dhe të mesme të ulëta (klasat 1-9) 
Sipas nevojës, DKA do t’i përkrahë shkollat për sigurimin e 
ambienteve dhe rekuizitave të nevojshme për realizimin e 
aktiviteteve në kuadër të mësimit tërëditor.  

Për realizimin e mësimit tërëditor do të angazhohet i gjithë 
personeli i këtyre shkollave, në varësi të detyrave dhe 
angazhimeve të përcaktuara me plan dhe program, ndërsa DKA 
do të sigurojë një shujtë modeste për të gjithë nxënësit që 
vijojnë mësimin tërëditor. 

 

Rezultati 1.5: Krijohen mekanizma për shpërblimin dhe motivimin e nxënësve 
dhe personelit të shkollave. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
Aktiviteti 1.5.1: 
Organizimi i 
garave në nivel 
shkolle dhe 
shpërblimi i 
nxënësve fitues 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.5.1: 
Çdo vit shkollor shkollat e komunës së Suharekës organizojnë 
gara individuale dhe grupore në nivel shkolle për fusha dhe 
lëndë të ndryshme nga shkencat ekzakte, shkencat sociale, artet 
e sportet. Garat organizohet në nivel shkolle, në ditë të 
ndryshme për fusha/lëndë të ndryshme, ku secilit nxënë i 
ofrohet mundësia që të marrë pjesë në garë të nivelit të klasës 
së tij dhe në cilëndo fushë/lëndë që dëshiron të marrë pjesë. Pas 
garave, për secilën fushë/lëndë dhe secilin nivel shkollimi/klasë 
shpallen 3 nxënësit/ekipet më të suksesshëm (tri vendet e 
para), të cilët marrin mirënjohje, promovohen dhe shpërblehen 
nga shkolla me mirënjohje, libra, mjete mësimore, etj.. Veç kësaj, 
të gjithë këta nxënës pastaj përfshihen në aktivitetet e mësimit 
shtesë që ofrohen nga shkolla. 

Pastaj, nxënësit/ekipet që kanë zënë vendin e parë për secilën 
fushë/lëndë dhe secilin nivel/klasë në shkollë, dërgohen nga 
shkolla në DKA për të marrë pjesë në garat e nivelit komunal që 
i organizon DKA. 

Gjithashtu, bazuar në vlerësimin më të lartë të arritur gjatë 
garës në nivel shkolle, shkolla shpallë edhe 3 nxënësit më të 
mirë dhe më të suksesshëm të shkollës (tri vendet e para në 
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nivel shkolle) pavarësisht lëndës e klasës. Edhe këta nxënës 
marrin mirënjohje, promovohen dhe shpërblehen nga shkolla 
me mirënjohje, libra, mjete mësimore, etj. 

Aktiviteti 1.5.2: 
Organizimi i 
garave në nivel 
komune dhe 
shpërblimi i 
nxënësve fitues 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.5.2: 

Çdo vit shkollor DKA-ja organizon gara individuale dhe grupore 
në nivel komune për fusha dhe lëndë të ndryshme nga shkencat 
ekzakte, shkencat sociale, artet e sportet, duke përfshirë të 
gjithë nxënësit/ekipet që kanë zënë vendin e parë në nivel 
shkolle (për secilën fushë/lëndë dhe secilin nivel 
shkollim/klasë). 
DKA krijon komisione të posaçme profesionale në nivel 
komune, duke angazhuar mësimdhënës të shkollave të 
ndryshme, për të gjitha fushat/lëndët dhe nivelet/klasat, të cilët 
i përgatisin dhe i organizojnë garat e nivelit komunal.  

Pas garave, për secilën fushë/lëndë dhe secilin nivel 
shkollimi/klasë shpallen 3 nxënësit/ekipet më të suksesshëm 
(tri vendet e para) në nivel komune, të cilët marrin mirënjohje, 
promovohen dhe shpërblehen nga DKA me mirënjohje, libra, 
mjete mësimore, etj. Veç kësaj, të gjithë këta nxënës/ekipe 
pastaj përfshihen në aktivitetet e programet përkrahëse që 
ofrohen në nivel komune të organizuara nga DKA, në përputhje 
me talentin, interesimet, nevojat dhe karakteristikat e këtyre 
nxënësve. 
Gjithashtu, bazuar në vlerësimin më të lartë të arritur gjatë 
garave në nivel komune, DKA shpallë edhe 3 nxënësit më të 
mirë dhe më të suksesshëm të komunës (tri vendet e para në 
nivel komune) pavarësisht lëndës e klasës. Edhe këta nxënës 
marrin mirënjohje, promovohen dhe shpërblehen nga DKA me 
mirënjohje, libra, mjete mësimore, etj. 

Aktiviteti 1.5.3: 
Shpërblimi i 
nxënësve më të 
suksesshëm në 
testet shtetërore 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.5.3: 
Çdo vit DKA identifikon nxënësit më të suksesshëm të komunës 
së Suharekës në tri testet shtetërore si vijon: 

5 nxënësit më të suksesshëm në Testin e Klasave të Pesta, 5 
nxënësit më të suksesshëm në Testin e Arritshmërisë së Klasave 
të Nënta dhe 5 nxënësit më të suksesshëm në Testin e Maturës 
Shtetërore. 
Të gjithë këta nxënës marrin mirënjohje, promovohen dhe 
shpërblehen nga DKA me mirënjohje, libra, mjete mësimore, etj. 

Aktiviteti 1.5.4: 
Organizimi i 
aktiviteteve shtesë 
për nxënësit më të 
mirë dhe më të 
suksesshëm të 

Përshkrimi i aktivitetit 1.5.4: 
Çdo vit shkollor DKA përzgjedhë rreth 50 nxënësit më të mirë 
dhe më të suksesshëm të komunës së Suharekës, të dëshmuar 
përmes garave e suksesit në testet shtetërore, për të cilët 
organizon programe verore në formë të kampit apo shkollave 
verore. Këto programe përgatiten,  përkrahen dhe organizohen 
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komunës 
 

nga DKA në bashkëpunim me shkollat, mësimdhënësit dhe 
prindërit.  
Përmbajtja e këtyre programeve përgatitet në përputhje me 
talentin, interesimet, nevojat dhe karakteristikat e këtyre 
nxënësve dhe përmbajnë aktivitete të ndryshme edukative, 
sociale, sportive e rekreative. 

Aktiviteti 1.5.5: 
Përzgjedhja dhe 
shpërblimi i 
mësimdhënësve, 
drejtorëve dhe 
shkollave më të 
suksesshme 
 

Përshkrimi i aktivitetit 1.5.5: 
Çdo vit shkollor DKA përzgjedhë mësimdhënësit, drejtorët e 
shkollave dhe shkollat më të mira dhe më të suksesshme të 
komunës së Suharekës, të përmes vlerësimit të performancës së 
shkollave, suksesit të nxënësve në garat komunale dhe suksesit 
të nxënësve në testet shtetërore. 

Bazuar në këto, DKA çdo vit përzgjedhë, shpallë dhe shpërblen: 
3 mësimdhënësit më të mirë të komunës (sipas niveleve), të 
cilët shpërblehen me mirënjohje dhe me një çmim monetar prej 
350 euro. 

1 drejtor i shkollës më i suksesshmi i komunës, të cilët 
shpërblehen me mirënjohje dhe me një çmim monetar prej 500 
euro. 

1 shkollat më të suksesshme të komunës, të cilat shpërblehen 
me mirënjohje dhe me një çmim monetar prej 1000 euro. 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 1 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Drejtorët, mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit e komunës së Suharekës janë të 
përkushtuar për ngritjen e cilësisë në arsimin e kësaj komune. 

 Ekzistojnë hapësira të mjaftueshme dhe të përshtatshme shkollore. 
 Ngritja e cilësisë së arsimit vendoset si prioritet nga Komuna e Suharekës dhe 

DKA. 
 Komuna e Suharekës dhe DKA janë të interesuara dhe kanë vullnet për 

shmangien e ndërhyrjeve nga jashtë gjatë procesit të rekrutimit të personelit në 
IEAA. 

 Bizneset lokale janë të interesuar për të bashkëpunuar me DKA-në dhe shkollat 
profesionale të komunës së Suharekës. 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 1 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Mosgatishmëria e personelit të shkollave për ta zbatuar mësimin tërëditor. 

 Vështirësia e zbatimit të mësimit tërëditor nëse nuk sigurohet një shujtë për 
nxënësit. 

 Mos-aftësimi i mjaftueshëm dhe mos-qartësimi i duhur i detyrave dhe 
përgjegjësive të Koordinatorëve të Cilësisë. 
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 Mungesa e buxhetit të mjaftueshëm për DKA-në e komunës së Suharekës për 
realizimin e aktiviteteve të parapara. 

 Mungesa e mbështetjes profesionale dhe financiare nga MASHT-i dhe 
institucionet e organizatat tjera për DKA-në dhe shkollat e komunës së 
Suharekës. 

5.2. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 

Në gjendjen e re të zbatimit të reformës kurrikulare, mbështetja e vazhdueshme e 
mësimdhënësve për zhvillim profesional është esenciale për sigurimin e cilësisë në 
arsim dhe për përkrahjen e nxënësve për nxënie dhe zotërim të kompetencave 
kryesore. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve (ZHPM) ndërlidhet me nxënien 
cilësore, që nënkuptonse sa më të aftë janë mësimdhënësit, të pajisur me metoda dhe 
instrumente të reja të mësimdhënies, aq më cilësor do të jetë të nxënit.Për më tepër, 
ZHPM ështëshumë i rëndësishëm në funksion të sistemit të licencimit të 
mësimdhënësve. Në këtë proces të rëndësishëm të licencimit, përveç trajnimeve të 
aprovuara (akredituara) nga KSHLM-MASHT për ZHPM, të cilat ofrohen nga entitete të 
ndryshme (institucione e organizata), rregullativa ekzistuese parasheh që një përqindje 
e ZHPM-së mund të përmbushet edhe përmes zhvillimit profesional të mësimdhënësve 
me bazë në shkollë (ZHPM-BSH), që është më lehtë i zbatueshëm dhe që ka kosto më të 
ulët.  
Është shumë me rëndësi që të gjithë mësimdhënësit të përfshihen vazhdimisht në 
ZHPM, përfshirë edhe ZHPM-BSH, por gjithsesi është po ashtu me rëndësi që ky proces 
të realizohet në përputhje me kërkesat dhe nevojat e vet mësimdhënësve për trajnime 
të fushave e aspekteve për të cilat ata kanë nevojë reale, e jo të jetë një proces thjesht 
formal në kuadër të procesit të licencimit. Sa më shumë që ZHPM i përgjigjet kërkesave 
dhe nevojave reale të mësimdhënësve, aq më shumë do të rritet efekti pozitiv i 
trajnimeve, sepse mësimdhënësit do të zbatojnë në praktikë dijet, aftësitë e shkathtësitë 
e fituara nga trajnimet, të cilat i kanë kërkuar vet. 
Sfidat kryesore 

Sikur edhe në fushat tjera, ashtu edhe sa i përket zhvillimit profesional të 
mësimdhënësve, komuna e Suharekës ballafaqohet me sfida e probleme të shumta e të 
ndryshme. Megjithatë, në kuadër të këtij plani veprimi janë përzgjedhur disa nga sfidat 
kryesore, të cilat synohen të adresohen nga ky plan zhvillimor për arsim gjatë periudhës 
5-vjeçare: 

 Mungesa e gjithëpërfshirjes së mësimdhënësve në programet ezhvillimit 
profesional.  

 Zhvillimi profesional i mësimdhënësve i paharmonizuar me kërkesat dhe nevojat 
e mësimdhënësve. 

 Moszbatimi në praktikë i njohurive dhe shkathtësive të fituara nga 
mësimdhënësit gjatë trajnimeve.  

 Mungesa e zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë.  
Objektivi strategjik 
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Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-
përshkruara në fushën e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, është përcaktuar 
objektivi strategjik si në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë periudhës së ardhshme 
pesëvjeçare: 
Objektivi 2: Sigurimi i mësimdhënies cilësore nëpërmjet mësimdhënësve tëmirë-
përgatitur.  

 
Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal zhvillimortë 
arsimit parashihet arritja e rezultateve në vijim: 

 Rezultati 2.1:ZHPM përfshinë të gjithë mësimdhënësit dhe planifikohet e 
realizohet në përputhje me kërkesat dhe nevojat e mësimdhënësve. 

 Rezultati 2.2: Ekziston sistemi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë 
në shkollë. 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme 
të përcaktuara për fushën e zhvillimit profesional të mësimdhënësve është paraparë 
realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të 
prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

Rezultati 2.1: ZHPM përfshinë të gjithë mësimdhënësit dhe planifikohet e 
realizohet në përputhje me kërkesat dhe nevojat e mësimdhënësve. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
Aktiviteti 2.1.1: 
Caktimi i Koordinatorit 
të ZHPM-së në nivel të 
DKA-së dhe i 
Koordinatorëve të 
ZHPM-së në nivel të 
shkollave  
 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.1: 
DKA e komunës së Suharekës cakton një zyrtar ekzistues 
në DKA në cilësinë e Koordinatorit Komunal për ZHPM, i 
cili do të merret ekskluzivisht me planifikimin, 
organizimin, monitorimin dhe evidencimin e ZHPM në 
nivel të DKA-së, në bashkëpunim dhe me përkrahjen e 
Koordinatorëve të ZHPM-së në nivel shkolle. 
Po ashtu, Të gjitha shkollat e komunës së Suharekës do të 
caktojnë nga një mësimdhënës për secilin nivel shkollimi 
(1 për SHF, 1 për SHMU, 1 SHML) në cilësinë e 
Koordinatorit të shkollës për ZHPM, i cili në bashkëpunim 
me drejtorin dhe mësimdhënësit e shkollës, si dhe me 
përkrahjen e Koordinatorit Komunal për ZHPM, do të 
merret me planifikimin, organizimin, monitorimin dhe 
evidencimin e ZHPM në nivel shkolle. 
Në mënyrë që të njëjtit mësimdhënës të mos jenë 
vazhdimisht të ngarkuar me këtë përgjegjësi shtesë, 
koordinatorët e shkollave për ZHPM ndërrohen me 
rotacion çdo vit. 
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Aktiviteti 2.1.2: 
Identifikimi i nevojave 
të mësimdhënësve dhe 
hartimi i planit vjetor 
për ZHPM 
 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.2: 
Koordinatori komunal për ZHPM në bashkëpunim me 
Koordinatorët e shkollave për ZHPM çdo vit shkollor e 
marrin Katalogun e përditësuar të MASHT-it me trajnimet 
e aprovuara (akredituara) nga KSHLM-MASHT. Katalogu 
ju ofrohet të gjithë mësimdhënësve për të parë se cilat 
trajnime janë në dispozicion.  
Bazuar në këtë, të gjithë mësimdhënësit përzgjedhin 
trajnimet që ju interesojnë dhe për të cilat kanë nevojë më 
së shumti. Preferencat e mësimdhënësve evidencohen 
dhe dërgohen nga Koordinatorët e shkollave në DKA te 
Koordinatori komunal për ZHPM.  
Koordinatori komunal në bashkëpunim me ata të 
shkollave e hartojnë një plan vjetor për ZHPM, i cili 
përfshinë të gjithë mësimdhënësit në përputhje me 
nevojat e tyre të identifikuara tashmë, duke ju dhënë 
mundësi të barabarta të gjithë mësimdhënësve për të 
ndjekur trajnimet e kërkuara. 

Në kuadër të këtij plani vjetor, analizohen dhe parashihen 
edhe mundësitë e financimit të trajnimeve për 
mësimdhënësit nga burimet e ndryshme, si nga buxheti i 
DKA-së, nga buxheti i MASHT-it, nga donatorët e jashtëm, 
nga organizatat që janë të aprovuara (akredituara) për 
ofrimin e trajnimeve përkatëse, etj. 

Një cikël i ngjashëm përsëritet çdo vit shkollor. 

Aktiviteti 2.1.3: 
Ofrimi i trajnimeve për 
mësimdhënësit në 
përputhje me planin 
vjetor për ZHPM 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.3: 
Çdo vit, në përputhje me planin vjetor për ZHPM 
mësimdhënësve ju ofrohet mundësia që të ndjekin 
trajnimet e caktuara të përzgjedhura nga vet 
mësimdhënësit dhe kosto e të cilave mbulohet nga 
burimet e ndryshme të financimit, si nga buxheti i DKA-së, 
nga buxheti i MASHT-it, nga donatorët e jashtëm, nga 
organizatat që janë të aprovuara (akredituara) për 
ofrimin e trajnimeve përkatëse, etj. 

Nëse gjatë një viti shkollor nuk është e mundur që të 
përfshihen të gjithë mësimdhënësit në trajnime, atëherë 
DKA sigurohet që vitin pasues të përfshihen ata që në 
vitin paraprak nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. 

Aktiviteti 2.1.4: 
Monitorimi i efekteve të 
trajnimeve  

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.4: 
Koordinatori komunal për ZHPM në bashkëpunim me 
Koordinatorët e shkollave për ZHPM, do të zhvillojnë 
instrumente dhe praktika për të monitoruar efektet e 
trajnimeve, përkatësisht për vlerësuar se njohuritë dhe 
shkathtësitë e fituara nga mësimdhënësit gjatë trajnimeve 
janë duke u zbatuar në praktikë nga mësimdhënësit dhe 
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janë duke qenë efektive.  

Këtë do ta bëjnë përmes pyetësorëve që do t’u 
shpërndahen mësimdhënësve dhe nxënësve pas një 
periudhe kohore prej se mësimdhënësit e kanë mbajtur 
trajnimin.  
Ky monitorim do të përfshijë edhe Zhvillimin Profesional 
të Mësimdhënësve me Bazë në Shkollë (ZHPM-BSH). 

Aktiviteti 2.1.5: 
Mbajtja e evidencave të 
ZHPM-së 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.5: 
Koordinatorët e shkollave për ZHPM do të krijojnë një 
databazë elektronike (Excel), e cila do të përdorët e njëjtë 
nga të gjitha shkollat, në të cilën çdo vit do të evidencojnë 
në mënyrë të detajuar për secilin mësimdhënës të 
shkollës së tyre se cilat trajnime i ka ndjekur dhe të gjitha 
detajet e trajnimit të ndjekur nga mësimdhënësit (emri i 
trajnimit, lloji i trajnimit, ofruesi, datat e mbajtjes, fondi i 
orëve, financimi, data e certifikimit, etj.). Kjo databazë do 
të përfshijë edhe Zhvillimin Profesional të 
Mësimdhënësve me Bazë në Shkollë (ZHPM-BSH). 
Këtë databazë Koordinatorët e shkollave për ZHPM do ta 
dorëzojnë të plotësuar në fund të viti shkollor në DKA, 
përkatësisht te Koordinatori i DKA-së për ZHPM, i cili do 
të bashkojë të dhënat e të gjitha shkollave për ZHPM dhe 
ZHPM-BSH, dhe do të krijojë një databazë qendrore në 
nivel të DKA-së me evidencat e të gjitha trajnimeve të 
ndjekura gjatë vitit nga të gjithë mësimdhënësit e 
komunës së Suharekës. 

 
Rezultati 2.2: Ekziston sistemi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve me 
bazë në shkollë. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
Aktiviteti 2.2.1: 
Informimi i shkollave 
dhe ndërtimi i 
kapaciteteve për ZHPM-
BSH 
 

Përshkrimi i aktivitetit 2.2.1: 
Koordinatori komunal për ZHPM së bashku me 
Koordinatorët e shkollave për ZHPM, me përkrahjen e 
DKA-së, MASHT-it dhe Institutit Pedagogjik të Kosovës, 
në formë të trajnimeve apo takimeve informuese, do të 
informohen dhe aftësohen për t’i përgatitur shkollat dhe 
mësimdhënësit në lidhje me Zhvillimin Profesional të 
Mësimdhënësve me Bazë në Shkollë (ZHPM-BSH). 

Gjithashtu, disa mësimdhënës nga secila shkollë do të 
trajnohen për nevoja të planifikimit dhe organizimit të 
ZHPM-BSH. 

Aktiviteti 2.2.2: Përshkrimi i aktivitetit 2.2.2: 
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Identifikimi i nevojave të 
mësimdhënësve dhe 
hartimi i planit vjetor 
për ZHPM-BSH 
 

Koordinatori komunal për ZHPM në bashkëpunim me 
Koordinatorët e shkollave për ZHPM çdo vit shkollor do 
të identifikojnë nevojat e mësimdhënësve për ZHPM-BSH 
dhe bazuar në to do të hartojnë një plan vjetor për 
ZHPM-BSH, i cili përfshinë të gjithë mësimdhënësit në 
përputhje me nevojat e tyre të identifikuara tashmë, 
duke ju dhënë mundësi të barabarta të gjithë 
mësimdhënësve për të ndjekur trajnimet e kërkuara. 

Trajnimet në kuadër të ZHPM-BSH vlerësohet se kanë 
kosto më të ulët dhe parashihet që ajo të mbulohet nga 
DKA. 

Një cikël i ngjashëm përsëritet çdo vit shkollor. 

Aktiviteti 2.2.3: 
Ofrimi i trajnimeve për 
mësimdhënësit në 
përputhje me planin 
vjetor për ZHPM-BSH 

Përshkrimi i aktivitetit 2.2.3: 
Çdo vit, në përputhje me planin vjetor për ZHPM-BSH 
mësimdhënësve ju ofrohet mundësia që të ndjekin 
trajnimet e caktuara të përzgjedhura nga vet 
mësimdhënësit dhe kosto e të cilave mbulohet nga 
buxheti i DKA-së. 
Nëse gjatë një viti shkollor nuk është e mundur që të 
përfshihen të gjithë mësimdhënësit në trajnime në 
kuadër të ZHPM-BSH, atëherë DKA sigurohet që vitin 
pasues të përfshihen ata që në vitin paraprak nuk e kanë 
pasur një mundësi të tillë. 

Supozimet dhe rreziqet 
Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 2 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 DKA dhe shkollat e komunës së Suharekës planifikojnë zhvillim profesional të 
mësimdhënësve në përputhje me kërkesat dhe nevojat e tyre. 

 Trajnimet që ndjekin mësimdhënësit janë cilësore dhe efektive. 
 Mësimdhënësit do të zbatojnë në praktikë njohuritë dhe shkathtësitë që fitojnë 

gjatë trajnimeve. 
 Mësimdhënësit dhe shkollat bashkëpunojnë për realizimin e zhvillimit 

profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 
 Ekzistojnë burime financiare të mjaftueshme për zhvillim profesional të 

mësimdhënësve nga buxheti komunal, nga MASHT-i, nga donatorët dhe nga 
organizatat që ofrojnë trajnime.  

