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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon 

pavarësi funksionale, financiare dhe operative. Zyra Kombëtare e Auditimit kryen 

auditime të rregullsisë dhe të performancës dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit 

të Kosovës.  

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në 

administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve 

kombëtare. 

Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Raportet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë rishikime 

të pavarura, objektive dhe të besueshme të cilat vlerësojnë nëse veprimet e qeverisë, 

sistemet, operacionet, programet, aktivitetet apo organizatat veprojnë në përputhje 

me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka hapësirë për 

përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për këtë raport “Menaxhimi i Mirëmbajtjes së 

Institucioneve Publike Arsimore” në konsultim me Ndihmës Auditorin e 

Përgjithshëm, Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.  

Ekipi i cili e ka përpiluar këtë raport është në përbërje të:  

Myrvete Gashi, Udhëheqës i Departamentit të Auditimit  

Vlora Duraku, Udhëheqës i Ekipit  

Ylfete Osmani, Anëtare e Ekipit  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - Adresa: Lagjja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi 210, Prishtinë 10000, Kosovë  
Tel: +381(0) 38 60 60 04/1011http://zka-rks.org

                                                 
1 Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të 

jenë në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm  -.  
2 Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me 

lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.   
3 Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 

pritshme.   
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Lista e shkurtesave  

 

AUVK Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 

BPV Bruto Produkti Vendor 

DI  Departamenti i Infrastrukturës 

DIA Departamenti i Inspektoratit të Arsimit 

DKA Drejtoria Komunale e Arsimit 

IKShP Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik 

KN  Komiteti Ndërministror 

MAShT Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

MF  Ministria e Financave 

PSAK               Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 

ShFMU            Shkolla Fillore e Mesme e Ulët 

UA  Udhëzim Administrativ 

ZKA   Zyra Kombëtare e Auditimit  
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Përmbledhje e përgjithshme 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin “Menaxhimi i mirëmbajtjes në Institucionet 

Publike Arsimore”. Mirëmbajtja e institucioneve publike arsimore ka rol të rëndësishëm si në 

aspektin shëndetësor e po ashtu, edhe në ofrimin e kushteve elementare për zhvillimin e 

procesit mësimor. Për të vlerësuar menaxhimin e mirëmbajtjes në institucione arsimore kemi 

audituar Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencinë e Ushqimit dhe 

Veterinarisë, Drejtoritë Komunale të Arsimit në tri komuna: Prishtinë, Vushtrri dhe Ferizaj. 

Ndërsa, për të vlerësuar për së afërmi menaxhimin e mirëmbajtjes në tri komunat e cekura më 

lartë, kemi përzgjedhur 18 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta.  

Auditimi ka nxjerrë në pah se institucionet publike nuk kanë siguruar mirëmbajtje në 

nivel të duhur në institucionet arsimore dhe për pasojë nuk ofrojnë kushtet elementare për 

zhvillimin e procesit mësimor. Në tri komunat e audituara, në përgjithësi gjendja e shkollave 

nuk është e mirë, nuk ka mirëmbajtje në mënyrë të vazhdueshme për të mundësuar zhvillimin 

e mësimit në një ambient të shëndetshëm dhe me kushtet bazike mësimore. Nga 18 objektet 

shkollore që kemi vlerësuar, vetëm shtatë (7) prej tyre janë në nivel mesatar dhe më të 

pranueshëm për zhvillimin e aktiviteteve mësimore. Katër (4) objekte shkollore kishin 

siguruar kushtet minimale të mirëmbajtjes mirëpo nuk ishin në nivel të mjaftueshëm. 

Përderisa, në shtatë (7) objekte shkollore kemi identifikuar mangësi të theksuara në furnizimin 

me materiale dhe pajisje higjienike, gëlqerosjen vjetore të mureve dhe dezinfektimin e tyre. 

Po ashtu sigurimin e inventarit, sigurimin e gjendjes së mirë të nyjeve sanitare, ajrosjen e 

objektit dhe ventilimin e tualeteve, si dhe mungon sigurimi i pastërtisë në nivel të pranueshëm 

të dyshemesë, inventarit dhe tualeteve.  

Janë disa arsye, se pse menaxhimi i mirëmbajtjes nuk është në nivelin e duhur. 

Së pari, institucionet qendrore dhe lokale nuk kanë arritur që të koordinojnë, të 

mbikëqyrin dhe të delegojnë detyrat rreth inspektimeve që duhet kryer në nivele të 

ndryshme dhe nuk kanë hartuar infrastrukturë të plotë ligjore. Si pasojë, nuk janë vlerësuar 

kushtet e përgjithshme të mirëmbajtjes shkollore për të siguruar mbarëvajtjen e procesit 

mësimor dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve. Kjo shkëputje nga institucionet përgjegjëse ka 

ndikuar në mungesë të informatave për gjendjen e përgjithshme të shkollave apo në disa raste 

edhe dyfishim të aktiviteteve inspektuese. Komunat e audituara nuk kanë ofruar mbështetjen 

dhe bashkëpunimin e duhur për mirëmbajtjen e objekteve shkollore. 

 

Së dyti, nuk janë realizuar aktivitetet e duhura brenda institucioneve shkollore për 

sigurimin e kushteve dhe shërbimeve të mirëmbajtjes. Menaxhimi i mirëmbajtjes ka qenë 

sfidues për shumicën e shkollave, planifikimi i aktiviteteve dhe ndërmarrja e masave për të 

siguruar shërbime të mira të mirëmbajtjes nuk ka qenë në nivel të duhur. Ka raste kur 

problemet janë identifikuar tek ndërtimet e reja, cilësia e ndërtimit ka qenë në nivel jo të 

kënaqshëm dhe qysh në funksionalizim ka pasur nevojë për intervenime urgjente. 
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Mirëmbajtja sezonale dhe e rregullt në përgjithësi nuk është realizuar në nivel të duhur për 

mbarëvajtjen e procesit mësimor