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 2 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Ofrimi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve duke mos marrë parasysh 
kërkesat dhe nevojat e vet mësimdhënësve. 

 Detyrimi që mësimdhënësit të paguajnë vet për pjesëmarrje në trajnime. 
 Shkollat dhe mësimdhënësit nuk i kushtojnë rëndësi dhe nuk aftësohen për 

ofrimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 
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 Mosndarja e buxhetit të posaçëm nga DKA e komunës së Suharekës për ZHPM 
dhe ZHPM-BSH. 

 Mungesa e burimeve tjera të financimit për ZHPM (nga MASHT-i, donatorët dhe 
organizatat që ofrojnë trajnime). 

5.3. Pajisjet dhe infrastruktura shkollore 
 

Infrastruktura shkollore dhe pajisja e duhur e hapësirave shkollore luajnë një rol 
qenësor në cilësinë e arsimit që ofrohet në shkolla, madje mund të konsiderohen dhe si 
parakusht i domosdoshëm për një arsim cilësor. Në këtë drejtim, komuna e Suharekës e 
ka një gjendje relativisht të mirë sa i përket infrastrukturës fizike, përkatësisht 
objekteve shkollore, megjithëse ka nevojë për ndërtimin e objekteve të reja shkollore, 
renovimin e disa objekteve ekzistuese dhe zgjerimin e hapësirave në disa shkolla. 
Ndërsa sa i përket hapësirave dhe pajisjeve e rekuizitave për laboratorë e kabinete, për 
biblioteka e salla leximi, për palestra e terren sportive, kjo komunë ka nevojë për shumë 
investime, në mënyrë që gjendja në këtë aspekt të përmirësohet. 

Gjithsesi kjo fushë është e kushtueshme dhe kërkon investime të mëdha dhe të 
vazhdueshme, në mënyrë që infrastruktura dhe pajisjet shkollore të jenë vazhdimisht të 
mjaftueshme, të mirë-pajisura dhe cilësore në funksion të krijimi të parakushteve për 
arsim cilësor. Prandaj, komuna e Suharekës përveç planifikimit të investimeve nga 
buxheti komunal për këtë fushë, duhet të shoh edhe mundësitë e sigurimit të 
investimeve nga institucionet qendrore, përkatësisht MASHT-i dhe Qeveria e Kosovës, si 
dhe nga donatorët ndërkombëtarë. 
Sfidat kryesore 

Sa i përket fushës sëpajisjeve dhe infrastrukturës shkollore, komuna e Suharekës 
ballafaqohet me shumë sfida e probleme të ndryshme, disa prej të cilave planifikohet të 
të adresohen e të zgjidhenbrenda kësaj periudhe pesëvjeçare që mbulon ky plan 
zhvillimor. Sfidat kryesore janë prezantuar shkurtimisht në vijim: 

 Mungesa e objekteve të duhura shkollore në disa lokacione. 

 Infrastrukturë jo e mirë dhe e vjetërsuar në disa shkolla. 

 Mungesë e hapësirave tënevojshme për kabinete, laboratorë, biblioteka, palestra, 
etj.  

 Kabinete, laboratorë, biblioteka, palestra, etj. të pafurnizuara me pajisjet e 
duhura. 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-
përshkruara është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet 
gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 

Objektivi 3: Infrastrukturë cilësore me hapësira të mjaftueshme dhe të mirë-
pajisura.  

Rezultatet e pritshme 
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Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan zhvillimor për 
pajisjet dhe infrastrukturën shkollore parashihet arritja e rezultateve të pritshme në 
vijim: 

 Rezultati 3.1: Ekzistojnëobjekte shkollore me infrastrukturë moderne dhe të 
përshtatshme. 

 Rezultati 3.2: Shkollat janë të pajisura me laboratorë/kabinete, libra, rekuizita 
sportive dhe mjete konkretizuese.  

Aktivitetet 
Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme 
të përcaktuara për fushën e pajisjeve dhe infrastrukturës shkollore është paraparë 
realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të 
prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

 
Rezultati 3.1: Ekzistojnë objekte shkollore me infrastrukturë moderne dhe të 
përshtatshme. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 3.1.1: 
Ndërtimi i 
objekteve të reja 
shkollore  

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.1: 
Në mënyrë që të sigurohen hapësirat e mjaftueshme shkollore 
në lokacionet ku objektet ekzistuese janë ose të pamjaftueshme 
ose të vjetërsuara, DKA e komunës së Suharekës në 
bashkëpunim me MASHT-in do të ndërtojë 3 objekte të reja 
shkollore në 3 lokacionet në vijim: 
- SHFMU "Dëshmorët e Kombit" në Vraniq. 

- SHFMU "Besim Ndreca" në Maqitevë. 

- SHFMU "V.P Shkodrani" në Leshan..  

Aktiviteti 3.1.2: 

Rinovimi i 
objektet 
ekzistuese 
shkollore 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.2: 

DKA e komunës së Suharekës do të investojë në rinovimin e disa 
prej objekteve shkollore ekzistuese, të cilat kanë nevojë për 
intervenim më të madh se sa mirëmbajtja e zakonshme vjetore. 
Shkollat që do të rinovohen gjatë kësaj periudhe janë: 

- SHFMU "17 shkurti" në Shirokë, - sanimi i kulmit. 
- SHMT "Skender Luarasi" në Suharekë,  - renovimi/zëvendësimi 
i kulmit. 
- Gjimnazi "Jeta e re" në Suharekë, - renovimi/zëvendësimi i 
kulmit. 

- SHFMU "Shkëndija" në Suharekë, - renovimi/zëvendësimi i 
kulmit. 

- SHFMU "Flamuri i Arbrit" në Reshtan – izolimi i jashtëm. 

Aktiviteti 3.1.3: 
Ndërtimi i 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.3: 
Në disa nga shkollat që  nuk kanë hapësirë të mjaftueshme 
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anekseve 
shkollore për 
laboratorë dhe 
biblioteka 

fizike, DKA e komunës së Suharekës do të investojë në 
ndërtimin e anekseve shkollore, me qëllim të krijimi të 
hapësirave të nevojshme për laboratorë e kabinete dhe për 
biblioteka. Shkollat, hapësirat e të cilave do të zgjerohen përmes 
anekseve janë në vijim: 
- Gjimnazi: "Jeta e Re" në Suharekë. 

- SHFMU "7 Marsi" në Suharekë. 
- SHFMU "Rilindja" në Nepërbisht.  

- SHFMU "Drita" në Gelancë. 

Aktiviteti 3.1.4: 

Ndërtimi i 
palestrave dhe 
terreneve 
sportive 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.4: 

Me qëllim të krijimit të kushteve për realizimin e aktiviteteve 
sportive gjatë gjithë vitit shkollor, DKA e komunës së Suharekës 
në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Kulturës do të 
investojë në ndërtimin e disa palestrave sportive në shkollat në 
vijim: 

- SHMT "Skender Luarasi" në Suharekë. 
- SHFMU "Destan Bajraktari" në Suharekë. 

- SHFMU "Gjergj Kastrioti" në Sallagrazhdë. 
Gjithashtu, DKA e komunës së Suharekës do të investojë në 
ndërtimin e disa terreneve të jashtme sportive në shkollat në 
vijim: 
- SHFMU "Besim Ndreca" në Maqitevë, 20 mijë, 2019 nga 
Drejtoria e Kulturës. 

- SHFMU "Sadri Duhla" në Paralelen e Ndarë në Lagjen Sopaj. 20 
mijë, 2020. 

Aktiviteti 3.1.5: 

Ndërtimi i 
infrastrukturës së 
përshtatshme për 
nxënësit me 
nevoja të veçanta 
fizike 
 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.5: 

DKA e komunës së Suharekës do të investojë në ndërtimin e 
infrastrukturës së nevojshme dhe të përshtatshme për nxënësit 
me nevoja të veçanta fizike (siç janë pjerrinat që mundësojnë 
qasjen e nxënësve me karroca, tualetet e përshtatshme për këta 
nxënës, etj.), në mënyrë që të gjitha shkollat e komunës së 
Suharekës të ofrojnë kushte të përshtatshme dhe qasje të plotë 
për nxënësit me nevoja të veçanta. 

 
Rezultati 3.2: Shkollat janë të pajisura me laboratorë/kabinete, libra, rekuizita 
sportive dhe mjete konkretizuese. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 3.2.1: 
Krijimi i qasjes në 
internet dhe 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.1: 
Sipas nevojë dhe me qëllim të funksionalizimit të plotë të 
kabineteve të TIK-ut në të gjitha shkollat e komunës së 
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furnizimi i 
kabineteve të TIK-
ut me kompjuterë 
dhe pajisje tjera 

 

Suharekës, DKA do të investojë që të gjitha kabinetet e TIK-ut të 
kenë qasje në internet. 
Gjithashtu, në shkollat ku ka mungesë kompjuterësh dhe të 
pajisjeve tjera të kabineteve të TIK-ut (si projektor, printer, etj.), 
DKA do t’i furnizojë këta shkolla me kompjuterët dhe pajisjet 
tjera të nevojshme, në mënyrë që kabinetet e TIK-ut të jenë 
plotësisht funksionale dhe të përdoren nga nxënësit. 

Aktiviteti 3.2.2: 
Furnizimi i 
laboratorëve me 
inventar dhe 
pajisje 
laboratorike 
 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.2: 
Me qëllim që nxënësit të mësojnë përmes punës praktike dhe 
laboratorike, DKA e komunës së Suharekës do të investoj në 
krijimin dhe furnizimin e laboratorëve të shkencave (fizikë, 
kimi, biologji, etj.) në të gjitha shkollat e kësaj komune. 
Në të gjitha shkollat do të përshtaten hapësirat e nevojshme për 
laboratorë, të cilat do të pajisen me inventarin e duhur dhe me 
pajisjet e nevojshme laboratorike. 

Aktiviteti 3.2.3: 
Pajisja e 
bibliotekave me 
inventar dhe libra 
 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.3: 
Me qëllim të stimulimit të nxënësve për të lexuar më shumë dhe 
për të krijuar shprehi leximi, si dhe me qëllim të krijimit të 
qasjes në libra e lektyra shkollore për nxënësit që nuk kanë 
mundësi që vet t’i blejnë këto libra, DKA e komunës së 
Suharekës do të investoj në krijimin dhe furnizimin e 
bibliotekave në të gjitha shkollat e kësaj komune. 

Në të gjitha shkollat do të përshtaten hapësirat e nevojshme për 
biblioteka, të cilat do të pajisen me inventarin e duhur dhe me 
librat e lektyrat shkollore të përshtatshme dhe të nevojshme 
për nivelin e nxënësve. 

Lista e librave dhe e lektyrave shkollore me të cilat do të pajisen 
shkollat do të hartohet nga DKA, e cila do të marrë për bazë 
kërkesat dhe sugjerimet e mësimdhënësve të shkollave të 
fushave e lëndëve të ndryshme. 

Në shkollat që nuk kanë bibliotekar, këtë rol do ta luajnë 
kujdestarët e klasave për nxënësit e vet. 

Aktiviteti 3.2.4: 

Furnizimi i 
shkollave me 
pajisje dhe 
rekuizita sportive 

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.4: 

DKA e komunës së Suharekës do të investoj në baza vjetore në 
furnizimin e të gjitha shkollave me pajisjet dhe rekuizitat e 
nevojshme për aktivitete sportive, në mënyrë që mësimdhënësit 
e kulturës fizike të kenë në dispozicion të gjitha mjetet, pajisjet 
dhe rekuizitat e nevojshme për realizimin e planprogramit të 
lëndës së tyre, si dhe në mënyrë që nxënësit të mund të 
zhvillojnë sa më shumë aktivitete sportive e rekreative. 

Aktiviteti 3.2.5: 
Furnizimi i 
shkollave me 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.5: 
DKA e komunës së Suharekës do të investoj në baza vjetore në 
furnizimin e të gjitha shkollave me mjetet e nevojshme 
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mjete 
konkretizuese 

konkretizuese, të cilat ju mundësojnë mësimdhënëse punë më 
të lehtë dhe më efektive me nxënësit dhe në të njëjtën kohë e 
lehtësojnë procesin e mësim-nxënies për nxënësit. 

 
 

 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 3 të paraparë me këtë 
dokument janë: 

 Shumë shkolla të komunës së Suharekës kanë hapësira të mjaftueshme për t’i 
përshtatur për laboratorë, biblioteka, etj.. 

 Komuna e Suharekës ka tokë komunale dhe nuk ka konteste pronësore për 
lokacionet ku do të ndërtohen objektet e anekset shkollore, palestrat dhe 
terrenet sportive. 

 DKA dhe komuna e Suharekës arrijnë të ndajnë buxhetin e duhur për realizimin 
e aktiviteteve të parapara për këtë fushë. 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 3 të paraparë me këtë 
dokument janë: 

 Mungesa e buxhetit të mjaftueshëm për realizimin e aktiviteteve të parapara  në 
kuadër të kësaj fushe. 

5.4. Mjedisi shkollor 
Nxënësit kanë nevojë për një mjedis shkollor të përshtatshëm, të ngrohtë dhe miqësor, 
në mënyrë që të jenë sa më të motivuar për të vijuar shkollimin dhe për të arritur 
suksese në mësime. Ky ambient e kjo klimë e përshtatshme për nxënësit, por edhe për 
personelin e shkollës, nuk lidhet vetëm me infrastrukturën e përshtatshme fizike, 
megjithëse edhe kjo e ka rëndësinë e vet, por ka të bëj edhe me mënyrën dhe cilësinë e 
raporteve ndër-njerëzore në mes të palëve të ndryshme në shkollë, posaçërisht raportet 
mes nxënësve dhe mësimdhënësve. Nisur nga kjo, vlerësohet se DKA e komunës së 
Suharekës duhet t’i kushtojë një kujdes të posaçëm krijimit të një mjedisi shkollor të 
përshtatshëm, të ngrohtë dhe miqësor për të gjithë nxënësit e kësaj komune. 
Gjithashtu, shkolla duhet të jetë edhe një vend i sigurt, si për nxënësit ashtu edhe për 
personelin e shkollës. Kjo bëhet duke mënjanuar apo minimizuar të gjithë faktorët që 
mund të ndikojnë në sigurinë e nxënësve në shkollë, si dhe duke rritur vetëdijen te 
nxënësit për rrezikun dhe pasojat e përfshirjes së tyre në fenomenet e ndryshme 
negative, të cilat mund ta rrezikojnë jetën, shëndetin dhe suksesin e tyre në jetë. 

Prandaj, DKA e komunës së Suharekës planifikon që ta adresojë këtë çështje në funksion 
të krijimit të një ambienti shkollor miqësor dhe të sigurt për të gjithë nxënësit, por edhe 
për personelin e shkollave. 
Sfidat kryesore 

Në vijim janë paraqitur sfidat dhe problemet kryesore, me të cilat ballafaqohen shkollat 
e komunës së Suharekës sa i përket mjedisit shkollor miqësor dhe të sigurt, të cilat 
synohen të adresohen gjatë periudhës pesëvjeçare që përfshinë ky plan veprimi:  
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 Bizneset e papërshtatshme në afërsi të shkollave.  

 Prezenca e dukurive negative në shkolla.  

Objektivi strategjik 
Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-
përmendura është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet 
gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 
Objektivi 4: Mjedis shkollor miqësor dhe i sigurt për të gjithë.  

Rezultatet e pritshme 
Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan zhvillimor për fushën 
e mjedisit shkollor parashihet arritja e rezultateve të pritshme si në vijim: 

 Rezultati 4.1: Shkollat kanë hapësira dhe ambiente fizike të përshtatshme, 
atraktive dhe miqësore për nxënësit. 

 Rezultati 4.2: Shkollat zhvillojnë aktivitete të ndryshme që i kontribuojnë krijimit 
të një klime dhe atmosfere sa më të ngrohtë dhe miqësore për nxënësit. 

 Rezultati 4.3: Mënjanohen faktorët dhe shkaktarët që mund ta rrezikojnë jetën, 
shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve. 

Aktivitetet 
Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme 
të përcaktuara për fushën e mjedisit shkollorështë paraparë realizimi i disa aktiviteteve 
(të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së 
bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

Rezultati 4.1: Shkollat kanë hapësira dhe ambiente fizike të përshtatshme, 
atraktive dhe miqësore për nxënësit. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 4.1.1: 

Rregullimi i 
ambienteve të 
jashtme të shkollave 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.1: 

Të gjitha shkollat e komunës së Suharekës, në përputhje me 
mundësitë e veta dhe të DKA-së, do të rregullojnë ambientet 
e jashtme të shkollave, në mënyrë që ato të jenë sa më 
atraktive dhe të përshtatshme për nxënësit dhe t’i 
kontribuojnë imazhit të mirë të shkollave. 

DKA e komunës së Suharekës do të ndajë buxhet për 
shkollat për rregullimin e këndeve të lojërave, ndriçimin e 
jashtëm, shtrimin e shtigjeve për ecje, ulëset e jashtme, 
blerjen e fidaneve dhe luleve, etj.. Ndërsa, për aspektet që 
nuk kanë implikime financiare do të kujdesen vet shkollat, 
përkatësisht mësimdhënësit në bashkëpunim me nxënësit 
dhe prindërit e komunitetin, siç janë mbjellja dhe 
mirëmbajtja e pemëve dhe luleve, ngjyrosja e rekuizitave të 
jashtme, rregullimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimit, 
ekspozimi i kreacioneve të nxënësve, etj. 

Aktiviteti 4.1.2: Përshkrimi i aktivitetit 4.1.2: 
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Dekorimi i 
ambienteve të 
brendshme të 
shkollave 

Me rastin e gëlqerosjes së brendshme të shkollave, ato do të 
gëlqerosen në mënyrë atraktive në përputhje me nivelin e 
nxënësve, në mënyrë që të krijohet një ambient sa më i 
përshtatshëm për nxënësit. 

Gjithashtu, mësimdhënësit në bashkëpunim me nxënësit do 
të dekorojnë ambientet e klasave dhe korridoreve të 
shkollës me punime dhe kreacione të nxënësve dhe me 
materiale të ndryshme informuese e edukative për nxënësit. 

Aktiviteti 4.1.3: 

Krijimi i hapësirave të 
brendshme për 
aktivitete të lira të 
nxënësve 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.3: 

Shkollat të cilat kanë hapësira të brendshme të lira e të 
pashfrytëzuara do t’i përgatisin ato si hapësira të 
përshtatshme, ku nxënësit mund të zhvillojnë aktivitete të 
lira edukative, sociale e rekreative pas orarit mësimor. 
Ndërsa shkollat që nuk kanë hapësira të lira të 
pashfrytëzuara do të identifikojnë ndonjë klasë apo 
hapësira të përshtatshme në korridorin e shkollës për t’i 
përshtatur për shfrytëzim nga nxënësit për aktivitete të lira. 

Aktiviteti 4.1.4: 

Mirëmbajtja e 
pastërtisë në shkolla 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.4: 

Shkollat e komunës së Suharekës do të ndërmarrin të gjitha 
masat për të siguruar se nëpër shkolla do të mirëmbahet si 
duhet pastërtia nëpër klasa, korridore, tualete, etj. 

 
Rezultati 4.2: Shkollat zhvillojnë aktivitete të ndryshme që i kontribuojnë 
krijimit të një klime dhe atmosfere sa më të ngrohtë dhe miqësore për nxënësit. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 4.2.1: 
Përgatitja e 
mësimdhënësve për 
komunikim dhe 
raporte miqësore me 
nxënësit 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.1: 
DKA e komunës së Suharekës, në bashkëpunim me 
donatorët dhe organizatat e specializuara, në formë të 
takimeve informuese ose trajnimeve, do t’i 
trajnojë/informoi dhe aftësoi mësimdhënësit për 
komunikim dhe qasje sa më të afërt dhe miqësore me 
nxënësit, në mënyrë që komunikimi dhe raportet mes 
mësimdhënësve dhe nxënësve të jetë sa më i përshtatshëm 
dhe sa më motivues për nxënësit. 

Aktiviteti 4.2.2: 

Organizimi i 
aktiviteteve ekstra-
kurrikulare të 
përbashkëta 
edukative, sociale e 
rekreative 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.2: 

Me qëllim të krijimit të një ambienti e atmosfere sa më 
miqësore dhe motivuese për nxënësit, shkollat do të 
organizojnë aktivitete të ndryshme ekstra-kurrikulare 
edukative, sociale e rekreative për nxënësit, në të cilat do të 
përfshihen mësimdhënësit dhe nxënësit, por edhe prindërit 
dhe komuniteti.  
Këto aktivitete përfshijnë (por nuk kufizohen në këto) 
organizimin e orëve të leximit, diskutimeve për libra e filma, 
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diskutimeve joformale për tema të caktuara të 
fushave/lëndëve të ndryshme, lojërave intelektuale, 
shfaqjeve dhe performancave të ndryshme artistike, vizita 
në vende e institucione të ndryshme, piknik në natyrë, etj. 

Aktiviteti 4.2.3: 
Raportimi dhe 
ndëshkimi i dhunës 
në shkolla 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.3: 
DKA e komunës së Suharekës do të ndërtojë një mekanizëm 
efikas për raportimin dhe ndëshkimin e dhunës në shkolla, 
qoftë ajo dhunë fizike, psikologjike apo e formave të tjera 
dhe pavarësisht se nga kush ushtrohet e në drejtim të kujt 
ushtrohet. 

DKA do të kërkojë nga shkollat që kurdo që hasen raste të 
dhunës në shkolla, ato të raportohen urgjentisht dhe në 
detaje në DKA. DKA pastaj me stafin e vet, sipas nevojës do 
të kërkojë edhe angazhimin e Inspektoratit të Arsimit, do t’i 
hulumtojë në detaje këto raste të dhunës dhe do të 
ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj palëve që kanë ushtruar 
dhunë në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë. 

Aktiviteti 4.2.4: 

Trajtimi korrekt dhe i 
barabartë për 
nxënësit e 
komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian 

 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.4: 

DKA e komunës së Suharekës do të kërkojë nga shkollat në 
të cilat vijojnë mësimin nxënësit e komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian, që nxënësit e këtyre komuniteteve të 
trajtohen në mënyrë korrekte dhe të barabartë me nxënësit 
e komunitetit shumicë shqiptar. Kjo nënkupton se këta 
nxënës nuk do të koncentrohen në klasa të veçanta, por do 
të shpërndahen proporcionalisht nëpër paralele të 
ndryshme, do të përkrahen dhe stimulohen nga 
mësimdhënësit, do të nxiten të bashkëpunojnë dhe 
integrohen me nxënësit shumicë shqiptarë, nuk do të 
lejohet që këta nxënës të trajtohen nga të tjerët, qoftë nga 
mësimdhënësit qoftë nga nxënësit shumicë, si inferiorë, nuk 
do të lejohet diskriminimi ndaj tyre, etj. 

Aktiviteti 4.2.5: 
Punësimi i 
psikologëve dhe 
pedagogëve në 
shkollat e mesme 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.5: 
Në pamundësi për të punësuar psikologë dhe pedagogë në 
të gjitha shkollat e komunës së Suharekës, DKA së paku do 
të punësojë dy psikologë për shkollat e mesme, përkatësisht 
një psikolog në Gjimnazin “Jeta e Re” dhe një psikolog në 
SHMP “Abdyl Ramaj” dhe gjithashtu do të punësojë edhe një 
pedagog në Gjimnazin “Jeta e Re” (një pedagog veçse është i 
punësuar në SHMT “Skender Luarasi”), meqë nxënësit e 
shkollave të mesme janë të një moshe më të ndjeshme të 
adoleshencës dhe psikologët shkollorë dhe pedagogët mund 
të kontribuojnë shumë të trajtimin e sfidave dhe 
problemeve me të cilat ballafaqohen këta adoleshentë, duke 
i trajtuar rastet individuale të nxënësve sipas specifikave, 
duke ofruar këshillim psikologjik dhe orientim në karrierë, 
duke organizuar takime grupore me nxënësit, duke ofruar 
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konsulencë për mësimdhënësit për mënyrën e qasjes ndaj 
adoleshentëve, etj. 

 
 

Rezultati 4.3: Mënjanohen faktorët dhe shkaktarët që mund ta rrezikojnë jetën, 
shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve. 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 
Aktiviteti 4.3.1: 
Përdorimi i 
uniformave 
shkollore nga 
nxënësit në 
shkolla 
 

Përshkrimi i aktivitetit 4.3.1: 
DKA e komunës së Suharekës do të kërkojë nga të gjitha shkollat 
që të gjithë nxënësit të pajisen dhe të bartin uniformat shkollore, 
në mënyrë që nxënësit të jenë lehtë të identifikueshëm dhe 
brenda shkollës e oborrit shkollor të mund të futen vetëm 
nxënësit, jo edhe palët tjera. Në pamundësi që DKA të mbulojë 
koston financiare për uniformat e nxënësve, ato do të mbulohen 
me participimin e prindërve. 

Aktiviteti 4.3.2: 
Rrethimi i 
oborreve të 
shkollave dhe 
vendosja e 
kamerave të 
sigurisë në 
shkolla  

Përshkrimi i aktivitetit 4.3.2: 
Në funksion të krijimit të një mjedisi shkollor sa më të sigurt, 
DKA e komunës së Suharekës do të investojë në ndërtimin e 
rrethojave të jashtëm të oborreve të disa shkollave të cilat 
aktualisht nuk i kanë rrethojat ose i kanë shumë të dëmtuara. 
Këto shkolla janë: 
- SHFMU "Naum Veqilharxhi" në Vërshec. 

- SHFMU "Sadri Duhla" në Duhël. 

- SHFMU "Flamuri i Arbërit" në Reshtan. 
- SHFMU "Dëshmorët e Kombit" në Popolan. 

Gjithashtu, DKA e komunës së Suharekës do të investojë edhe në 
vendosjen e kamerave të sigurisë në ato shkolla ku ka nevojë, 
përkatësisht në shkollat në vijim: 

- SHFMU “17 Shkurti" në Shirokë, 
- SHFMU "VP.Shkodrani" në Leshan, 

- SHFMU ''Hasan Prishtina'' në Semetisht, 

- SHFMU ''Xhavit Syla'' në Sllapuzhan,  
- SHFMU ''Ismet Jashari'' në Javor,  

- SHFMU ''Sadri Duhla'' në Duhel,  

- SHFMU ''Migjeni'' në Gjinoc, 
- SHFMU ''Naum Veqilharxhi'' në Muhlan,  

- SHFMU ''Lidhja Prizrenit'' në Budakovë,  
- SHFMU ''28 Nëntori'' në Doberdelan, dhe 
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Aktiviteti 4.3.3: 
Shënjimi dhe 
vendosja e 
“policëve të 
shtrirë” në afërsi 
të shkollave  

Përshkrimi i aktivitetit 4.3.3: 
DKA e komunës së Suharekës, në bashkëpunim me inspektorët e 
komunikacionit dhe Policinë e Kosovës, do të bëj vendosjen e 
shenjave paralajmëruese të komunikacionit dhe do të vendosë 
pengesa (“policë të shtrirë”) në afërsi të disa prej shkollave, ku 
komunikacioni paraqet rrezik për nxënësit. Shënjimi dhe 
vendosja e “policëve të shtritë” do të bëhet afër shkollave në 
vijim: 

- SHFMU "Destan Bajraktari" në Suharekë,  

- SHFMU ''7 Marsi'' në Suharekë, 
- SHFMU ''Shkëndija'' në Suharekë, 

- SHFMU "Kongresi i Manastirit" në Studenqan, 
- SHFMU "Hasan Prishtina" në Semetisht,  

- SHFMU "Sadri Duhla" në Duhël, 

- SHFMU "Naum Veqilharxhi" në Mohlan, 
- SHFMU ''Drita'' në Gelancë ,  

- SHFMU ''Migjeni'' në Gjinoc,  
- SHFMU ''Edit Durham'' në Mushtisht,  

- SHFMU ''Gjergj Kastrioti'' në Sallagrazhdë,  

- SHFMU ''Dëshmorët e Grejkocit'' në Grejkoc,  
- SHFMU ''Shaban Mazreku'' në Sopijë, 

- SHFMU ''Iliria'' në Savrovë, 

- SHFMU ''Vëllezërit Frashëri'' në Bukosh,  
- SHFMU ''Ramë Bllaca'' në Bllacë, dhe 

- SHFMU ''Flamuri i Arbrit'' në Reshtan. 

Aktiviteti 4.3.4: 
Inspektimi i 
lokaleve afër 
shkollave dhe 
largim i lokaleve 
që punojnë pa 
leje afër 
shkollave 
 

Përshkrimi i aktivitetit 4.3.4: 
DKA e komunës së Suharekës, përmes Inspekcionit Komunal dhe 
në përputhje me vendimin e Kuvendit Komunal të Komunës së 
Suharekës, do të mbyllë të gjitha lokalet e kafiteritë të cilat 
veprojnë në afërsi të shkollave dhe të cilat nuk kanë lejet 
përkatëse për veprimtari të tilla. 

Ndërsa, sa i përket lokaleve dhe kafiterive të cilat veprojnë në 
afërsi të shkollave ku frekuentojnë nxënësit dhe të cilat kanë leje 
përkatëse për veprimtarinë e tyre, DKA e komunës së Suharekës, 
përmes Inspekcionit Komunal do të kërkojë nga këto lokale dhe 
kafiteri që të mos mbajnë dhe të mos ju shesin nxënësve gjëra e 
substanca të palejuara nxënësve, siç janë duhani, pijet alkoolike, 
etj.. Për t’u siguruar për një gjë të tillë, DKA do të kërkojë nga 
Inspekcioni Komunal që këto lokale e kafiteri të inspektohet 
rregullisht dhe nëse konstatohet që ndonjëra nga to i thyen 



Page 39 of 132 
 

rregullat, atëherë në përputhje me dispozitat dhe procedurat 
ligjore, DKA do të kërkojë mbylljen e tyre. 

Aktiviteti 4.3.5: 
Fushata 
vetëdijesuese për 
nxënësit kundër 
dukurive 
negative 

Përshkrimi i aktivitetit 4.3.5: 
DKA e komunës së Suharekës në bashkëpunim me organizata të 
specializuara do të organizojë fushata vetëdijesuese nëpër 
shkolla në lidhje me rreziqet, dëmet dhe pasojat e përfshirjes së 
të rinjve në fenomenet negative, siç janë konsumimi i duhanit, i 
alkoolit dhe i narkotikëve. 

Këto fushata do të organizohen në formë të takimeve e 
ligjëratave me nxënësit, duke vendosur postera informues nëpër 
shkolla, duke shpërndarë fletë-palosje te nxënësit, etj.. 

Këto fushata do të jenë më intensive në shkollat e mesme të larta, 
por do të realizohen edhe në shkollat e mesme të ulëta. 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 4 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Shkollat, mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe komuniteti janë të përkushtuar 
dhe kontribuojnë për krijimin e një ambienti sa më miqësor, të përshtatshëm dhe 
motivues për nxënësit. 

 Mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit përkushtohen dhe kontribuojnë për 
organizimin e aktiviteteve të ndryshme ekstrakurrikulare edukative, sociale e 
rekreative. 

 DKA e komunës së Suharekës ka hapësirë ligjore dhe financiare për punësim të 
personelit të ri në shkolla. 

 Organet dhe mekanizmat tjerë komunalë të komunës sëSuharekës do ta 
përkrahin DKA-në dhe shkollat për krijimin e një ambienti sa më të sigurt 
shkollor për nxënësit dhe personelin e shkollave. 

 Komuna e Suharekës dhe DKA ndajnë buxhet për investime infrastrukturore 
qësigurojnë mjedis miqësor dhe të sigurt shkollor.  

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 4 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Kufizimet ligjore e financiare që mund të ketë DKA e komunës së Suharekës për 
punësimin e personelit të ri në shkolla. 

 Mungesa e buxhetit të mjaftueshëm për investime që garantojnë ambient 
miqësor dhe të sigurt në shkolla.  
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5.5. Edukimi parashkollor 
Siç u përmend më herët, të gjithë pajtohen për rëndësinë e madhe që ka edukimi 
parashkollor për fëmijët dhe nxënësit. Pikërisht duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë 
e madhe të edukimit parashkollor, është vendosur që një nga fushat e “Planit Zhvillimor 
të Arsimit të Komunës së Suharekës 2019-2023” të jetë edukimi parashkollor, sepse 
konsiderohet që përfshirja më e madhe ose gjithëpërfshirja e fëmijëve në këtë nivel 
edukimi ndikon pozitivisht në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve dhe në suksesin e 
tyre gjatë shkollimit vijues. 

Ky plan zhvillimor lokal parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për 
qëllim rritjen e përfshirjes së fëmijëve të moshave 0 – 5 vjeç në edukimin parashkollor 
dhe arritjen e gjithëpërfshirjes në klasën parafillore për fëmijët e moshave 5 – 6 vjeç në 
komunën e Suharekës. 
Sfidat kryesore 

Edukimi parashkollor në komunën e Suharekës ballafaqohen me shumë sfida e 
probleme, për adresimin e të cilave duhen burime të mëdha financiare për 
infrastrukturë (anekse të shkollave, kopshte e çerdhe) dhe personel (udhëheqës, motra 
edukatore e edukatore, staf teknik, etj.). Në pamundësi që të gjitha këto sfida e 
probleme të adresohen e të zgjidhen brenda një periudhe pesëvjeçare që mbulon ky 
plan veprimi, në vijim do të prezantohen shkurtimisht vetëm disa prej tyre, ato më 
kryesoret, të cilat synohen të adresohen nga ky plan zhvillimor për arsim: 

 Përfshirja shumë e ulët e fëmijëve të moshave 0 – 5 vjeç në edukimin 
parashkollor në kopshte e çerdhe.    

 Mospërfshirja e të gjithë fëmijëve të moshave 5 – 6 vjeç në klasën parafillore në 
shkolla fillore ose kopshte e çerdhe publike.  

 Mungesa e kapaciteteve infrastrukturore. 

Objektivi strategjik 
Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër- 
është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë 
periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 
Objektivi 5: Përmirësimi i përfshirjes në edukimin parashkollor në komunën e 
Suharekës. 
Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për 
fushën e mjedisit shkollor parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 

Rezultati 5.1: Rritet përfshirja e fëmijëve të moshave 0 – 5 vjeç në edukimin 
parashkollor në kopshte e çerdhe publike.  

Rezultati 5.2:Arrihet gjithëpërfshirja e fëmijëve të moshave 5 – 6 vjeç në klasën 
parafillore në shkolla fillore. 
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Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme 
të përcaktuara për fushën e mjedisit shkollor është paraparë realizimi i disa aktiviteteve 
(të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së 
bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

Rezultati 5.1: Rritet përfshirja e fëmijëve të moshave 0 – 5 vjeç në edukimin 
parashkollor në kopshte e çerdhe publike. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 5.1.1: 

Analiza e gjendjes 
për identifikimin e 
nevojave më të 
mëdha për çerdhe 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.1: 

DKA në bashkëpunim me komunitetin do ta bëj identifikimin e 
lokacioneve/vendbanimeve, të cilat kanë kërkesë dhe nevojë 
më të madhe për çerdhe.  

Aktiviteti 5.1.2: 
Renovimi i 
hapësirave 
ekzistuese 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.2: 
DKA do ta rinovojë objektin e çerdhes ekzistuese, në mënyrë 
që aty të mund të krijohen hapësira më të përshtatshme për 
fëmijët parashkollorë. 

Aktiviteti 5.1.3: 
Ndërtimi i çerdheve 
të reja publike 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.3: 
DKA dhe komuna e Suharekës do të ndërtojnë disa çerdhe të 
reja publike në Suharekë në përputhje me Planin Zhvillimor 
Komunal 8-vjeçar të Komunës së Suharekës. 
Me rastin e ndërtimit të këtyre çerdheve ato do të pajisen me 
të gjitha mjetet e nevojshme mësimore. Për ndërtimin e këtyre 
çerdheve DKA dhe komuna e Suharekës do të ndjekin të gjitha 
procedurat e nevojshme, si: 

- identifikimi i lokacioneve të përshtatshme që janë prona 
komunale për ndërtimin e çerdheve. 

- hartimi i projekteve të ndërtimit. 
- ndjekja e procedurave të tenderimit. 

- ndërtimi dhe pajisja me mjete mësimore e çerdheve. 

Aktiviteti 5.1.4: 

Vetëdijesimi i 
prindërve për 
regjistrimin e 
fëmijëve në 
edukimin 
parashkollor  
 

 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.4: 

DKA në bashkëpunim me çerdhet që kanë kapacitete për të 
pranuar fëmijë në edukimin parashkollor do të organizojnë 
fushata vetëdijesuese për prindërit për rëndësinë e edukimit 
parashkollor për fëmijët dhe për regjistrimin e fëmijëve 
çerdhe, në mënyrë që të gjitha çerdhet të regjistrojnë aq 
fëmijë sa kanë kapacitete infrastrukturore dhe humane. 
Kjo fushatë do të bëhet përmes organizimit të takimeve me 
prindër, përgatitjes dhe shpërndarjes së posterëve dhe flet-
palosjeve me informata, etj. 
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Rezultati 5.2:Arrihet gjithëpërfshirja e fëmijëve të moshave 5 – 6 vjeç në klasën 
parafillore në shkolla fillore. 
Aktiviteti 5.2.1: 
Analiza e gjendjes 
aktuale të përfshirjes 
së kësaj kategorie të 
fëmijëve 

Përshkrimi i aktivitetit 5.2.1: 
DKA në bashkëpunim me shkollat dhe komunitetin do ta bëj 
identifikimin e numrit të saktë të fëmijëve që nuk vijojnë 
klasën parafillore, si dhe lokacionet/vendbanimet ku jetojnë 
këta fëmijë.  

 
Aktiviteti 5.2.2: 
 
Përfshirja e të gjithë 
fëmijëve në klasën 
parafillore  
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 5.2.2: 
DKA në bashkëpunim me shkollat që kanë nevojë të hapin 
paralele të reja parafillore do të analizojë mundësitë që këto 
paralele të hapen me resurset ekzistuese përmes: 

- shfrytëzimit të hapësirave të lira në kuadër të shkollave. 

- renovimit të hapësirave të lira në kuadër të shkollës. 
- organizimit dhe përshtatjes së orarit për shfrytëzim të 
klasave ekzistuese. 

- organizimit dhe përshtatjes së orarit për personelin 
ekzistues që nuk punojnë me normë të plotë. 

Sipas nevojës, punësohet edhe personel i ri. 

Aktiviteti 5.2.3: 
Pajisja me mjete 
mësimore 
 

Përshkrimi i aktivitetit 5.2.3: 
DKA do të pajisë me mjetet e nevojshme mësimore të gjitha 
hapësirat/klasat e reja për parafillorët, qoftë ato të krijuara 
me resurset ekzistuese, qoftë ato të krijuara përmes 
anekseve shkollore. 

Supozimet dhe rreziqet 
Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 5 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Përkushtim i DKA-së së komunës së Suharekës për të përfshirë të gjithë fëmijët e 
moshës 5 – 6 vjeç në edukimin parafillor. 

 Prindërit janë të interesuar t’i dërgojnë fëmijët e tyre në edukimin parashkollor 
në çerdhe publike. 

 DKA e komunës së Suharekës ka hapësirë ligjore dhe financiare për punësim të 
personelit të ri në shkolla. 

 Komuna e Suharekës ka parcela komunale ku mund të ndërtojë çerdhe publike. 
 Komuna e Suharekës mund të ndajë buxhet për ndërtimin e çerdheve publike. 
 MASHT-i do ta përkrahë financiarisht komunën e Suharekës për ndërtimin e 

çerdheve publike. 
Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 5 të paraparë me këtë plan 
janë: 

 Mungesa e kapaciteteve buxhetore të komunës së Suharekës për të investuar në 
ndërtimin e çerdheve publike. 
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 Mospërkrahja financiare nga MASHT-i për komunën e Suharekës për ndërtimin e 
çerdheve publike. 

6. Buxheti 
 

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Suharekës 2019-20232 parashih që për 
periudhën pesëvjeçare të zbatimit të ketë një buxhet total prej 9,776,820 €, prej të 
cilave 8,489,140 €parashihen të mbulohen nga buxheti komunal i Komunës së 
Suharekës, ndërsa 1,287,680 € parashihen të mbulohen nga donatorët e ndryshëm 
dhe/ose institucionet qendrore të Kosovës.   
Në vijim është buxheti i detajuar për pesë vite i këtij plani të veprimit, i ndarë sipas 
fushave, sipas viteve dhe sipas burimeve të financimit (i shprehur në Euro).  

Fusha Burimi i 
financimit 

Viti Total 2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Menaxhimi 
instituciona
l dhe 
sigurimi i 
cilësisë 

Buxheti komunal 24360 426920 149600
0 

149696
0 

149600
0 

49402
40 

Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

4160 0 960 0 960 6080 

Total Fusha 1 28520 426920 149696
0 

149696
0 

149696
0 

49463
20 

2. Zhvillimi 
profesional 
i 
mësimdhën
ësve 

Buxheti komunal 27200 36000 36000 36000 36000 17120
0 

Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

17600 16000 16000 16000 16000 81600 

Total Fusha 2 44800 52000 52000 52000 52000 25280
0 

3. Pajisjet 
dhe 
infrastrukt
ura 
shkollore 

Buxheti komunal 220000 860000 106000
0 450000 230000 28200

00 
Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

0 0 0 0 0 0 

Total Fusha 3 220000 860000 106000
0 450000 230000 28200

00 

4. Mjedisi 
shkollor 

Buxheti komunal 66160 86160 81160 101160 86160 42080
0 

Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

240000 240000 240000 240000 240000 12000
00 

Total Fusha 4 306160 326160 321160 341160 326160 16208
00 
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5. Edukimi 
parashkoll
or 

Buxheti komunal 89300 11900 11900 11900 11900 13690
0 

Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

0 0 0 0 0 0 

Total Fusha 5 89300 11900 11900 11900 11900 13690
0 

Buxheti për 
të gjitha 
fushat 

Buxheti komunal 427020 142098
0 

268506
0 

209602
0 

186006
0 

84891
40 

Donatorët 
dhe/ose 
Institucionet 
qendrore 

261760 256000 256960 256000 256960 12876
80 

Total të gjitha 
fushat 688780 167698

0 
294202

0 
235202

0 
211702

0 
97768

20 

 

Është me rëndësi të përmendet se jo i tërë buxheti i këtij plani të veprimit i paraparë të 
mbulohet nga buxheti komunal i Komunës së Suharekës do të jetë kosto e re për 
buxhetin e kësaj komune, meqë disa nga aktivitetet që përfshihen në këtë plan veprimi, 
janë realizuar edhe në vitet e deritanishme, prandaj këto aktivitete do të vazhdojnë 
edhe në vitet në vijim dhe për këtë arsye janë përfshirë në aktivitetet dhe në buxhetin e 
këtij plani veprimi, por realisht nuk do të jenë ngarkesë e re për buxhetin e Komunës së 
Suharekës.  
Gjithashtu, duhet përmendur se buxheti i këtij plani të veprimit i paraparë të mbulohet 
nga donatorët e ndryshëm dhe/ose institucionet qendrore të Kosovës bazohet në 
praktikat e financimit të deritanishme të donatorëve dhe të institucioneve qendrore. 
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7. Plani i zbatimit dhe korniza për vlerësimin e performancës 
FUSHA 1: MENAXHIMI INSTITUCIONAL DHE SIGURIMI I CILËSISË 

OBJEKTIVI 1: Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore dhe institucionale për sigurimin e menaxhimit efikas dhe cilësisë së arsimit në Komunën e Suharekës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 1 

Treguesi 
Gjendja e 
tanishme 

2018 

Caku 
2023 Mjetet e verifikimit 

Takimet e shkollave profesionale me bizneset 
lokale Nuk dihet 1 takim në vit Evidencat e takimeve (ftesat, fotografi, procesverbalet e 

diskutimeve) 
Takimet e rregullta mujore mes DKA-së dhe 
shkollave Nuk ka 1 takim në muaj Evidencat e takimeve (ftesat, rendi i ditës, procesverbalet 

e diskutimeve) 
Numri i shkollave që komunikojnë me e-mail zyrtar 
me DKA-në Asnjë  Të gjitha shkollat Shkresat elektronike nga shkollat në DKA dhe anasjelltas 

Këshillat Drejtues të Shkollave (KDSH) funksionale Nuk dihet Në të gjitha 
shkollat Evidencat e KDSH-ve në shkolla dhe në DKA 

Këshillat e Prindërve të Shkollave funksionale Nuk dihet Në të gjitha 
shkollat Evidencat në shkolla dhe në DKA 

Këshillat e Nxënësve të Shkollave funksionale Nuk dihet Në të gjitha 
shkollat Evidencat në shkolla dhe në DKA 

Ekipet për Parandalimin e Braktisjes së shkollimit 
funksionale  Nuk dihet Në të gjitha 

shkollat Evidencat në shkolla dhe në DKA 

Numri i Koordinatorëve të Cilësisë të trajnuar 6 32 Evidencat e trajnimeve dhe certifikatat 

Shkollat që kanë ekipe shkollore për vlerësimin e 
performancës së shkollave 0 100% Evidencat në shkolla dhe në DKA 

Numri i mësimdhënësve të trajnuar për vlerësimin 
e performancës së shkollave 0 160 Evidencat e trajnimeve dhe certifikatat 

Numri i shkollave që realizojnë vlerësimin e 
përformancës së shkollës gjatë vitit 0 100% Raportet e vlerësimit të performancës së shkollave 

Numri i shkollave që realizojnë mësimin plotësues 
dhe mësimin shtesë Nuk ka të dhëna Të gjitha shkollat Evidencat e shkollave të organizimit të mësimit plotësues 

dhe mësimit shtesë 

Organizimi i mësimit tërëditor në shkolla 0 29 SHFMU Evidencat e shkollave të organizimit të mësimit tërëditor 

Numri i nxënësve të shpërblyer brenda vitit në 
garat në nivel shkolle Nuk ka të dhëna 320 nxënës Evidencat e shkollave për garat dhe për shpërblimin e 

fituesve 
Numri i nxënësve të shpërblyer brenda vitit në 
garat në nivel komune Nuk ka të dhëna 90 nxënës Evidencat e DKA-së për garat dhe për shpërblimin e 

fituesve 
Numri i nxënësve të shpërblyer brenda vitit për 
suksesin më të mirë në testet shtetërore 0 15 Evidencat e DKA-së për shpërblimin e fituesve 

Numri i nxënësve më të mirë në nivel komune që 
marrin pjesë në shkollë verore të organizuar çdo 
vit nga DKA 

0 50 Evidencat e DKA-së për shkollën verore 

Numri i mësimdhënësve më të mirë në nivel 
komune që shpërblehen nga DKA çdo vit shkollor 
 
 

Nuk ka të dhëna 3 Evidencat e DKA-së për shpërblimin e mësimdhënësve 
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Numri i drejtorëve më të mirë në nivel komune që 
shpërblehen nga DKA çdo vit shkollor Nuk ka të dhëna 1 Evidencat e DKA-së për shpërblimin e drejtorëve 

Numri i shkollave më të mira në nivel komune që 
shpërblehen nga DKA çdo vit shkollor Nuk ka të dhëna 1 Evidencat e DKA-së për shpërblimin e shkollës 

 

Rezultati 1.1: Përmirësohet funksionimi i IEAA-ve dhe rritet bashkëpunimi mes DKA-së dhe IEAA-ve. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.1.1: 
Zbatimi i 
rregullores 
komunale 
gjithëpërfshirëse 
për 
mirëfunksionimi
n e IEAA-ve 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
1.1.1: 
DKA e komunës së Suharekës 
ka hartuar një rregullore, e 
cila është miratuar nga  
Kuvendi Komunal i Komunës 
së Suharekës dhe e cila 
rregullon funksionimin e 
IEAA-ve. Kjo rregullore 
komunale specifikon gjithçka 
që lidhet me mënyrën e 
organizimit dhe funksionimit 
të IEAA-ve, përfshirë edhe të 
drejtat, detyrat dhe 
përgjegjësitë e të gjitha palëve 
në kuadër të IEAA-ve, si: 
Këshilli Drejtues i Shkollës, 
Drejtori, personeli tjetër 
menaxherial e administrativ, 
mësimdhënësit, aktivet 
profesionale, prindërit, 
nxënësit, etj.. Kjo rregullore 
përmes DKA-së, do t’i 
përcillet për zbatim të gjitha 
IEAA-ve të komunës së 
Suharekës. 
 

Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Rregullorja 
komunale 
zbatohet 
rregullisht nga të  
gjitha IEAA-të dhe 
zbatimi i saj 
monitorohet nga 
DKA. 

IEAA  
 

DKA 
 
 

N/A 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 
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i aktivitetit 
Aktiviteti 1.1.2: 
Zbatimi i 
procedurave për 
përzgjedhjen 
profesionale dhe 
objektive të 
personelit të 
IEAA-ve 
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
1.1.2: 
Rregullorja komunale e 
miratuar nga Kuvendi 
Komunal i komunës së 
Suharekës parasheh edhe 
procedura e instrumente 
përmes të cilave garantohet 
se përzgjedhja e personelit të 
IEAA-ve (udhëheqës, 
mësimdhënës, profesional jo-
mësimdhënës, etj.) do të 
bëhet në mënyrë 
profesionale, objektive dhe pa 
ndikime nga palët e jashtme 
(siç janë politika, subjektet 
politike, grupet e interesit, 
etj.). Këto procedura, 
mekanizma dhe instrumente 
do të zbatohen me rastin e 
rekrutimit të personelit të 
IEAA-ve dhe do të 
mundësojnë transparencë të 
plotë dhe vlerësim objektiv të 
kandidatëve gjatë procesit të 
rekrutimit. 
 

Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Zbatohet 
rregullisht nga 
DKA kur ka 
konkurse për 
rekrutimin e 
personelit në 
IEAA. 

DKA N/A 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.1.3: 
Bashkëpunimi 
mes DKA-së dhe 
shkollave 
profesionale me 
bizneset lokale 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
1.1.3: 
DKA në bashkëpunim me 
shkollat e mesme 
profesionale të komunës së 
Suharekës në baza vjetore do 
të organizojë takim me 
bizneset lokale të kësaj 
komune, me të cilat do të 
bashkëpunohet në dy 
drejtime: 
 
1. DKA dhe shkollat 
profesionale do të marrin 

Çdo vit shkollor. 
 
Çdo vit DKA në 
bashkëpunim me 
shkollat 
profesionale 
organizojnë një 
takim vjetor me 
bizneset lokale. 

DKA 
 

Shkollat e 
Mesme 

Profesionale 

Bizneset 
lokale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 
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parasysh kërkesat dhe 
nevojat e bizneseve lokale me 
rastin e planifikimit të 
drejtimeve/profileve të 
shkollave profesionale dhe 
me rastin e planifikimit të 
numrit të nxënësve që do të 
regjistrohen në këto 
drejtime/profile, në mënyrë 
që aq sa është e mundur të 
përmbushen kërkesat dhe 
nevojat e bizneseve për 
kuadro profesionale dhe në 
të njëjtën kohë të sigurohet 
punësim më i madh i 
nxënësve pas diplomimit në 
shkolla profesionale. 
 
2. DKA dhe shkollat 
profesionale do të 
nënshkruajnë Marrëveshje 
Bashkëpunimi dhe 
Mirëkuptimi me bizneset 
lokale të cilat kanë mundësi 
dhe janë të gatshme të 
ofrojnë mundësi për kryerjen 
e praktikës profesionale për 
nxënësit e shkollave 
profesionale, në mënyrë që 
nxënësit që gjatë shkollimit 
të përgatiten sa më mirë për 
tregun e punës, duke u 
njohur për së afërmi me 
sfidat dhe kërkesat e 
kompetencat e profesionit të 
tyre . 
 

 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.1.4: 
Organizimi i 
takimeve të 
rregullta mujore 
mes DKA-së dhe 

Përshkrimi i aktivitetit 
1.1.4: 
DKA e komunës së Suharekës 
do të fillojë praktikën e 
organizimit të takimeve të 

Janar 2019 – 
dhjetor 2023, çdo 
muaj. 
 
DKA cakton një 

DKA 
 

IEAA 
N/A 

 
 
 
 

Buxheti 

N/A - - - - - - 
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shkollave 
 
 

rregullta mujore me drejtorët 
e shkollave, duke e caktuar 
një datë/ditë të fillimit të çdo 
muaji, përfshirë dhe vendin 
dhe kohën e takimit. Ky takim 
i rregullt mujor do të 
shërbejë për të rritur 
koordinimin dhe 
bashkëpunimin mes DKA-së 
dhe shkollave, por edhe mes 
shkollave ndërmjet veti. Në 
këto takime do të 
prezantohen dhe diskutohen 
sfidat dhe problemet e 
përbashkëta me të cilat 
ballafaqohen shkollat, do të 
prezantohen edhe sukseset e 
shkollave, do të shkëmbehen 
informatat dhe përvojat e 
rëndësishme, do të përcillen 
te drejtorët e shkollave 
planet dhe politikat e DKA-së, 
do të prezantohen nga 
drejtorët e shkollave nevojat 
dhe kërkesat e tyre, etj.. 
 

ditë të fillimit të 
çdo muaji, kohën 
dhe vendin, 
kur/ku do të 
mbahen takimet e 
rregullta mujore 
mes DKA-së dhe 
IEAA-ve. 

komunal 
 
 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.1.5: 
Komunikimi 
zyrtar elektronik 
mes shkollave 
dhe DKA-së 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
1.1.5: 
DKA e komunës së Suharekës 
në bashkëpunim me 
departamentin përkatës të 
IT-së së kësaj komune, si dhe 
me përkrahjen e ministrisë 
përkatëse do të hapin dhe 
funksionalizojnë e-maila 
zyrtarë në domainin rks-
gov.net për secilën shkollë 
me emër të shkollës (p.sh. 
SHFMU.Hasan.Prishtina@rks-
gov.net”). Pas kësaj, të gjitha 
komunikimet zyrtare 
(shkresa, informata, ankesa, 

Janar – qershor 
2019 hapen e-
mailat zyrtar në 
emër të shkollave. 
 
E-mailat zyrtar 
përdoren nga të 
gjitha IEAA-të për 
komunikim me 
DKA-në dhe palët 
tjera. 
 
 

DKA 
 

IEAA 

Zyra 
Komunale e 

IT-së 
 

Ministria e 
Administratës 

Publike 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

 
 

N/A - - - - - - 
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kërkesa, etj.) nga ana e 
shkollave do të përcillen në 
DKA përmes e-mailave 
zyrtarë. Po ashtu, edhe DKA 
do t’i përcjellë te shkollat të 
gjitha komunikimet zyrtare 
përmes këtyre e-mailave 
zyrtar (qoftë duke ju shkruar 
shkollave në mënyrë 
individuale, qoftë në formë 
grupore duke e bërë një listë 
të e-mailave zyrtarë të të 
gjitha shkollave). Kjo do ta 
lehtësojë komunikimin dhe 
do të kursejë kohën e 
drejtorëve të shkollave dhe 
drejtorit e zyrtarëve të DKA-
së, në mënyrë që të mos ketë 
nevojë që gjithçka të përcillet 
në formë të vizitave fizike 
dhe letrave të printuara. 
 
Sipas nevojës, DKA do të 
dërgojë zyrtarët komunalë të 
IT-së për të udhëzuar dhe 
trajnuar drejtorët ose stafin 
tjetër administrative të 
shkollave për përdorimin e 
këtyre e-mailave zyrtarë. 

 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): - - - - - - 

 

Rezultati 1.2: Funksionalizohen dhe monitorohen të gjitha organet në nivel shkolle. 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.2.1: 
Funksionalizimi 
i Këshillave 
Drejtues të 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.2.1: 
DKA e Komunës 
së Suharekës, në 

 
Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Të Gjitha IEAA-të 

Shkollat 
 

DKA 
N/A 

 
 
 
 

Buxheti 

N/A - - - - - - 
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Shkollave 
(KDSH) 
 

bashkëpunim 
me drejtorët e 
shkollave do të 
bëj identifikimin 
e të gjitha 
shkollave, të 
cilat nuk i kanë 
KDSH-të në 
përbërje të plotë 
dhe funksionale. 
Drejtorët e 
shkollave, në 
bashkëpunim 
me DKA-në do 
të plotësojnë 
KDSH-të me 
anëtarë, sipas 
kritereve të 
përcaktuara me 
dispozitat 
ligjore në fuqi. 
Për më tepër, 
me qëllim të 
funksionalizimit 
dhe fuqizimi të 
tyre, sipas 
nevojës, DKA do 
të ofrojë 
asistencë në 
hartimin e 
planeve të 
punës së 
Këshillave 
Drejtues të 
Shkollave. 
 

i dërgojnë në DKA 
emrat dhe 
detajeve të 
anëtarëve të 
KDSH-ve. 
 
KDSH-të mbajnë 
takime të 
rregullta, së paku 
4 takime në vit. 
 
IEAA-të mbajnë 
evidenca të 
takimeve dhe i 
dërgojnë edhe në 
DKA. 
 
KDSH-të hartojnë 
planet vjetore dhe 
i dërgojnë edhe 
në DKA. 
 

komunal 
 
 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 
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Aktiviteti 
1.2.2: 
Fuqizimi i 
aktiveve 
profesionale  
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.2.2: 
Në shërbim të 
sigurimit të 
cilësisë dhe 
funksionalizimit 
të organeve 
shkollore, 
drejtorët e 
shkollave, në 
bashkëpunim 
më 
mësimdhënësit 
themelojnë 
aktivet 
profesionale, të 
cilat mungojnë 
nëpër shkolla. 
Të gjitha aktivet 
profesionale, ato 
ekzistuese dhe 
ato të 
sapoformuara 
nëpër shkolla, 
do të mbajnë 
takime të 
rregullta dhe do 
kontribuojnë në 
planifikimin e 
procesit 
mësimor dhe 
zhvillimin 
profesional të 
mësimdhënësve. 
Drejtorët e 
shkollave do të 
krijojnë kushtet 
e nevojshme 
dhe do t’i 
përkrahin 
aktivet 
profesionale në 

 
Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Të gjitha shkollat 
i krijojnë të gjitha 
aktivet 
profesionale të 
nevojshme sipas 
lëndëve/fushave. 
 
Aktivet 
profesionale 
mbajnë takime të 
rregullta mujore. 
 
Aktivet 
profesionale 
hartojnë planet e 
programet e 
punës, mujore 
dhe vjetore. 
 
Drejtori i shkollës 
i përkrahë aktivet 
profesionale dhe 
e monitoron 
punën e tyre dhe i 
raporton DKA-së. 
 

Shkollat DKA 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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funksion të 
fuqizimit të rolit 
të tyre në 
shkollë dhe në 
funksion të 
përmirësimit të 
cilësisë së 
arsimit. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.2.3: 
Funksionalizimi 
dhe fuqizimi i 
Këshillave të 
Prindërve dhe 
Këshillave të 
Nxënësve 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.2.3: 
Drejtorët e 
shkollave, me 
ndihmën të 
gjitha palëve 
brenda shkollës 
dhe me 
përkrahjen e 
DKA-së, do të 
funksionalizojnë 
Këshillat e 
Prindërve dhe 
Këshillat 
Nxënësve në të 
gjitha shkollat. 
Nëpër shkolla 
do të mbahen 
takimet e 
rregullta të 
këtyre 
këshilleve dhe 
do të kërkohet 
rol dhe 
angazhim më i 
madh dhe më 

 
Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Të Gjitha IEAA-të 
i dërgojnë në DKA 
emrat dhe 
detajeve të 
anëtarëve të 
Këshillave të 
Prindërve dhe 
Këshillave të 
Nxënësve. 
 
Këto këshille 
mbajnë takime të 
rregullta. 
 
IEAA-të mbajnë 
evidenca të 
takimeve të 
këtyre këshilleve. 
 

Shkollat DKA 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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aktiv nga ana e 
prindërve dhe 
nxënësve për 
adresimin dhe 
zgjidhjen e 
sfidave dhe 
problemeve me 
të cilat 
ballafaqohen 
nxënësit dhe 
shkollat, e për të 
cilat prindërit 
dhe nxënësit 
mund të japin 
kontribut 
pozitiv. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.2.4: 
Themelimi dhe 
funksionalizimi 
i Ekipeve për 
Parandalimin e 
Braktisjes së 
shkollimit 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.2.4: 
DKA në 
bashkëpunim 
me shkollat do 
të themelojë dhe 
funksionalizojë 
Ekipet për 
Parandalimin e 
Braktisjes së 
Shkollimit në të 
gjitha shkollat e 
Komunës së 
Suharekës. Këto 
ekipe do të jenë 
aktive në 
funksion të 
parandalimit të 

 
Janar – qershor 
2019. 
 
DKA themelon 
ekipin komunal. 
 
Të gjitha shkollat 
themelojnë ekipet 
në nivel shkolle. 
 
 
Korrik 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
Ekipi komunal 
dhe ato shkollore 
adresojnë çdo 
rast të braktisjes 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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braktisjeve të 
shkollimit, si 
dhe në funksion 
të rikthimit në 
procesin e 
rregullt 
mësimor të 
atyre nxënësve 
që për arsye të 
ndryshme e 
kanë braktisur 
shkollimin. 

dhe 
mosregjistrimit të 
nxënësve në 
shkollimin e 
detyruar. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.2.5: 
Raportimi nga 
IEAA-të dhe 
monitorimi i 
punës nga DKA 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.2.5: 
Pas themelimit 
dhe 
funksionalizimit 
të të gjitha 
organeve në 
nivel shkolle 
(KDSH, Aktivet 
Profesionale, 
Këshillat e 
Prindërve, 
Këshillat e 
Nxënësve, etj.), 
të gjitha këto 
organe do të 
raportojnë në 
DKA për punën 
dhe aktivitetet e 
tyre në baza 
mujore, gjashtë-
mujore ose 
njëvjeçare 

Janar 2019 – 
dhjetor 2023. 
 
IEAA-të i 
raportojnë 
vazhdimisht DKA-
së për punën e 
organeve 
shkollore. 
 
DKA vazhdimisht 
kërkon evidenca e 
raporte për 
punën e organeve 
shkollore dhe e 
monitoron punën 
e tyre. 

IEAA 
 

DKA 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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(varësisht nga 
natyra e punës 
së organit). 
Gjithashtu, 
bazuar në këto 
raporte dhe 
përmes 
realizimit të 
vizitave nëpër 
IEAA, DKA do ta 
bëj monitorimin 
e vazhdueshëm 
të punës së 
këtyre organeve 
dhe sipas 
nevojës do të 
kërkojë 
përmirësime në 
punën e tyre, 
por edhe do të 
ofrojë përkrahje 
të nevojshme, 
kurdo që kjo 
kërkohet nga 
shkollat. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): - - - - - - 

 
 

Rezultati 1.3: Ekzistojnë dhe zbatohen mekanizmat për sigurimin e cilësisë. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.3.1: 
Përgatitja e 
Koordinatorëve 
të Cilësisë në 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.3.1: 
DKA cakton një 
person nga stafi 

Janar – qershor 
2019. 
 
Bëhet vlerësimi i 
koordinatorëve 

DKA 

MASHT 
& 

Instituti 
Pedagogjik i 

Kosovës 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

Trajnim për 
32 KC x 3 ditë 
x 10 euro dita  

960 960 - 960 - 2880 
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nivel komunal 
dhe në nivel 
shkolle 

aktual i DKA-së 
si Koordinator 
të Cilësisë në 
nivel komune, 
si dhe 
Koordinatorët e 
Cilësisë në nivel 
shkolle për të 
gjitha shkollat e 
komunës së 
Suharekës 
(sipas nevojës 
DKA ricakton 
koordinatorë të 
tjerë, në 
shkollat ku 
koordinatorët 
aktualë nuk 
kanë treguar 
rezultate të 
mira). 
Koordinatori i 
Cilësisë në nivel 
komune 
koordinon 
punën dhe 
ofron përkrahje 
të 
vazhdueshme 
për 
Koordinatorët e 
Cilësisë në nivel 
shkolle. 
Me përkrahje 
nga MASHT-i 
dhe donatorët 
tjerë, DKA 
organizon 
trajnime për të 
gjithë 
Koordinatorët e 
Cilësisë, në 
mënyrë që ata 

aktualë dhe 
zëvendësimi sipas 
nevojës. 
 
Planifikohet dhe 
realizohet 
trajnimi 6-ditorë 
për 32 
Koordinatorët e 
cilësisë (KC). 
 
Janar 2019 – 
dhjetor 2023 
 
Çdo vit 
Koordinatorët e 
Cilësisë ndjekin 3 
ditë trajnim. 
 
 

 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

Trajnim për 
32 KC x 3 ditë 
x 10 euro dita 

960 - 960 - 960 2880 
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të mund ta 
përmbushin sa 
më mirë 
misionin dhe 
funksionin e 
tyre për 
përmirësimin e 
cilësisë në 
arsim. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 1920 960 960 960 960 5760 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.3.2: 
Krijimi dhe 
përgatitja e 
ekipeve 
shkollore për 
vlerësimin e 
performancës 
së shkollave 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.3.2: 
DKA në 
bashkëpunim 
me shkollat do 
të krijojë ekipet 
shkollore për 
vlerësimin e 
performancës 
së shkollës, të 
cilat do të 
përbëhen nga 
mësimdhënësit 
dhe palët tjera 
të brendshme 
të shkollës. DKA 
përmes KC-së 
dhe me 
përkrahjen e 
MASHT-it dhe 
Institutit 
Pedagogjik të 
Kosovës, do t’i 
trajnojë, 
aftësojë dhe 
pajisë me 

Mars – gusht 
2019. 
 
Themelohen 
ekipet shkollore 
për vlerësimin e 
performancës së 
shkollave dhe 
trajnohen. 
 
Për trajnim 
përzgjidhen nga 5 
mësimdhënës nga 
secila shkollë. 
 
Trajnimi 
organizohet në 
grupe me nga 25 
mësimdhënës. 
 
Trajnimi është 6-
ditorë. 

DKA 

MASHT 
& 

Instituti 
Pedagogjik i 

Kosovës 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

32 shkolla x 5 
mësimdhënës 

x 4 ditë 
trajnimi x 10 

euro dita e 
trajnimit. 

6400 - - - - 6400 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

32 shkolla x 5 
mësimdhënës 

x 2 ditë 
trajnimi x 10 

euro dita e 
trajnimit. 

3200 - - - - 3200 
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instrumentet e 
nevojshme këto 
ekipe të 
shkollave, në 
mënyrë që ato 
të mund ta 
realizojnë 
vlerësimin e 
brendshëm të 
performancës 
së shkollave.  
Ekipet e 
shkollave çdo 
vit do ta bëjnë 
vlerësimin e 
performancës 
së shkollave 
dhe do të 
hartojnë 
raportet e 
vlerësimit, të 
cilat do t’i 
dorëzohen 
DKA-së.. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 9600 - - - - 9600 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.3.3: 
Realizimi i 
vlerësimit të 
performancës 
së shkollave 
dhe ndërmarrja 
e masave 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.3.3: 
Ekipet 
shkollore 
përkatëse, me 
përkrahjen dhe 
nën 
monitorimin e 
ekipit përkatës 
komunal të 
themeluar nga 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
Duke filluar nga 
viti shkollor 
2019-2020 çdo 
vit realizohet 
vlerësimi i 
performancës së 
shkollave. 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 
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DKA, çdo vit do 
ta realizojnë 
vlerësimin e 
performancës 
së shkollave. 
Raportet e 
vlerësimit të 
performancës 
së shkollave të 
hartuara nga 
ekipet 
shkollore, 
përveç 
prezantimit të 
gjendjes do të 
përmbajnë 
edhe 
rekomandimet 
për 
përmirësimin e 
performancës 
së shkollës në 
aspektet a 
fushat ku ka 
nevojë. Këto 
raporte i 
dorëzohen 
DKA-së, 
përkatësisht 
ekipit komunal 
të themeluar 
nga DKA.  
 
Bazuar në 
raportet dhe 
rekomandimet 
e ekipeve 
shkollore, ekipi 
komunal i DKA-
së do të hartojë 
një raport 
gjithëpërfshirës 
për të gjitha 

 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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shkollat e 
komunës, ku 
përveç tjerash 
do të parasheh 
edhe 
ndërmarrjen e 
masave të 
nevojshme për 
përmirësimin e 
performancës 
së shkollave. 
Bazuar në këtë, 
me kërkesën 
dhe përkrahjen 
e DKA-së, të 
gjitha shkollat 
do të zbatojnë 
masat e 
nevojshme për 
përmirësimin e 
performancës. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
1.3.4: 
Vlerësimi i 
performancës 
bazuar në 
rezultatet e 
testeve 
shtetërore 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.3.4: 
DKA në 
bashkëpunim 
me shkollat çdo 
vit do të 
analizojë 
rezultatet e 
nxënësve të 
komunës së 
Suharekës në 
tri testet 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
Duke filluar nga 
viti shkollor 
2019-2020 çdo 
vit realizohet 
vlerësimi i 
performancës së 
shkollave bazuar 
në testet 
shtetërore. 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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shtetërore: 
Testin e Klasëve 
të Pesta, Testin 
e Arritshmërisë 
së Klasëve të 
Nënta dhe 
Testin e 
Maturës 
Shtetërore. 
Përmes kësaj 
analize, do të 
konstatohet se 
në cilat nivele, 
në cilat lëndë 
dhe në cilat 
shkolla është 
rezultati i 
nxënësve më i 
mirë/më i 
dobët. Bazuar 
në këtë, DKA do 
t’ju kërkojë 
shkollave 
përkatëse me 
rezultate më të 
dobëta që ta 
përmirësojnë 
performancën e 
tyre në ato 
nivele ose lëndë 
ku kanë 
rezultuar më të 
dobëta, përmes 
përkushtimit 
më të madh të 
mësimdhënësve 
e nxënësve, si 
dhe përmes 
aktiviteteve të 
tjera shtesë e 
plotësuese. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 
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Totali i buxhetit për rezultat (euro): 11520 960 960 960 960 15360 

 

Rezultati 1.4: Zbatohet mësimi plotësues, mësimi shtesë dhe mësimi tërëditor në shkolla. 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.4.1: 
Organizimi 
i mësimit 
plotësues 
në shkolla 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 1.4.1: 
Me kërkesën e 
DKA-së, të gjitha 
shkollat e 
komunës së 
Suharekës do të 
ofrojnë mësim 
plotësues në të 
gjitha 
fushat/lëndët e 
nevojshme për 
nxënësit që kanë 
ngecje në 
mësime, 
vështirësi në të 
nxënë apo 
sukses jo të 
kënaqshëm gjatë 
shkollimit, në 
mënyrë që këta 
nxënës të mund 
të përmirësohen 
në mësime dhe 
ta përmirësojnë 
suksesin e tyre 
gjatë shkollimit. 
 
Për realizimin e 
mësimit 
plotësues, të 
gjitha shkollat do 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
Çdo vit 
identifikohen 
nxënësit që kanë 
nevojë për mësim 
plotësues. 
 
Përgatitet plani 
dhe programi i 
punës në varësi të 
nevojave të 
nxënësve të 
identifikuar. 
 
Secili 
mësimdhënës 
angazhohet 2 orë 
në javë. 
 
Monitorohen nga 
drejtori i 
shkollave dhe 
DKA evidencat 
dhe rezultatet e 
nxënësve. 

Shkollat DKA 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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të përgatisin 
planet javore të 
mësimit 
plotësues dhe 
secili 
mësimdhënës do 
të angazhohet 
nga 1-2 orë në 
javë për të ofruar 
mësim plotësues 
për nxënësit e 
sipërpërmendur 
të identifikuar 
nga shkolla. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.4.2: 
Organizimi 
i mësimit 
shtesë në 
shkolla 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 1.4.2: 
Me kërkesën e 
DKA-së, të gjitha 
shkollat e 
komunës së 
Suharekës do të 
ofrojnë mësim 
shtesë në të 
gjitha 
fushat/lëndët e 
nevojshme për 
nxënësit e 
avancuar, me 
dhunti e talente 
apo me suksese 
të 
jashtëzakonshme 
gjatë shkollimit, 
në mënyrë që 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
Çdo vit 
identifikohen 
nxënësit që kanë 
nevojë për mësim 
shtesë. 
 
Përgatitet plani 
dhe programi i 
punës në varësi të 
nevojave të 
nxënësve të 
identifikuar. 
 
Secili 
mësimdhënës 
angazhohet 2 orë 
në javë. 

Shkollat DKA 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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këta nxënës të 
mund të 
sfidohen dhe të 
avancohen në 
fushat e tyre të 
interesimit në 
përputhje me 
kapacitetet e 
tyre intelektuale, 
apo me dhuntitë 
e talentet e tyre. 
 
Për realizimin e 
mësimit shtesë, 
të gjitha shkollat 
do të përgatisin 
planet javore të 
mësimit shtesë 
dhe secili 
mësimdhënës do 
të angazhohet 
nga 1-2 orë në 
javë për të ofruar 
mësim shtesë 
për nxënësit e 
sipërpërmendur 
të identifikuar 
nga shkolla. 
 

 
Monitorohen nga 
drejtori i 
shkollave dhe 
DKA evidencat 
dhe rezultatet e 
nxënësve. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.4.3: 
Përgatitjet 
për 
fillimin e 
mësimit 
tërëditor 

Përshkrimi i 
aktivitetit 1.4.3: 
DKA do të 
themelojë një 
ekip të posaçme 
të përkohshme, 
me drejtorë 

Janar – dhjetor 
2019. 
 
Krijohet ekipi i 
cili do ta skanojë 
gjendjen dhe do 
ta hartojë planin e 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 

Angazhimi i 
një eksperti 
të jashtëm 
me përvojë 
për mësim 
tërëditor 
10 ditë x 

1000 - - - - 1000 
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në shkolla 
 

shkollash, 
mësimdhënës 
dhe ekspertë të 
jashtëm, për ta 
analizuar 
gjendjen e 
shkollave dhe 
për të hartuar 
një plan vjetor 
për mënyrën dhe 
modalitetet e 
organizimit të 
mësimit 
tërëditor në 
shkollat që 
punojnë vetëm 
në një ndërresë. 
 
Ekipi do të 
planifikojë 
aktivitetet që do 
të zhvillohen në 
kuadër të 
mësimit 
tërëditor, 
mënyra e 
organizimit të 
tyre, resurset që 
kërkohen për ta 
mundësuar këtë, 
si dhe do të 
përzgjedhë 5 
shkollat e para 
që i plotësojnë 
më së miri 
kushtet për t’u 
pilotuar 
programi i 
mësimit 
tërëditor. 

detajuar të punës 
për mësim 
tërëditor. 
 

 100 euro 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 1000 - - - - 1000 
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Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.4.4: 
Pilotimi i 
mësimit 
tërëditor 
në disa 
shkolla 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 1.4.4: 
DKA do të 
përzgjedhë 5 
shkolla që 
punojnë në një 
ndërresë dhe që i 
kanë kushtet më 
të përshtatshme, 
në të cilat do të 
zbatohet mësimi 
tërëditor gjatë 
një viti shkollor. 
 
Mësimi tërëditor 
në këto shkolla 
do të zbatohet në 
përputhje me 
planin dhe 
programin e 
hartuar nga ekipi 
i DKA-së, i cili 
mund të 
modifikohet dhe 
përditësohet nga 
vet këto shkolla, 
në varësi të 
sfidave që mund 
të dalin gjatë 
zbatimit praktik 
të mësimit 
tërëditor. 
 
Për realizimin e 
mësimit 
tërëditor do të 
angazhohet i 
gjithë personeli i 

 
Janar – dhjetor 
2020. 
 
Pilotohet mësimi 
tërëditor në 
shkollat në vijim: 
 
SHFMU Destan 
Bajraktari – 
urbane me 565 
nxënës. 
 
SHFMU Shkëndija 
– urbane me 441 
nxënës. 
 
SHFMU Edit 
Durham – 
Mushtisht me 423 
nxënës. 
 
SHFMU Migjeni – 
Gjinoc me 340 
nxënës. 
 
SHFMU Kongresi i 
Manastirit – 
Studenqan me 
447 nxënës. 
 
Total: 2216 
nxënës. 
 
 

DKA 
 

Shkollat në 
pilotim 

N/A 

 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 

2216 
nxënës x 
185 ditë 
mësimi x 1 
euro shujta  

- 409960 - - - 409960 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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këtyre shkollave, 
në varësi të 
detyrave dhe 
angazhimeve të 
përcaktuara me 
plan dhe 
program, ndërsa 
DKA do të 
sigurojë një 
shujtë modeste 
për të gjithë 
nxënësit që 
vijojnë mësimin 
tërëditor. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - 409960 - - - 409960 

 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
1.4.5: 
Realizimi i 
mësimit 
tërditor në 
të gjitha 
shkollat 
fillore dhe 
të mesme 
të ulëta 
(klasët 1-
9) 
 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 1.4.5: 
Pas pilotimit të 
mësimit 
tërëditor në 5 
shkolla gjatë një 
viti, bazuar në 
përvojën, sfidat, 
problemet dhe 
sugjerimet që 
kanë daalë gjatë 
periudhës së 
pilotimit, DKA do 
ta modifikojë 
dhe përditësojë 
planin e 
programin për 
mësim tërëditor, 
në mënyrë që sa 
më mirë t’i 
përshtatet të 

Çdo vit 2021 – 
2023. 
 
Mësimi tërëditor 
zbatohet në të 
gjitha shkollat 
fillore dhe të 
mesme të ulëta 
(klasët 1-9) me 
total rreth 8000 
nxënës . 
 
DKA do të 
sigurojë një 
shujtë modeste 
për të gjithë 
nxënësit që 
vijojnë mësimin 
tërëditor. 
 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 
 

8000 
nxënës x 
185 ditë 

mësimi x 1 
euro shujta 

= 1 480 
000. 

- - 1480000 1480000 1480000 4440000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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gjitha shkollave. 
Pastaj, pas 
pilotimit, mësimi 
tërëditor do të 
fillojë të zbatohet 
në të gjitha 
shkollat shkollat 
fillore dhe të 
mesme të ulëta 
(klasët 1-9) 
 
Sipas nevojës, 
DKA do t’i 
përkrahë 
shkollat për 
sigurimin e 
ambienteve dhe 
rekuizitave të 
nevojshme për 
realizimin e 
aktiviteteve në 
kuadër të 
mësimit 
tërëditor.  
 
Për realizimin e 
mësimit 
tërëditor do të 
angazhohet i 
gjithë personeli i 
këtyre shkollave, 
në varësi të 
detyrave dhe 
angazhimeve të 
përcaktuara me 
plan dhe 
program, ndërsa 
DKA do të 
sigurojë një 
shujtë modeste 
për të gjithë 
nxënësit që 
vijojnë mësimin 
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tërëditor. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - 1480000 1480000 1480000 4440000 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 1000 409960 1480000 1480000 1480000 4850960 

 

Rezultati 1.5: Krijohen mekanizma për shpërblimin dhe motivimin e nxënësve dhe personelit të shkollave. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.5.1: 
Organizimi i 
garave në nivel 
shkolle dhe 
shpërblimi i 
nxënësve fitues 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.5.1: 
Çdo vit shkollor 
shkollat e 
komunës së 
Suharekës 
organizojnë 
gara individuale 
dhe grupore në 
nivel shkolle 
për fusha dhe 
lëndë të 
ndryshme nga 
shkencat 
ekzakte, 
shkencat 
sociale, artet e 
sportet. Garat 
organizohet në 
nivel shkolle, në 
ditë të 
ndryshme për 
fusha/lëndë të 
ndryshme, ku 
secilit nxënë i 
ofrohet 
mundësia që të 
marrë pjesë në 
garë të nivelit të 

Çdo vit shkollor. 
 
Organizohen 
garat në nivel 
shkolle dhe 
përzgjidhen e 
shpërblehen 
nxënësit fitues. 

Shkollat DKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirënjohje, 
libra dhe 
materiale 

mësimore për 
nxënësit fitues 

nga të gjitha 
shkollat. 

 
32 shkolla x 10 

nxënës x 10 
euro. 

3200 3200 3200 3200 3200 16000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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klasës së tij dhe 
në cilëndo 
fushë/lëndë që 
dëshiron të 
marrë pjesë. 
Pas garave, për 
secilën 
fushë/lëndë 
dhe secilin nivel 
shkollimi/klasë 
shpallen 3 
nxënësit/ekipet 
më të 
suksesshëm (tri 
vendet e para), 
të cilët 
mirënjihen, 
promovohen 
dhe 
shpërblehen 
nga shkolla me 
mirënjohje, 
libra, mjete 
mësimore, etj.. 
Veç kësaj, të 
gjithë këta 
nxënës pastaj 
përfshihen në 
aktivitetet e 
mësimit shtesë 
që ofrohen nga 
shkolla. 
 
Pastaj, 
nxënësit/ekipet 
që kanë zënë 
vendin e parë 
për secilën 
fushë/lëndë 
dhe secilin 
nivel/klasë në 
shkollë, 
dërgohen nga 
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shkolla në DKA 
për të marrë 
pjesë në garat e 
nivelit komunal 
që i organizon 
DKA. 
 
Gjithashtu, 
bazuar në 
vlerësimin më 
të lartë të 
arritur gjatë 
garës në nivel 
shkolle, shkolla 
shpallë edhe 3 
nxënësit më të 
mirë dhe më të 
suksesshëm të 
shkollës (tri 
vendet e para 
në nivel 
shkolle) 
pavarësisht 
lëndës e klasës. 
Edhe këta 
nxënës 
mirënjihen, 
promovohen 
dhe 
shpërblehen 
nga shkolla me 
mirënjohje, 
libra, mjete 
mësimore, etj.. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 3200 3200 3200 3200 3200 16000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 1.5.2: 

 
Përshkrimi i 

Çdo vit shkollor. 
 

DKA 
 N/A 

 
 

Mirënjohje, 
libra dhe 4500 4500 4500 4500 4500 22500 
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Organizimi i 
garave në nivel 
komune dhe 
shpërblimi i 
nxënësve fitues 
 

aktivitetit 
1.5.2: 
 
Çdo vit shkollor 
DKA-ja 
organizon gara 
individuale dhe 
grupore në 
nivel komune 
për fusha dhe 
lëndë të 
ndryshme nga 
shkencat 
ekzakte, 
shkencat 
sociale, artet e 
sportet, duke 
përfshirë të 
gjithë 
nxënësit/ekipet 
që kanë zënë 
vendin e parë 
në nivel shkolle 
(për secilën 
fushë/lëndë 
dhe secilin nivel 
shkollim/klasë). 
 
DKA krijon 
komisione të 
posaçme 
profesionale në 
nivel komune, 
duke angazhuar 
mësimdhënës 
të shkollave të 
ndryshme, për 
të gjitha 
fushat/lëndët 
dhe 
nivelet/klasët, 
të cilët i 
përgatisin dhe i 

Organizohen 
garat në nivel 
komune dhe 
përzgjidhen e 
shpërblehen 
nxënësit fitues. 

Shkollat  
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 
 
 
 

materiale 
mësimore për 
nxënësit fitues 

në nivel 
komune. 

 
3 vendet e 

para x 3 
nivelet x 10 
fusha x 50 

euro. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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organizojnë 
garat e nivelit 
komunal.  
 
Pas garave, për 
secilën 
fushë/lëndë 
dhe secilin nivel 
shkollimi/klasë 
shpallen 3 
nxënësit/ekipet 
më të 
suksesshëm (tri 
vendet e para) 
në nivel 
komune, të cilët 
mirënjihen, 
promovohen 
dhe 
shpërblehen 
nga DKA me 
mirënjohje, 
libra, mjete 
mësimore, etj... 
Veç kësaj, të 
gjithë këta 
nxënës/ekipe 
pastaj 
përfshihen në 
aktivitetet e 
programet 
përkrahëse që 
ofrohen në nivel 
komune të 
organizuara nga 
DKA, në 
përputhje me 
talentin, 
interesimet, 
nevojat dhe 
karakteristikat 
e këtyre 
nxënësve. 
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Gjithashtu, 
bazuar në 
vlerësimin më 
të lartë të 
arritur gjatë 
garave në nivel 
komune, DKA 
shpallë edhe 3 
nxënësit më të 
mirë dhe më të 
suksesshëm të 
komunës (tri 
vendet e para 
në nivel 
komune) 
pavarësisht 
lëndës e klasës. 
Edhe këta 
nxënës 
mirënjihen, 
promovohen 
dhe 
shpërblehen 
nga DKA me 
mirënjohje, 
libra, mjete 
mësimore, etj... 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 4500 4500 4500 4500 4500 22500 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.5.3: 
Shpërblimi i 
nxënësve më të 
suksesshëm në 
testet shtetërore 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.5.3: 
Çdo vit DKA 
identifikon 
nxënësit më të 
suksesshëm të 

Çdo vit shkollor. 
 
Shpërblehen 15 
nxënësit më të 
suksesshëm në tri 
testet shtetërore 
(kl.5, kl. 9 dhe 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 

Mirënjohje, 
libra dhe 
materiale 

mësimore për 
nxënësit fitues 

në nivel 
komune. 

750 750 750 750 750 3750 
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komunës së 
Suharekës në tri 
testet 
shtetërore si 
vijon: 
 
5 nxënësit më 
të suksesshëm 
në Testin e 
Klasëve të 
Pesta,  
5 nxënësit më 
të suksesshëm 
në Testin e 
Arritshmërisë 
së Klasëve të 
Nënta dhe  
5 nxënësit më 
të suksesshëm 
në Testin e 
Maturës 
Shtetërore. 
 
Të gjithë këta 
nxënës 
mirënjihen, 
promovohen 
dhe 
shpërblehen 
nga DKA me 
mirënjohje, 
libra, mjete 
mësimore, etj.. 

matura).   
15 nxënës x 50 

euro. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 750 750 750 750 750 3750 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 1.5.4: 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 

Çdo vit shkollor. 
 
Gjatë pushimit 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

50 nxënës x 
100 euro. 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 
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Organizimi i 
aktiviteteve 
shtesë për 
nxënësit më të 
mirë dhe më të 
suksesshëm të 
komunës 
 

1.5.4: 
 
Çdo vit shkollor 
DKA përzgjedhë 
rreth 50 
nxënësit më të 
mirë dhe më të 
suksesshëm të 
komunës së 
Suharekës, të 
dëshmuar 
përmes garave 
e suksesit në 
testet 
shtetërore, për 
të cilët 
organizon 
programe 
verore në formë 
të kampit apo 
shkollave 
verore. Këto 
programe 
përgatiten,  
përkrahen dhe 
organizohen 
nga DKA në 
bashkëpunim 
me shkollat, 
mësimdhënësit 
dhe prindërit.  
 
Përmbajtja e 
këtyre 
programeve 
përgatitet në 
përputhje me 
talentin, 
interesimet, 
nevojat dhe 
karakteristikat 
e këtyre 
nxënësve dhe 

veror organizohet 
shkollë verore 5-
ditore për 50 
nxënësit më të 
mirë të komunës. 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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përmbajnë 
aktivitete të 
ndryshme 
edukative, 
sociale, sportive 
e rekreative. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 1.5.5: 
Përzgjedhja dhe 
shpërblimi i 
mësimdhënësve, 
drejtorëve dhe 
shkollave më të 
suksesshme 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
1.5.5: 
Çdo vit shkollor 
DKA përzgjedhë 
mësimdhënësit, 
drejtorët e 
shkollave dhe 
shkollat më të 
mira dhe më të 
suksesshme të 
komunës së 
Suharekës, të 
përmes 
vlerësimit të 
performancës 
së shkollave, 
suksesit të 
nxënësve në 
garat komunale 
dhe suksesit të 
nxënësve në 
testet 
shtetërore. 
 
Bazuar në këto, 
DKA çdo vit 
përzgjedhë, 
shpallë dhe 
shpërblen: 

Çdo vit shkollor. 
 
Përzgjidhen dhe 
shpërblehen 3 
mësimdhënës, 1 
drejtor shkolle 
dhe 1 shkollë. 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

 
3 
mësimdhënësit 
x 350 euro = 
1050 euro. 
 
1 drejtor 
shkolle x 500 
euro. 
 
1 shkollë x 
1000 euro. 

 

2550 2550 2550 2550 2550 12750 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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3 
mësimdhënësit 
më të mirë të 
komunës (sipas 
niveleve), të 
cilët 
shpërblehen me 
mirënjohje dhe 
me një çmim 
monetar prej 
350 euro. 
1 drejtor i 
shkollës më i 
suksesshmi i 
komunës, të 
cilët 
shpërblehen me 
mirënjohje dhe 
me një çmim 
monetar prej 
500 euro. 
1 shkollat më të 
suksesshme të 
komunës, të 
cilat 
shpërblehen me 
mirënjohje dhe 
me një çmim 
monetar prej 
1000 euro. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 2550 2550 2550 2550 2550 12750 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 16000 16000 16000 16000 16000 80000 

 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal (euro): 24360 426920 1496000 1496960 1496000 4940240 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet 
qendrore (euro): 

4160 0 960 0 960 6080 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga të gjitha burimet e financimit (euro): 28520 426920 1496960 1496960 1496960 4946320 
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FUSHA 2: ZHVILLIMI PROFESIONAL I MËSIMDHËNËSVE 

 
OBJEKTIVI 2: Sigurimi i mësimdhënies cilësore nëpërmjet mësimdhënësve të mirë-përgatitur. 

 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 2 

Treguesi 
Gjendja e 
tanishme 

2018 

Caku 
2023 

Mjetet e verifikimit 

Numri i Koordinatorëve të ZHPM-së në nivel 
të shkollave 0 32 Lista e DKA-së e Koordinatorëve të ZHPM-së 

Identifikimi i nevojave të mësimdhënësve 
për trajnime Asnjëherë  Një herë në vit  Dokumenti i planit vjetor për ZHPM 

Plani vjetor për ZHPM Nuk ka Çdo vjet   Dokumenti i planit vjetor për ZHPM 
Numri i mësimdhënësve të trajnuar gjatë 
vitit me buxhet komunal 

Nuk dihet Të gjithë  Evidenca e trajnimeve në DKA dhe në shkolla 

Databaza e ZHPM-së/trajnimeve  Nuk ka Të gjitha shkollat 
Databaza komunale e DKA-së dhe databazat e 
shkollave 

Numri i mësimdhënësve të përgatitur për 
trajnime me bazë në shkollë 0 160 Evidencat e DKA-së për trajnimin 

Numri i mësimdhënësve që ndjekin 
trajnime me bazë në shkollë gjatë vitit 0 Të gjithë 

Evidenca e trajnimeve me bazë në shkollë në 
DKA dhe në shkolla 

Monitorimi i efekteve të trajnimeve Asnjëherë  Një herë në vit Raporti i monitorimit i DKA-së 
 

Rezultati 2.1: ZHPM përfshinë të gjithë mësimdhënësit dhe planifikohet e realizohet në përputhje me kërkesat dhe nevojat e mësimdhënësve. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.1.1: 
 
Caktimi i 
Koordinatorit 
të ZHPM-së në 
nivel të DKA-së 
dhe i 
Koordinatorëve 
të ZHPM-së në 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.1.1: 
 
DKA e komunës 
së Suharekës 
cakton një 
zyrtar ekzistues 
në DKA në 
cilësinë e 

Janar – prill 2019. 
 
Caktohet 
Koordinatori 
Komunal për 
ZHPM dhe 
Koordinatorët e 
Shkollave për 
ZHPM. 
 
Çdo vit shkollor 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 

 
 

N/A - - - - - - 
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nivel të 
shkollave  
 

Koordinatorit 
Komunal për 
ZHPM, i cili do 
të merret 
ekskluzivisht 
me 
planifikimin, 
organizimin, 
monitorimin 
dhe 
evidencimin e 
ZHPM në nivel 
të DKA-së, në 
bashkëpunim 
dhe me 
përkrahjen e 
Koordinatorëve 
të ZHPM-së në 
nivel shkolle. 
 
Po ashtu, Të 
gjitha shkollat e 
komunës së 
Suharekës do të 
caktojnë nga 
një 
mësimdhënës 
për secilin nivel 
shkollimi (1 për 
SHF, 1 për 
SHMU, 1 SHML) 
në cilësinë e 
Koordinatorit 
të shkollës për 
ZHPM, i cili në 
bashkëpunim 
me drejtorin 
dhe 
mësimdhënësit 
e shkollës, si 
dhe me 
përkrahjen e 
Koordinatorit 

ricaktohen 
Koordinatorët e 
Shkollave për 
ZHPM.  

 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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Komunal për 
ZHPM, do të 
merret me 
planifikimin, 
organizimin, 
monitorimin 
dhe 
evidencimin e 
ZHPM në nivel 
shkolle. 
 
Në mënyrë që 
të njëjtit 
mësimdhënës 
të mos jenë 
vazhdimisht të 
ngarkuar me 
këtë përgjegjësi 
shtesë, 
koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM 
ndërrohen me 
rotacion çdo vit. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.1.2: 
 
Identifikimi i 
nevojave të 
mësimdhënësve 
dhe hartimi i 
planit vjetor 
për ZHPM 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.1.2: 
 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM në 
bashkëpunim 
me 
Koordinatorët e 

Prill – gusht të 
çdo viti shkollor. 
 
Bëhet identifikimi 
i nevojave të 
mësimdhënësve 
për trajnime dhe 
hartohet plani 
vjetor për 
trajnime gjatë 
vitit shkollor. 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 

N/A - - - - - - 
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shkollave për 
ZHPM çdo vit 
shkollor e 
marrin 
Katalogun e 
përditësuar të 
MASHT-it me 
trajnimet e 
aprovuara 
(akredituara) 
nga KSHLM-
MASHT. 
Katalogu ju 
ofrohet të gjithë 
mësimdhënësve 
për të parë se 
cilat trajnime 
janë në 
dispozicion.  
 
Bazuar në këtë, 
të gjithë 
mësimdhënësit 
përzgjedhin 
trajnimet që ju 
interesojnë dhe 
për të cilat kanë 
nevojë më së 
shumti. 
Preferencat e 
mësimdhënësve 
evidencohen 
dhe dërgohen 
nga 
Koordinatorët e 
shkollave në 
DKA te 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM.  
 
Koordinatori 
komunal në 

 
 
 
 
 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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bashkëpunim 
me ata të 
shkollave e 
hartojnë një 
plan vjetor për 
ZHPM, i cili 
përfshinë të 
gjithë 
mësimdhënësit 
në përputhje 
me nevojat e 
tyre të 
identifikuara 
tashmë, duke ju 
dhënë mundësi 
të barabarta të 
gjithë 
mësimdhënësve 
për të ndjekur 
trajnimet e 
kërkuara. 
 
Në kuadër të 
këtij plani 
vjetor, 
analizohen dhe 
parashihen 
edhe mundësitë 
e financimit të 
trajnimeve për 
mësimdhënësit 
nga burimet e 
ndryshme, si 
nga buxheti i 
DKA-së, nga 
buxheti i 
MASHT-it, nga 
donatorët e 
jashtëm, nga 
organizatat që 
janë të 
aprovuara 
(akredituara) 



Page 85 of 132 
 

për ofrimin e 
trajnimeve 
përkatëse, etj.. 
 
Një cikël i 
ngjashëm 
përsëritet çdo 
vit shkollor. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.1.3: 
 
Ofrimi i 
trajnimeve për 
mësimdhënësit 
në përputhje 
me planin 
vjetor për 
ZHPM 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.1.3: 
 
Çdo vit, në 
përputhje me 
planin vjetor 
për ZHPM 
mësimdhënësve 
ju ofrohet 
mundësia që të 
ndjekin 
trajnimet e 
caktuara të 
përzgjedhura 
nga vet 
mësimdhënësit 
dhe kosto e të 
cilave mbulohet 
nga burimet e 
ndryshme të 
financimit, si 
nga buxheti i 
DKA-së, nga 
buxheti i 
MASHT-it, nga 

Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti 2019-2020. 
 
Çdo vit shkollor 
rreth 800 
mësimdhënës të 
Komunës së 
Suharekës 
ndjekin së paku 3 
ditë trajnime 
themelore të 
akredituara nga 
KSHLM/MASHT 
me shpenzime të 
mbuluara nga 
DKA. 
 
Gjithashtu, çdo vit 
shkollor 
sigurohen 
donatorë për 
ofrimin e 2 ditëve 
trajnim për rreth 
800 
mësimdhënës të 
Komunës së 

DKA 
MASHT 

 
Donatorët 

 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 

800 
mësimdhënës 

x 3 ditë 
trajnim në vit 
x 10 euro dita 

e trajnimit 
(përfshirë 
trajnerin, 
materialet 

dhe 
ushqimin). 

24000 24000 24000 24000 24000 120000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

800 
mësimdhënës 

x 2 ditë 
trajnim në vit 
x 10 euro dita 

e trajnimit 
(përfshirë 
trajnerin, 
materialet 

dhe 
ushqimin). 

16000 16000 16000 16000 16000 80000 
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donatorët e 
jashtëm, nga 
organizatat që 
janë të 
aprovuara 
(akredituara) 
për ofrimin e 
trajnimeve 
përkatëse, etj.. 
 
Nëse gjatë një 
viti shkollor 
nuk është e 
mundur që të 
përfshihen të 
gjithë 
mësimdhënësit 
në trajnime, 
atëherë DKA 
sigurohet që 
vitin pasues të 
përfshihen ata 
që në vitin 
paraprak nuk e 
kanë pasur një 
mundësi të tillë. 

Suharekës të 
akredituara nga 
KSHLM/MASHT. 
 
Trajnimet 
mbahen në grupe 
me nga 20 
mësimdhënës. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 40000 40000 40000 40000 40000 200000 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.1.4: 
 
Monitorimi i 
efekteve të 
trajnimeve  

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.1.4: 
 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM në 
bashkëpunim 
me 

Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti 2019-2020. 
 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM në 
bashkëpunim me 
Koordinatorët e 
shkollave për 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 

N/A - - - - - - 
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Koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM, do të 
zhvillojnë 
instrumente 
dhe praktika 
për të 
monitoruar 
efektet e 
trajnimeve, 
përkatësisht 
për vlerësuar se 
njohuritë dhe 
shkathtësitë e 
fituara nga 
mësimdhënësit 
gjatë 
trajnimeve janë 
duke u zbatuar 
në praktikë nga 
mësimdhënësit 
dhe janë duke 
qenë efektive.  
 
Këtë do ta bëjnë 
përmes 
pyetësorëve që 
do t’u 
shpërndahen 
mësimdhënësve 
dhe nxënësve 
pas një 
periudhe 
kohore prej se 
mësimdhënësit 
e kanë mbajtur 
trajnimin.  
 
Ky monitorim 
do të përfshijë 
edhe Zhvillimin 
Profesional të 
Mësimdhënësve 

ZHPM 
monitorojnë 
efektet e 
trajnimeve. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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me Bazë në 
Shkollë (ZHPM-
BSH). 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.1.5: 
 
Mbajtja e 
evidencave të 
ZHPM-së 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.1.5: 
 
Koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM do të 
krijojnë një 
databazë 
elektronike 
(Excel), e cila 
do të përdorët e 
njëjtë nga të 
gjitha shkollat, 
në të cilën çdo 
vit do të 
evidencojnë në 
mënyrë të 
detajuar për 
secilin 
mësimdhënës 
të shkollës së 
tyre se cilat 
trajnime i ka 
ndjekur dhe të 
gjitha detajet e 
trajnimit të 
ndjekur nga 
mësimdhënësit 
(emri i 
trajnimit, lloji i 

Janar – qershor 
2019. 
 
Krijohet databaza 
elektronike 
(Excel), e cila do 
të përdorët nga të 
gjitha shkollat, në 
të cilën çdo vit do 
të evidencojnë në 
mënyrë të 
detajuar për 
secilin 
mësimdhënës të 
shkollës së tyre se 
cilat trajnime i ka 
ndjekur dhe të 
gjitha detajet e 
trajnimit të 
ndjekur nga 
mësimdhënësit. 
 
 
Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti 2019-2020 
databaza 
përditësohet me 
trajnimet e 
ndjekura nga 
mësimdhënësit 
gjatë vitit 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 
 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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trajnimit, 
ofruesi, datat e 
mbajtjes, fondi i 
orëve, 
financimi, data 
e certifikimit, 
etj.). Kjo 
databazë do të 
përfshijë edhe 
Zhvillimin 
Profesional të 
Mësimdhënësve 
me Bazë në 
Shkollë (ZHPM-
BSH). 
 
Këtë databazë 
Koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM do ta 
dorëzojnë të 
plotësuar në 
fund të viti 
shkollor në 
DKA, 
përkatësisht te 
Koordinatori i 
DKA-së për 
ZHPM, i cili do 
të bashkojë të 
dhënat e të 
gjitha shkollave 
për ZHPM dhe 
ZHPM-BSH, dhe 
do të krijojë një 
databazë 
qendrore në 
nivel të DKA-së 
me evidencat e 
të gjitha 
trajnimeve të 
ndjekura gjatë 
vitit nga të 

shkollor. 
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gjithë 
mësimdhënësit 
e komunës së 
Suharekës. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat (euro):       

 

Rezultati 2.2: Ekziston sistemi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.2.1: 
 
Informimi i 
shkollave dhe 
ndërtimi i 
kapaciteteve 
për ZHPM-BSH 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.2.1: 
 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM së 
bashku me 
Koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM, me 
përkrahjen e 
DKA-së, 
MASHT-it dhe 
Institutit 
Pedagogjik të 
Kosovës, në 
formë të 
trajnimeve apo 
takimeve 
informuese, do 
të informohen 
dhe aftësohen 
për t’i 
përgatitur 

Shtator – dhjetor 
2019. 
 
Informohen 
shkollat dhe 
trajnohen disa 
mësimdhënës për 
nevoja të 
planifikimit dhe 
organizimit të 
ZHPM-BSH. 
 
Për trajnim 
përzgjidhen nga 5 
mësimdhënës nga 
secila shkollë. 
 
Trajnimi 
organizohet në 
grupe me nga 20 
mësimdhënës. 
 
Trajnimi është 3-
ditorë. 

DKA 

MASHT 
& 

Instituti 
Pedagogjik i 

Kosovës 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

32 shkolla x 5 
mësimdhënës 

x 2 ditë 
trajnimi x 10 

euro dita e 
trajnimit. 

3200 - - - - 3200 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

32 shkolla x 5 
mësimdhënës 

x 1 ditë 
trajnimi x 10 

euro dita e 
trajnimit. 

1600 - - - - 1600 
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shkollat dhe 
mësimdhënësit 
në lidhje me 
Zhvillimin 
Profesional të 
Mësimdhënësve 
me Bazë në 
Shkollë (ZHPM-
BSH). 
 
Gjithashtu, disa 
mësimdhënës 
nga secila 
shkollë do të 
trajnohen për 
nevoja të 
planifikimit dhe 
organizimit të 
ZHPM-BSH. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 4800 - - - - 4800 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
2.2.2: 
 
Identifikimi i 
nevojave të 
mësimdhënësve 
dhe hartimi i 
planit vjetor 
për ZHPM-BSH 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.2.2: 
 
Koordinatori 
komunal për 
ZHPM në 
bashkëpunim 
me 
Koordinatorët e 
shkollave për 
ZHPM çdo vit 
shkollor do të 
identifikojnë 
nevojat e 

Prill – gusht të 
çdo viti shkollor. 
 
Bëhet identifikimi 
i nevojave të 
mësimdhënësve 
për trajnime dhe 
hartohet plani 
vjetor për 
trajnime me bazë 
në shkollë gjatë 
vitit shkollor. 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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mësimdhënësve 
për ZHPM-BSH 
dhe bzuar në to 
do të hartojnë 
një plan vjetor 
për ZHPM-BSH, 
i cili përfshinë 
të gjithë 
mësimdhënësit 
në përputhje 
me nevojat e 
tyre të 
identifikuara 
tashmë, duke ju 
dhënë mundësi 
të barabarta të 
gjithë 
mësimdhënësve 
për të ndjekur 
trajnimet e 
kërkuara. 
 
Trajnimet në 
kuadër të 
ZHPM-BSH 
vlerësohet se 
kanë kosto më 
të ulët dhe 
parashihet që 
ajo të mbulohet 
nga DKA. 
 
Një cikël i 
ngjashëm 
përsëritet çdo 
vit shkollor. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 
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i aktivitetit 
 
Aktiviteti 
2.2.3: 
 
Ofrimi i 
trajnimeve për 
mësimdhënësit 
në përputhje 
me planin 
vjetor për 
ZHPM-BSH 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
2.2.3: 
 
Çdo vit, në 
përputhje me 
planin vjetor 
për ZHPM-BSH 
mësimdhënësve 
ju ofrohet 
mundësia që të 
ndjekin 
trajnimet e 
caktuara të 
përzgjedhura 
nga vet 
mësimdhënësit 
dhe kosto e të 
cilave mbulohet 
nga buxheti i 
DKA-së. 
Nëse gjatë një 
viti shkollor 
nuk është e 
mundur që të 
përfshihen të 
gjithë 
mësimdhënësit 
në trajnime në 
kuadër të 
ZHPM-BSH, 
atëherë DKA 
sigurohet që 
vitin pasues të 
përfshihen ata 
që në vitin 
paraprak nuk e 
kanë pasur një 
mundësi të tillë. 

Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti 2019-2020. 
 
Çdo vit shkollor 
rreth 800 
mësimdhënës të 
Komunës së 
Suharekës 
ndjekin së paku 3 
ditë trajnime me 
bazë në shkollë 
me shpenzime të 
mbuluara nga 
DKA. 
 
Trajnimet 
mbahen në grupe 
me nga 20 
mësimdhënës. 
 

Shkollat DKA 

 
 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

800 
mësimdhënës 

x 3 ditë 
trajnim në vit 
x 5 euro dita 
e trajnimit 
me bazë në 

shkollë 
(përfshirë 

trajnerin dhe 
materialet). 

- 12000 12000 12000 12000 48000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - 12000 12000 12000 12000 48000 
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Totali i buxhetit për rezultat (euro): 4800 12000 12000 12000 12000 52800 

 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal (euro): 27200 36000 36000 36000 36000 171200 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore (euro): 17600 16000 16000 16000 16000 81600 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga të gjitha burimet e financimit (euro): 44800 52000 52000 52000 52000 252800 

FUSHA 3: PAJISJET DHE INFRASTRUKTURA SHKOLLORE 
 
OBJEKTIVI 3: Infrastrukturë cilësore me hapësira të mjaftueshme dhe të mirë-pajisura. 
 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 3 

Treguesi 
Gjendja e 
tanishme 

2018 

Caku 
2023 Mjetet e verifikimit 

Numri i objekteve të reja shkollore N/A 3 Dosjet e tenderit, objektet e reja shkollore 

Numri i objekteve shkollore të rinovuara N/A 5 
Dosjet e tenderit, objektet e rinovuara 
shkollore 

Numri i anekseve shkollore N/A 4 Dosjet e tenderit, anekset shkollore 
Numri i palestrave sportive të ndërtuara N/A 3 Dosjet e tenderit, palestrat sportive 
Numri i terreneve të jashtme sportive të 
ndërtuara N/A 2 Dosjet e tenderit, terrenet sportive 

Furnizimi i kabineteve të TIK-ut N/A Çdo vit Evidencat e DKA-së dhe shkollave 
Furnizimi i laboratorëve N/A Çdo vit Evidencat e DKA-së dhe shkollave 

Numri i shkollave me biblioteka të furnizuara Nuk dihet Të gjitha 
shkollat 

Evidencat e DKA-së dhe shkollave 

Furnizimi i shkollave me pajisje dhe rekuizita 
sportive 

N/A Çdo vit Evidencat e DKA-së dhe shkollave 

Furnizimi i shkollave me mjete konkretizuese N/A Çdo vit Evidencat e DKA-së dhe shkollave 
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Rezultati 3.1: Ekzistojnë objekte shkollore me infrastrukturë moderne dhe të përshtatshme. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.1.1: 
 
Ndërtimi i 
objekteve të 
reja shkollore  

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 3.1.1: 
 
Në mënyrë që të 
sigurohen hapësirat e 
mjaftueshme 
shkollore në 
lokacionet ku objektet 
ekzistuese janë ose të 
pamjaftueshme ose të 
vjetërsuara, DKA e 
komunës së Suharekës 
në bashkëpunim me 
MASHT-in do të 
ndërtojë 3 objekte të 
reja shkollore në 3 
lokacionet në vijim: 
- SHFMU "Dëshmorët 
e Kombit" në Vraniq. 
- SHFMU "Besim 
Ndreca" në Maqitevë. 
- SHFMU "V.P 
Shkodrani" në 
Leshan..  
 

 
Gjatë vitit 2019 
përfundohet SHFMU 
"V.P Shkodrani" në 
Leshan me mjete të 
MASHT-it. 
 
SHFMU "Dëshmorët e 
Kombit" në Vraniq 
planifikohet të jetë në 
buxhetin e MASHT-it 
për vitin 2019. 
 
Gjatë vitit 2021 
planifikohet të 
ndërtohet  SHFMU 
"Besim Ndreca" në 
Maqitevë nga buxheti 
komunal. 
 

DKA 
 

MASHT 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

200 mijë 
euro për 

ndërtimin e 
shkollës 
"Besim 

Ndreca" në 
Maqitevë.  

- - 200000 - - 200000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

Buxheti për 
shkollat 

"V.P 
Shkodrani" 
në Leshan 

dhe 
"Dëshmorët 
e Kombit" 
në Vraniq 

është i 
paraparë në 
buxhetin e 
MASHT-it. 

- - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - 200000 - - 200000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.1.2: 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 3.1.2: 
 

Gjatë periudhës 2019 
– 2022 bëhen 
rinovimet në vijim: 
 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 

- SHFMU 
"17 shkurti" 
10 mijë 
euro. 

10000 230000 100000 40000 - 380000 
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Rinovimi i 
objektet 
ekzistuese 
shkollore 

DKA e komunës së 
Suharekës do të 
investojë në rinovimin 
e disa prej objekteve 
shkollore ekzistuese, 
të cilat kanë nevojë 
për intervenim më të 
madh se sa 
mirëmbajtja e 
zakonshme vjetore. 
Shkollat që do të 
rinovohen gjatë kësaj 
periudhe janë: 
- SHFMU "17 shkurti" 
në Shirokë, - sanimi i 
kulmit. 
- SHMT "Skender 
Luarasi" në Suharekë,  
- 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit. 
- Gjimnazi "Jeta e re" 
në Suharekë, - 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit. 
- SHFMU "Shkëndija" 
në Suharekë, - 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit. 
- SHFMU "Flamuri i 
Arbrit" në Reshtan – 
izolimi i jashtëm. 

- SHFMU "17 shkurti" 
në Shirokë, - sanimi i 
kulmit, në vitin 2019 
- SHMT "Skender 
Luarasi" në Suharekë,  
- 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit, në vitin 2020 
- Gjimnazi "Jeta e re" 
në Suharekë, - 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit, në vitin 2020. 
- SHFMU "Shkëndija" 
në Suharekë, - 
renovimi/zëvendësimi 
i kulmit, në vitin 2021 
- SHFMU "Flamuri i 
Arbrit" në Reshtan – 
izolimi i jashtëm, viti 
2022. 
 
 

komunal 
 
 
 

- SHMT 
"Skender 
Luarasi" 80 
mijë euro. 
- Gjimnazi 
"Jeta e re" 
150 mijë 
euro. 
- SHFMU 
"Shkëndija" 
100 mijë 
euro. 
- SHFMU 
"Flamuri i 
Arbrit" 40 
mijë euro. 

 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 10000 230000 100000 40000 - 380000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.1.3: 
 
Ndërtimi i 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 3.1.3: 
 
Në disa nga shkollat 

Gjatë periudhës 2020 
– 2023 ndërtohen 
anekset në vijim: 
 
- Gjimnazi: "Jeta e Re" 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

- Gjimnazi: 
"Jeta e Re" 
250 mijë 
euro. 
 

- 250000 400000 50000 50000 750000 
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anekseve 
shkollore për 
laboratorë dhe 
biblioteka 

që  nuk kanë hapësirë 
të mjaftueshme fizike, 
DKA e komunës së 
Suharekës do të 
investojë në ndërtimin 
e anekseve shkollore, 
me qëllim të krijimi të 
hapësirave të 
nevojshme për 
laboratorë e kabinete 
dhe për biblioteka. 
Shkollat, hapësirat e të 
cilave do të zgjerohen 
përmes anekseve janë 
në vijim: 
- Gjimnazi: "Jeta e Re" 
në Suharekë. 
- SHFMU "7 Marsi" në 
Suharekë. 
- SHFMU "Rilindja" në 
Nepërbisht.  
- SHFMU "Drita" në 
Gelancë. 

në vitin 2020. 
 
- SHFMU "7 Marsi" në 
vitin 2021. 
 
- SHFMU "Rilindja" në 
vitin 2022.  
 
- SHFMU "Drita" në 
vitin 2023. 
 

 
 
 

- SHFMU "7 
Marsi" 400 
mijë euro. 
 
- SHFMU 
"Rilindja" 
50 mijë 
euro. 
 
- SHFMU 
"Drita” 50 
mijë euro. 

 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - 250000 400000 50000 50000 750000 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.1.4: 
 
Ndërtimi i 
palestrave dhe 
terreneve 
sportive 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 3.1.4: 
 
Me qëllim të krijimit 
të kushteve për 
realizimin e 
aktiviteteve sportive 
gjatë gjithë vitit 
shkollor, DKA e 
komunës së Suharekës 
në bashkëpunim me 
Drejtorinë Komunale 
të Kulturës do të 

Gjatë periudhës 2020 
– 2022 ndërtohen 
palestrat sportive në 
shkollat në vijim: 
 
- SHMT "Skender 
Luarasi" në vitin 2020. 
- SHFMU "Destan 
Bajraktari" në vitin 
2021.  
- SHFMU "Gjergj 
Kastrioti" në vitin 
2022.   
 

DKA 
 
 

Drejtoria e 
Kulturës 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

Palestrat: 
- SHMT 
"Skender 
Luarasi" 
180 mijë 
euro. 
- SHFMU 
"Destan 
Bajraktari" 
180 mijë 
euro.  
- SHFMU 
"Gjergj 
Kastrioti" 

20000 200000 180000 180000 - 580000 
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investojë në ndërtimin 
e disa palestrave 
sportive në shkollat në 
vijim: 
- SHMT "Skender 
Luarasi" në Suharekë. 
- SHFMU "Destan 
Bajraktari" në 
Suharekë. 
- SHFMU "Gjergj 
Kastrioti" në 
Sallagrazhdë. 
 
Gjithashtu, DKA e 
komunës së Suharekës 
do të investojë në 
ndërtimin e disa 
terreneve të jashtme 
sportive në shkollat në 
vijim: 
- SHFMU "Besim 
Ndreca" në Maqitevë, 
20 mijë, 2019 nga 
Drejtoria e Kulturës. 
- SHFMU "Sadri Duhla" 
në Paralelen e Ndarë 
në Lagjen Sopaj. 20 
mijë, 2020. 
 

Gjatë periudhës 2019 
– 2020 ndërtohen 
terrenet e jashtme 
sportive në shkollat në 
vijim: 
 
- SHFMU "Besim 
Ndreca" në vitin 2019. 
- SHFMU "Sadri Duhla" 
në Paralelen e Ndarë 
në Lagjen Sopa në 
vitin 2020. 
 

180 mijë 
euro.   
 
Terrenet: 
- SHFMU 
"Besim 
Ndreca" 20 
mijë euro. 
- SHFMU 
"Sadri 
Duhla" 20 
mijë euro. 

 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - -  

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 20000 200000 180000 180000 - 580000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.1.5: 
 
Ndërtimi i 
infrastrukturës 
së 
përshtatshme 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 3.1.5: 
 
DKA e komunës së 
Suharekës do të 
investojë në ndërtimin 
e infrastrukturës së 

Gjatë vitit 2019. 
 
Ndërtohen pjerrinat 
në: 
 
- Gjimnazi "Jeta e re" 
në Suharekë dhe  
 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

2 pjerrina x 
5 mijë euro 

10000 - - - - 10000 
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për nxënësit 
me nevoja të 
veçanta fizike 
 

nevojshme dhe të 
përshtatshme për 
nxënësit me nevoja të 
veçanta fizike (siç janë 
pjerrinat që 
mundësojnë qasjen e 
nxënësve me karroca, 
tualetet e 
përshtatshme për këta 
nxënës, etj.), në 
mënyrë që të gjitha 
shkollat e komunës së 
Suharekës të ofrojnë 
kushte të 
përshtatshme dhe 
qasje të plotë për 
nxënësit me nevoja të 
veçanta. 
 

- SHFMU "Dëshmorët 
e Kombit" në Vraniq. 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 10000 - - - - 10000 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 40000 680000 880000 270000 50000 1920000 

 

Rezultati 3.2: Shkollat janë të pajisura me laboratorë/kabinete, libra, rekuizita sportive dhe mjete konkretizuese. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.2.1: 
 
Krijimi i 
qasjes në 
internet dhe 
furnizimi i 
kabineteve të 
TIK-ut me 
kompjuterë 
dhe pajisje 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
3.2.1: 
 
Sipas nevojë 
dhe me qëllim 
të 
funksionalizimit 
të plotë të 
kabineteve të 
TIK-ut në të 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
DKA ndan buxhet 
për pajisje të TIK-
ut për shkolla dhe 
mirëmbajtje të 
tyre. 
 
 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

40 mijë euro 
në vit për 
pajisjen e 

shkollave me 
pajisje të TIK-

ut 

40000 40000 40000 40000 40000 200000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 

N/A - - - - - - 
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tjera 
 

gjitha shkollat e 
komunës së 
Suharekës, DKA 
do të investojë 
që të gjitha 
kabinetet e TIK-
ut të kenë qasje 
në internet. 
 
Gjithashtu, në 
shkollat ku ka 
mungesë 
kompjuterësh 
dhe të pajisjeve 
tjera të 
kabineteve të 
TIK-ut (si 
projektor, 
printer, etj.), 
DKA do t’i 
furnizojë këta 
shkolla me 
kompjuterët 
dhe pajisjet 
tjera të 
nevojshme, në 
mënyrë që 
kabinetet e TIK-
ut të jenë 
plotësisht 
funksionale dhe 
të përdoren nga 
nxënësit. 
 

Qendrore 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 40000 40000 40000 40000 40000 200000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 

 
Përshkrimi i 

Çdo vit 2019 – 
2023. DKA N/A 

 
 

80 mijë euro 
në vit pajisje 80000 80000 80000 80000 80000 400000 
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3.2.2: 
 
Furnizimi i 
laboratorëve 
me inventar 
dhe pajisje 
laboratorike 
 

aktivitetit 
3.2.2: 
 
Me qëllim që 
nxënësit të 
mësojnë 
përmes punës 
praktike dhe 
laboratorike, 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të investoj në 
krijimin dhe 
furnizimin e 
laboratorëve të 
shkencave 
(fizikë, kimi, 
biologji, etj.) në 
të gjitha 
shkollat e kësaj 
komune. 
 
Në të gjitha 
shkollat do të 
përshtaten 
hapësirat e 
nevojshme për 
laboratorë, të 
cilat do të 
pajisen me 
inventarin e 
duhur dhe me 
pajisjet e 
nevojshme 
laboratorike. 
 

 
DKA ndan buxhet 
për pajisje të 
laboratorëve të 
shkollave me 
inventar dhe 
pajisje 
laboratorike. 
 

 
Buxheti 

komunal 
 
 
 

të 
laboratorëve 
të shkollave 
me inventar 
dhe pajisje 

laboratorike. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 80000 80000 80000 80000 80000 400000 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 
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Aktiviteti 
3.2.3: 
 
Pajisja e 
bibliotekave 
me inventar 
dhe libra 
 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
3.2.3: 
 
Me qëllim të 
stimulimit të 
nxënësve për të 
lexuar më 
shumë dhe për 
të krijuar 
shprehi leximi, 
si dhe me 
qëllim të 
krijimit të 
qasjes në libra e 
lektyra 
shkollore për 
nxënësit që nuk 
kanë mundësi 
që vet t’i blejnë 
këto libra, DKA 
e komunës së 
Suharekës do të 
investoj në 
krijimin dhe 
furnizimin e 
bibliotekave në 
të gjitha 
shkollat e kësaj 
komune. 
 
Në të gjitha 
shkollat do të 
përshtaten 
hapësirat e 
nevojshme për 
biblioteka, të 
cilat do të 
pajisen me 
inventarin e 
duhur dhe me 
librat e lektyrat 

 
Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
DKA ndan buxhet 
për pajisjen e 
bibliotekave të 
shkollave me 
inventar dhe 
libra. 
 
Çdo vit gjatë kësaj 
periudhe pajisen 
6 shkolla/vit. 
 
 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

6 shkolla në 
vit x 5 mijë 

euro. 
30000 30000 30000 30000 30000 150000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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shkollore të 
përshtatshme 
dhe të 
nevojshme për 
nivelin e 
nxënësve. 
 
Lista e librave 
dhe e lektyrave 
shkollore me të 
cilat do të 
pajisen shkollat 
do të hartohet 
nga DKA, e cila 
do të marrë për 
bazë kërkesat 
dhe sugjerimet 
e 
mësimdhënësve 
të shkollave të 
fushave e 
lëndëve të 
ndryshme. 
 
Në shkollat që 
nuk kanë 
bibliotekar, 
këtë rol do ta 
luajnë 
kujdestarët e 
klasave për 
nxënësit e vet. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 30000 30000 30000 30000 30000 150000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
3.2.4: 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
 

DKA N/A 
 
 
 

10 mijë euro 
në vit për 

furnizimin e 
10000 10000 10000 10000 10000 50000 
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Furnizimi i 
shkollave me 
pajisje dhe 
rekuizita 
sportive 
 

3.2.4: 
 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të investoj në 
baza vjetore në 
furnizimin e të 
gjitha shkollave 
me pajisjet dhe 
rekuizitat e 
nevojshme për 
aktivitete 
sportive, në 
mënyrë që 
mësimdhënësit 
e kulturës fizike 
të kenë në 
dispozicion të 
gjitha mjetet, 
pajisjet dhe 
rekuizitat e 
nevojshme për 
realizimin e 
planprogramit 
të lëndës së 
tyre, si dhe në 
mënyrë që 
nxënësit të 
mund të 
zhvillojnë sa më 
shumë 
aktivitete 
sportive e 
rekreative. 
 

DKA ndan buxhet 
për furnizimin e 
shkollave me 
pajisje dhe 
rekuizita sportive. 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

shkollave me 
pajisje dhe 
rekuizita 
sportive. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 10000 10000 10000 10000 10000 50000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

  Çdo vit 2019 – DKA N/A  20 mijë euro 20000 20000 20000 20000 20000 100000 
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Aktiviteti 
3.2.5: 
 
Furnizimi i 
shkollave me 
mjete 
konkretizuese 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
3.2.5: 
 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të investoj në 
baza vjetore në 
furnizimin e të 
gjitha shkollave 
me mjetet e 
nevojshme 
konkretizuese, 
të cilat ju 
mundësojnë 
mësimdhënëse 
punë më të 
lehtë dhe më 
efektive me 
nxënësit dhe në 
të njëjtën kohë 
e lehtësojnë 
procesin e 
mësim-nxënies 
për nxënësit. 
 

2023. 
 
DKA ndan buxhet 
për furnizimin e 
shkollave me 
mjete 
konkretizuese. 
 

 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

në vit për 
furnizimin e 
shkollave me 

mjete 
konkretizuese. 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 20000 20000 20000 20000 20000 100000 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 180000 180000 180000 180000 180000 900000 

 
 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal (euro): 220000 860000 1060000 450000 230000 2820000 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet 
qendrore (euro): 

0 0 0 0 0 0 

 
Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga të gjitha burimet e financimit (euro): 

220000 860000 1060000 450000 230000 2820000 
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FUSHA 4: MJEDISI SHKOLLOR 
 
OBJEKTIVI 4: Mjedis shkollor miqësor dhe i sigurt për të gjithë. 

 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 4 

Treguesi 
Gjendja e 
tanishme 

2018 

Caku 
2023 

Mjetet e verifikimit 

Rregullimi i ambienteve të jashtme të 
shkollave 

N/A Çdo vit Evidencat e shkollave 

Numri i shkolave që gëlqerosen brenda vitit N/A 6 në vit Dosjet e tenderit në DKA 
Shkollat që kanë hapësira të brendshme për 
aktivitete të lira të nxënësve 

N/A Të gjitha 
Evidencat në shkolla dhe hapësirat e 
dedikuara për aktivitete të lira 

Organizimi i aktiviteteve ekstrakurrikulare N/A Të gjitha shkollat Raportet e shkollave në DKA 

Numri i psikologëve dhe pedagogëve në SHML 1 4 Konkurset dhe kontratat me personelin e 
punësuar 

Numri i shkollave ku përdoren uniformat nga 
nxënësit 

N/A Të gjitha shkollat Raportet e shkollave në DKA 

Numri i oborreve shkollore të rrethuara  N/A 4 Dosjet e tenderit, rrethojat e shkollave 
Numri i shkollave në të cilat vendosen 
kamerat e sigurisë N/A 10 

Dosjet e tenderit, kamerat e sigurisë të 
vendosura 

Numri i shkollave afër të cilave bëhet shënjimi 
dhe vendosja e “policëve të shtrirë” 

N/A 17 Dosjet e tenderit 

Numri i fushatave vetëdijesuese për nxënësit 
kundër dukurive negative 

N/A 1 në vit Dëshmitë e fushatave, materialet 
informuese, etj. 

 

Rezultati 4.1: Shkollat kanë hapësira dhe ambiente fizike të përshtatshme, atraktive dhe miqësore për nxënësit. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
4.1.1: 
 
Rregullimi i 
ambienteve 
të jashtme 
të shkollave 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.1.1: 
 
Të gjitha 
shkollat e 
komunës së 
Suharekës, në 

 
Çdo vit 2019 – 
2023. 
 
DKA ndan buxhet 
për rregullimin e 
ambienteve të 
jashtme të 
shkollave. 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

15 mijë 
euro në vit 

për 
rregullimin 

e 
ambienteve 
të jashtme 

të 
shkollave. 

15000 15000 15000 15000 15000 75000 
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përputhje me 
mundësitë e 
veta dhe të 
DKA-së, do të 
rregullojnë 
ambientet e 
jashtme të 
shkollave, në 
mënyrë që ato 
të jenë sa më 
atraktive dhe 
të 
përshtatshme 
për nxënësit 
dhe t’i 
kontribuojnë 
imazhit të mirë 
të shkollave. 
 
DKA e 
komunës së 
Suharekës do 
të ndajë 
buxhet për 
shkollat për 
rregullimin e 
këndeve të 
lojërave, 
ndriçimin e 
jashtëm, 
shtrimin e 
shtigjeve për 
ecje, ulëset e 
jashtme, 
blerjen e 
fidaneve dhe 
luleve, etj.. 
Ndërsa, për 
aspektet që 
nuk kanë 
implikime 
financiare do 
të kujdesen vet 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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shkollat, 
përkatësisht 
mësimdhënësit 
në 
bashkëpunim 
me nxënësit 
dhe prindërit e 
komunitetin, 
siç janë 
mbjellja dhe 
mirëmbajtja e 
pemëve dhe 
luleve, 
ngjyrosja e 
rekuizitave të 
jashtme, 
rregullimi dhe 
mirëmbajtja e 
gjelbërimit, 
ekspozimi i 
kreacioneve të 
nxënësve, etj. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 15000 15000 15000 15000 15000 

 
75000 

 
 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.1.2: 
Dekorimi i 
ambienteve 
të 
brendshme 
të shkollave 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.1.2: 
Me rastin e 
gëlqerosjes së 
brendshme të 
shkollave, ato 
do të 
gëlqerosen në 
mënyrë 
atraktive në 

Çdo vit 2019 – 
2023. 
DKA ndan buxhet 
për gëlqerosjen 
dhe dekorimin e 
ambienteve të 
brendshme të 
shkollave.  
Çdo vit gjatë kësaj 
periudhe 
gëlqerosen 6 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

6 shkolla në 
vit x 5 mijë 

euro. 
30000 30000 30000 30000 30000 150000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

N/A - - - - - - 
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përputhje me 
nivelin e 
nxënësve, në 
mënyrë që të 
krijohet një 
ambient sa më 
i përshtatshëm 
për nxënësit. 
 
Gjithashtu, 
mësimdhënësit 
në 
bashkëpunim 
me nxënësit do 
të dekorojnë 
ambientet e 
klasave dhe 
korridoreve të 
shkollës me 
punime dhe 
kreacione të 
nxënësve dhe 
me materiale 
të ndryshme 
informuese e 
edukative për 
nxënësit. 
 

shkolla/vit. 
 
Rreth 6 shkolla në 
vit gëlqerosen.  
 
Kostoja për një 
shkollë afërsisht 5 
mijë euro. 
 
Total 30 mijë në 
vit. Vitet tjera me 
rotacion. 
 

Institucionet 
Qendrore 

 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 30000 30000 30000 30000 30000 150000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.1.3: 
Krijimi i 
hapësirave 
të 
brendshme 
për 
aktivitete të 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.1.3: 
Shkollat të 
cilat kanë 
hapësira të 
brendshme të 
lira e të 

Janar – gusht 
2019. 

Shkollat DKA 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 
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lira të 
nxënësve 

pashfrytëzuara 
do t’i 
përgatisin ato 
si hapësira të 
përshtatshme, 
ku nxënësit 
mund të 
zhvillojnë 
aktivitete të 
lira edukative, 
sociale e 
rekreative pas 
orarit 
mësimor. 
 
Ndërsa 
shkollat që nuk 
kanë hapësira 
të lira të 
pashfrytëzuara 
do të 
identifikojnë 
ndonjë klasë 
apo hapësira të 
përshtatshme 
në korridorin e 
shkollës për t’i 
përshtatur për 
shfrytëzim nga 
nxënësit për 
aktivitete të 
lira. 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
4.1.4: 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 

Rregullisht 2019 
– 2023. 

Shkollat DKA 
 
 
 

N/A - - - - - - 
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Mirëmbajtja 
e pastërtisë 
në shkolla 

4.1.4: 
 
Shkollat e 
komunës së 
Suharekës do 
të ndërmarrin 
të gjitha masat 
për të siguruar 
se nëpër 
shkolla do të 
mirëmbahet si 
duhet pastërtia 
nëpër klasa, 
korridore, 
tualete, etj.. 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 45000 45000 45000 45000 45000 225000 

 

Rezultati 4.2: Shkollat zhvillojnë aktivitete të ndryshme që i kontribuojnë krijimit të një klime dhe atmosfere sa më të ngrohtë dhe miqësore për nxënësit. 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 4.2.1: 
 
Përgatitja e 
mësimdhënësve 
për komunikim 
dhe raporte 
miqësore me 
nxënësit 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 4.2.1: 
 
DKA e komunës 
së Suharekës, në 
bashkëpunim me 
donatorët dhe 
organizatat e 
specializuara, në 
formë të 
takimeve 
informuese ose 
trajnimeve, do t’i 
trajnojë/informoi 

Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti shkollor 
2018-2019. 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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dhe aftësoi 
mësimdhënësit 
për komunikim 
dhe qasje sa më 
të afërt dhe 
miqësore me 
nxënësit, në 
mënyrë që 
komunikimi dhe 
raportet mes 
mësimdhënësve 
dhe nxënësve të 
jetë sa më i 
përshtatshëm 
dhe sa më 
motivues për 
nxënësit. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 
 
 

- - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 4.2.2: 
Organizimi i 
aktiviteteve 
ekstrakurrikulare 
të përbashkëta 
edukative, sociale 
e rekreative 

Përshkrimi i 
aktivitetit 4.2.2: 
Me qëllim të 
krijimit të një 
ambienti e 
atmosfere sa më 
miqësore dhe 
motivuese për 
nxënësit, shkollat 
do të organizojnë 
aktivitete të 
ndryshme 
ekstrakurrikulare 
edukative, sociale 
e rekreative për 
nxënësit, në të 
cilat do të 

Çdo vit shkollor, 
duke filluar nga 
viti shkollor 
2018-2019. 

Shkollat DKA 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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përfshihen 
mësimdhënësit 
dhe nxënësit, por 
edhe prindërit 
dhe komuniteti.  
 
Këto aktivitete 
përfshijnë (por 
nuk kufizohen në 
këto) 
organizimin e 
orëve të leximit, 
diskutimeve për 
libra e filma, 
diskutimeve 
joformale për 
tema të caktuara 
të 
fushave/lëndëve 
të ndryshme, 
lojërave 
intelektuale, 
shfaqjeve dhe 
performancave të 
ndryshme 
artistike, vizita 
në vende e 
institucione të 
ndryshme, piknik 
në natyrë, etj.. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 4.2.3: 
Raportimi dhe 
ndëshkimi i 
dhunës në 
shkolla 

Përshkrimi i 
aktivitetit 4.2.3: 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të ndërtojë një 

Rregullisht, 2019 
– 2023. 

Shkollat 
 

DKA 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

N/A - - - - - - 
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mekanizëm 
efikas për 
raportimin dhe 
ndëshkimin e 
dhunës në 
shkolla, qoftë ajo 
dhunë fizike, 
psikologjike apo 
e formave të tjera 
dhe pavarësisht 
se nga kush 
ushtrohet e në 
drejtim të kujt 
ushtrohet. 
 
DKA do të 
kërkojë nga 
shkollat që kurdo 
që hasen raste të 
dhunës në 
shkolla, ato të 
raportohen 
urgjentisht dhe 
në detaje në DKA. 
DKA pastaj me 
stafin e vet, sipas 
nevojës do të 
kërkojë edhe 
angazhimin e 
Inspektoratit të 
Arsimit, do t’i 
hulumtojë në 
detaje këto raste 
të dhunës dhe do 
të ndërmarrë 
masa ndëshkuese 
ndaj palëve që 
kanë ushtruar 
dhunë në 
përputhje me 
legjislacionin në 
fuqi në Kosovë. 

 
 
 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 4.2.4: 
Trajtimi korrekt 
dhe i barabartë 
për nxënësit e 
komuniteteve 
rom, ashkali dhe 
egjiptian 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 4.2.4: 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të kërkojë nga 
shkollat në të 
cilat vijojnë 
mësimin nxënësit 
e komuniteteve 
rom, ashkali dhe 
egjiptian, që 
nxënësit e këtyre 
komuniteteve të 
trajtohen në 
mënyrë korrekte 
dhe të barabartë 
me nxënësit e 
komunitetit 
shumicë shqiptar. 
Kjo nënkupton se 
këta nxënës nuk 
do të 
koncentrohen në 
klasa të veçanta, 
por do të 
shpërndahen 
proporcionalisht 
nëpër paralele të 
ndryshme, do të 
përkrahen dhe 
stimulohen nga 
mësimdhënësit, 
do të nxiten të 
bashkëpunojnë 
dhe integrohen 
me nxënësit 

Rregullisht, 2019 
– 2023. 

Shkollat 
 

DKA 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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shumicë 
shqiptarë, nuk do 
të lejohet që këta 
nxënës të 
trajtohen nga të 
tjerët, qoftë nga 
mësimdhënësit 
qoftë nga 
nxënësit 
shumicë, si 
inferiorë, nuk do 
të lejohet 
diskriminimi 
ndaj tyre, etj. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 4.2.5: 
 
Punësimi i 
psikologëve dhe 
pedagogëve në 
shkollat e mesme 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 4.2.5: 
 
Në pamundësi 
për të punësuar 
psikologë dhe 
pedagogë në të 
gjitha shkollat e 
komunës së 
Suharekës, DKA 
së paku do të 
punësojë dy 
psikologë për 
shkollat e 
mesme, 
përkatësisht një 
psikolog në 
Gjimnazin “Jeta e 
Re” dhe një 
psikolog në 
SHMP “Abdyl 

Gjatë vitit 
shkollor 2018 - 
2019 punësohen 
2 psikologë dhe 1 
pedagog në 
shkollat e mesme 
të larta. 
 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

560 euro 
paga 

mujore x 12 
muaj x 3 
persona. 

20160 20160 20160 20160 20160 100800 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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Ramaj” dhe 
gjithashtu do të 
punësojë edhe 
një pedagog në 
Gjimnazin “Jeta e 
Re” (një pedagog 
veçse është i 
punësuar në 
SHMT “Skender 
Luarasi”), meqë 
nxënësit e 
shkollave të 
mesme janë të 
një moshe më të 
ndjeshme të 
adoleshencës dhe 
psikologët 
shkollorë dhe 
pedagogët mund 
të kontribuojnë 
shumë të 
trajtimin e 
sfidave dhe 
problemeve me 
të cilat 
ballafaqohen këta 
adoleshentë, 
duke i trajtuar 
rastet individuale 
të nxënësve sipas 
specifikave, duke 
ofruar këshillim 
psikologjik dhe 
orientim në 
karrierë, duke 
organizuar 
takime grupore 
me nxënësit, 
duke ofruar 
konsulencë për 
mësimdhënësit 
për mënyrën e 
qasjes ndaj 
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adoleshentëve, 
etj.. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 20160 20160 20160 20160 20160 100800 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 20160 20160 20160 20160 20160 100800 

 

Rezultati 4.3: Mënjanohen faktorët dhe shkaktarët që mund ta rrezikojnë jetën, shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve. 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.3.1: 
Përdorimi i 
uniformave 
shkollore nga 
nxënësit në 
shkolla 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.3.1: 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të kërkojë nga 
të gjitha 
shkollat që të 
gjithë nxënësit 
të pajisen dhe 
të bartin 
uniformat 
shkollore, në 
mënyrë që 
nxënësit të jenë 
lehtë të 
identifikueshëm 
dhe brenda 
shkollës e 
oborrit shkollor 
të mund të 
futen vetëm 
nxënësit, jo 
edhe palët tjera. 
Në pamundësi 
që DKA të 
mbulojë koston 
financiare për 

Në fillim të çdo 
viti shkollor 2019 
– 2023. 
 
Nxënësit pajisen 
me uniforma 
shkollore me 
participimin e 
prindërve. 

Shkollat 
 

KDSH-të 
 

Këshillat e 
Prindërve 

DKA 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

Rreth 12 mijë 
nxënës x 20 

euro 
uniforma me 
participimin 
e prindërve. 

240000 240000 240000 240000 240000 1200000 
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uniformat e 
nxënësve, ato 
do të mbulohen 
me participimin 
e prindërve. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 240000 240000 240000 240000 240000 1200000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.3.2: 
Rrethimi i 
oborreve të 
shkollave 
dhe vendosja 
e kamerave 
të sigurisë në 
shkolla  

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.3.2: 
Në funksion të 
krijimit të një 
mjedisi shkollor 
sa më të sigurt, 
DKA e komunës 
së Suharekës do 
të investojë në 
ndërtimin e 
rrethojave të 
jashtëm të 
oborreve të disa 
shkollave të 
cilat aktualisht 
nuk i kanë 
rrethojat ose i 
kanë shumë të 
dëmtuara. Këto 
shkolla janë: 
- SHFMU "Naum 
Veqilharxhi" në 
Vërshec. 
- SHFMU "Sadri 
Duhla" në 
Duhël. 
- SHFMU 
"Flamuri i 
Arbërit" në 

Gjatë vitit 2020 
investohet në 
vendosjen e 
kamerave të 
sigurisë në 
shkollat që kanë 
nevojë. 
 
Gjatë periudhës 
2022 – 2023 
bëhen ndërtimi i 
rrethojave të 
oborreve të 
shkollave në 
vijim: 
 
- SHFMU "Naum 
Veqilharxhi" në 
vitin 2022. 
- SHFMU "Sadri 
Duhla" në vitin 
2022. 
- SHFMU "Flamuri 
i Arbërit" në vitin 
2023.  
- SHFMU 
"Dëshmorët e 
Kombit" në vitin 
2023. 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

20 mijë euro 
për 

vendosjen e 
kamerave të 
sigurisë në 

shkolla. 
 

4 shkolla x 10 
mijë euro 

rrethojat e 
oborrit. 

- 20000 - 20000 20000 60000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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Reshtan. 
- SHFMU 
"Dëshmorët e 
Kombit" në 
Popolan. 
 
Gjithashtu, DKA 
e komunës së 
Suharekës do të 
investojë edhe 
në vendosjen e 
kamerave të 
sigurisë në ato 
shkolla ku ka 
nevojë, 
përkatësisht në 
shkollat në 
vijim: 
- SHFMU “17 
Shkurti" në 
Shirokë, 
- SHFMU 
"VP.Shkodrani" 
në Leshan, 
- SHFMU 
''Hasan 
Prishtina'' në 
Semetisht, 
- SHFMU 
''Xhavit Syla'' në 
Sllapuzhan,  
- SHFMU ''Ismet 
Jashari'' në 
Javor,  
- SHFMU ''Sadri 
Duhla'' në 
Duhel,  
- SHFMU 
''Migjeni'' në 
Gjinoc, 
- SHFMU 
''Naum 
Veqilharxhi'' në 
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Muhlan,  
- SHFMU 
''Lidhja 
Prizrenit'' në 
Budakovë,  
- SHFMU ''28 
Nëntori'' në 
Doberdelan. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - 20000 - 20000 20000 60000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.3.3: 
Shënjimi dhe 
vendosja e 
“policëve të 
shtrirë” në 
afërsi të 
shkollave  

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.3.3: 
DKA e komunës 
së Suharekës, 
në 
bashkëpunim 
me inspektorët 
e 
komunikacionit 
dhe Policinë e 
Kosovës, do të 
bëj vendosjen e 
shenjave 
paralajmëruese 
të 
komunikacionit 
dhe do të 
vendosë 
pengesa 
(“policë të 
shtrirë”) në 
afërsi të disa 
prej shkollave, 
ku 
komunikacioni 
paraqet rrezik 
për nxënësit. 

Gjatë periudhës 
2021 – 2022 
bëhen shënjimi 
dhe vendosja e 
“policëve të 
shtrirë” në afërsi 
të shkollave që 
kanë nevojë. 

Drejtoria e 
Shërbimeve 

Publike 
DKA 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

15 mijë euro 
në vit për 
shënjimin 

dhe 
vendosjen e 
“policëve të 
shtrirë” në 

afërsi të 
shkollave. 

- - 15000 15000 - 30000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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Shënjimi dhe 
vendosja e 
“policëve të 
shtritë” do të 
bëhet afër 
shkollave në 
vijim: 
- SHFMU 
"Destan 
Bajraktari" në 
Suharekë,  
- SHFMU ''7 
Marsi'' në 
Suharekë, 
- SHFMU 
''Shkëndija'' në 
Suharekë, 
- SHFMU 
"Kongresi i 
Manastirit" në 
Studenqan, 
- SHFMU 
"Hasan 
Prishtina" në 
Semetisht,  
- SHFMU "Sadri 
Duhla" në 
Duhël, 
- SHFMU "Naum 
Veqilharxhi" në 
Mohlan, 
- SHFMU 
''Drita'' në 
Gelancë ,  
- SHFMU 
''Migjeni'' në 
Gjinoc,  
- SHFMU ''Edit 
Durham'' në 
Mushtisht,  
- SHFMU 
''Gjergj 
Kastrioti'' në 
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Sallagrazhdë,  
- SHFMU 
''Dëshmorët e 
Grejkocit'' në 
Grejkoc,  
- SHFMU 
''Shaban 
Mazreku'' në 
Sopijë, 
- SHFMU 
''Iliria'' në 
Savrovë, 
- SHFMU 
''Vëllezërit 
Frashëri'' në 
Bukosh,  
- SHFMU ''Ramë 
Bllaca'' në 
Bllacë, dhe 
- SHFMU 
''Flamuri i 
Arbrit'' në 
Reshtan. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - 15000 15000 - 30000 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.3.4: 
Inspektimi i 
lokaleve afër 
shkollave 
dhe largim i 
lokaleve që 
punojnë pa 
leje afër 
shkollave 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.3.4: 
DKA e komunës 
së Suharekës, 
përmes 
Inspekcionit 
Komunal dhe 
në përputhje 
me vendimin e 
Kuvendit 
Komunal të 
Komunës së 

Rregullisht gjatë 
periudhës 2019 – 
2023. 
 
Sipas nevojës dhe 
kërkesave të 
shkollave dhe të 
DKA-së, 
Inspeksioni 
realizon vizita 
inspektuese dhe 
ndërmerr masa 
sipas nevojës. 

Drejtoria e 
Inspeksionit 

DKA 
 

Shkollat 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

N/A - - - - - - 
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Suharekës, do 
të mbyllë të 
gjitha lokalet e 
kafiteritë të 
cilat veprojnë 
në afërsi të 
shkollave dhe të 
cilat nuk kanë 
lejet përkatëse 
për veprimtari 
të tilla. 
Ndërsa, sa i 
përket lokaleve 
dhe kafiterive 
të cilat veprojnë 
në afërsi të 
shkollave ku 
frekuentojnë 
nxënësit dhe të 
cilat kanë leje 
përkatëse për 
veprimtarinë e 
tyre, DKA e 
komunës së 
Suharekës, 
përmes 
Inspekcionit 
Komunal do të 
kërkojë nga 
këto lokale dhe 
kafiteri që të 
mos mbajnë 
dhe të mos ju 
shesin 
nxënësve gjëra 
e substanca të 
palejuara 
nxënësve, siç 
janë duhani, 
pijet alkoolike, 
etj.. Për t’u 
siguruar për një 
gjë të tillë, DKA 
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do të kërkojë 
nga Inspekcioni 
Komunal që 
këto lokale e 
kafiteri të 
inspektohet 
rregullisht dhe 
nëse 
konstatohet që 
ndonjëra nga to 
i thyen 
rregullat, 
atëherë në 
përputhje me 
dispozitat dhe 
procedurat 
ligjore, DKA do 
të kërkojë 
mbylljen e tyre. 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi i 
kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
4.3.5: 
Fushata 
vetëdijesuese 
për nxënësit 
kundër 
dukurive 
negative 

Përshkrimi i 
aktivitetit 
4.3.5: 
DKA e komunës 
së Suharekës në 
bashkëpunim 
me organizata 
të specializuara 
do të organizojë 
fushata 
vetëdijesuese 
nëpër shkolla 
në lidhje me 
rreziqet, dëmet 
dhe pasojat e 
përfshirjes së të 
rinjve në 

Çdo vit shkollor 
2019 – 2023. 
 
Organizohen 
fushata 
vetëdijesuese 
nëpër shkolla. 

DKA 
 

Shkollat 
Organizatat 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

Përgatitja dhe 
printimi i 

materialeve 
informuese e 

vetëdijesuese. 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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fenomenet 
negative, siç 
janë konsumimi 
i duhanit, i 
alkoolit dhe i 
narkotikëve. 
 
Këto fushata do 
të organizohen 
në formë të 
takimeve e 
ligjëratave me 
nxënësit, duke 
vendosur 
postera 
informues 
nëpër shkolla, 
duke 
shpërndarë 
fletë-palosje te 
nxënësit, etj.. 
 
Këto fushata do 
të jenë më 
intensive në 
shkollat e 
mesme të larta, 
por do të 
realizohen edhe 
në shkollat e 
mesme të ulëta. 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 241000 261000 256000 276000 261000 1295000 

 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal (euro): 66160 86160 81160 101160 86160 420800 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore 
(euro): 

240000 240000 240000 240000 240000 1200000 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga të gjitha burimet e financimit (euro): 306160 326160 321160 341160 326160 1620800 
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FUSHA 5: EDUKIMI PARASHKOLLOR 

 
OBJEKTIVI 5: Përmirësimi i përfshirjes në edukimin parashkollor në komunën e Suharekës. 
 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 5 

Treguesi 
Gjendja e 
tanishme 
2018 

Caku 
2023 

Mjetet e verifikimit 

Numri i çerdheve të reja publike 1 4 Dosjet e tenderit, objektet e çerdheve të reja 
Numri i fëmijëve të përfshirë në edukimin 
parashkollor 

61 Rreth 200 
Listat e fëmijëve që vijojnë edukimin 
parashkollor 

Numri i fushatave informuese për prindërit 
për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe 

N/A 1 në vit 
Dëshmitë e fushatave, të takimeve, materiale 
informuese, etj. 

Numri i fëmijëve të përfshirë në klasën 
parafillore 

Nuk dihet 100% Evidencat e shkollave dorëzuar në DKA 

 

Rezultati 5.1: Rritet përfshirja e fëmijëve të moshave 0 – 5 vjeç në edukimin parashkollor në kopshte e çerdhe publike. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.1.1: 
Analiza e 
gjendjes për 
identifikimin 
e nevojave 
më të mëdha 
për çerdhe 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
5.1.1: 
DKA në bashkëpunim me 
komunitetin do ta bëj 
identifikimin e 
lokacioneve/vendbanimeve, 
të cilat kanë kërkesë dhe 
nevojë më të madhe për 
çerdhe.  
 

Çdo vit 2019 – 
2023. 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

 
Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit Periudha e Institucioni Institucioni/ Burimi i Përshkrimi Buxheti sipas viteve në euro 
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zbatimit  
dhe 

operacionalizimi  
i aktivitetit 

përgjegjës 
për zbatim 

Organizata 
mbështetëse 

financimit i kostos 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.1.2: 
Renovimi i 
hapësirave 
ekzistuese 
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
5.1.2: 
DKA do ta rinovojë objektin 
e çerdhes ekzistuese, në 
mënyrë që aty të mund të 
krijohen hapësira më të 
përshtatshme për fëmijët 
parshkollorë. 
 

Gjatë vitit 2019. 
 
Bëhet rinovimi i 
çerdhes 
ekzistuese në 
Suharekë. 

DKA N/A 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

80 mijë 
euro 

renovimi i 
çerdhes. 

80000 - - - - 80000 

Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

 
Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 

 
80000 - - - - 80000 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.1.3: 
Ndërtimi i 
çerdheve të 
reja publike 

Përshkrimi i aktivitetit 
5.1.3: 
DKA dhe komuna e 
Suharekës do të ndërtojnë 
disa çerdhe të reja publike 
në Suharekë në përputhje 
me Planin Zhvillimor 
Komunal 8-vjeçar të 
Komunës së Suharekës. 
 
Me rastin e ndërtimit të 
këtyre çerdheve ato do të 
pajisen me të gjitha mjetet e 
nevojshme mësimore. Për 
ndërtimin e këtyre 
çerdheve DKA dhe komuna 
e Suharekës do të ndjekin të 
gjitha procedurat e 
nevojshme, si: 
- identifikimi i lokacioneve 

 
Gajtë periudhës 
2019 – 2023, në 
përputhje me 
Planin Zhvillimor 
Komunal 8-vjeçar 
të komunës së 
Suharekës 
parashihet 
ndërtimi i 
çerdheve në: 
 
- Samadraxhë. 
 
- Lagjjën 
Fidanishte në 
Suharekë. 
 
- Lagjen “Pojata” 
në Suharekë. 

Komuna e 
Suharekës 

 
DKA 

N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

Buxheti 
është i 

paraparë në 
Planin 

Zhvillimor 
Komunal 8-

vjeçar të 
komunës së 
Suharekës. 

- - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 
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të përshtatshme që janë 
prona komunale për 
ndërtimin e çerdheve. 
- hartimi i projekteve të 
ndërtimit. 
- ndjekja e procedurave të 
tenderimit. 
- ndërtimi dhe pajisja me 
mjete mësimore e çerdheve. 

 
- Te shkolla 
“Shkëndija” në 
Suharekë. 
 
 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.1.4: 
Vetëdijesimi 
i prindërve 
për 
regjistrimin 
e fëmijëve 
në edukimin 
parashkollor  
 
 

Përshkrimi i aktivitetit 
5.1.4: 
DKA në bashkëpunim me 
çerdhet që kanë kapacitete 
për të pranuar fëmijë në 
edukimin parashkollor do 
të organizojnë fushata 
vetëdijesuese për prindërit 
për rëndësinë e edukimit 
parashkollor për fëmijët 
dhe për regjistrimin e 
fëmijëve çerdhe, në mënyrë 
që të gjitha çerdhet të 
regjistrojnë aq fëmijë sa 
kanë kapacitete 
infrastrukturore dhe 
humane. 
Kjo fushatë do të bëhet 
përmes organizimit të 
takimeve me prindër, 
përgatitjes dhe 
shpërndarjes së posterëve 
dhe flet-palosjeve me 
informata, etj. 

Çdo vit shkollor 
2019 – 2023. 
 
Gjatë afateve të 
regjistrimeve të 
fëmijëve në 
edukimin 
parashkollor 
organizohen 
fushata 
vetëdijesuese për 
prindërit. 

DKA 
 

Çerdhet 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

Përgatitja 
dhe 

printimi i 
materialeve 
informuese. 

500 500 500 500 500 2500 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 500 500 500 500 500 2500 
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Totali i buxhetit për rezultat (euro): 80500 500 500 500 500 82500 

 

Rezultati 5.2: Arrihet gjithëpërfshirja e fëmijëve të moshave 5 – 6 vjeç në klasën parafillore në shkolla fillore. 

Aktiviteti Përshkrimi i 
aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 
Aktiviteti 
5.2.1: 
 
Analiza e 
gjendjes 
aktuale të 
përfshirjes 
së kësaj 
kategorie 
të 
fëmijëve 

 
Përshkrimi i 
aktivitetit 5.2.1: 
 
DKA në bashkëpunim 
me shkollat dhe 
komunitetin do ta bëj 
identifikimin e numrit të 
saktë të fëmijëve që nuk 
vijojnë klasën 
parafillore, si dhe 
lokacionet/vendbanimet 
ku jetojnë këta fëmijë.  

Çdo vit 2019 – 
2023. 

DKA 
 

Shkollat 
 

Çerdhet 

N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

N/A - - - - - - 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): - - - - - - 

 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.2.2: 
 
Përfshirja 
e të gjithë 
fëmijëve 
në klasën 
parafillore  
 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 5.2.2: 
 
DKA në bashkëpunim 
me shkollat që kanë 
nevojë të hapin paralele 
të reja parafillore do të 
analizojë mundësitë që 
këto paralele të hapen 
me resurset ekzistuese 
përmes: 

Janar – gusht 
2019. 
 
Krijohet nga një 
paralele për 
parafillorët në 
SHFMU “Ismet 
Jashari” në Javor 
dhe SHFMU 
“Rilindja” në 
Neperbisht dhe 

DKA 
 

Shkollat 
N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 
 

2 edukatore 
x 475 euro 

paga 
mujore. 

3800 11400 11400 11400 11400 49400 

 
Donatorët 
dhe/ose 

N/A - - - - - - 
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- shfrytëzimit të 
hapësirave të lira në 
kuadër të shkollave. 
- renovimit të 
hapësirave të lira në 
kuadër të shkollës. 
- organizimit dhe 
përshtatjes së orarit për 
shfrytëzim të klasave 
ekzistuese. 
- organizimit dhe 
përshtatjes së orarit për 
personelin ekzistues që 
nuk punojnë me normë 
të plotë. 
Sipas nevojës, 
punësohet edhe 
personel i ri. 

në të dy shkollat 
punësohet nga një 
edukatore. 
 
Fëmijët 
parafillorë nga 
paralelet e ndara 
vijojnë klasën 
parafillore në 
shkollat amë. 
 

Institucionet 
Qendrore 

 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 3800 11400 11400 11400 11400 49400 

 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

aktivitetit 

Periudha e 
zbatimit  

dhe 
operacionalizimi  

i aktivitetit 

Institucioni 
përgjegjës 
për zbatim 

Institucioni/ 
Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 
financimit 

Përshkrimi 
i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Aktiviteti 
5.2.3: 
Pajisja me 
mjete 
mësimore 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit 5.2.3: 
DKA do të pajisë me 
mjetet e nevojshme 
mësimore të gjitha 
hapësirat/klasat e reja 
për parafillorët, qoftë 
ato të krijuara me 
resurset ekzistuese, 
qoftë ato të krijuara 
përmes anekseve 
shkollore. 

Gjatë vitit 2019. 
 
DKA do të pajisë 
me mjetet e 
nevojshme 
mësimore të 
gjitha paralelet 
parafillore që 
kanë nevojë. 

DKA N/A 

 
 
 

Buxheti 
komunal 

 
 

5 mijë euro 
për pajisjen 

e klasave 
parafillore. 

5000 - - - - 5000 

 
Donatorët 
dhe/ose 

Institucionet 
Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet (euro): 5000 - - - - 5000 

Totali i buxhetit për rezultat (euro): 8800 11400 11400 11400 11400 54400 
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Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal (euro): 89300 11900 11900 11900 11900 136900 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore (euro): 0 0 0 0 0 0 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga të gjitha burimet e financimit (euro): 89300 11900 11900 11900 11900 136900 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


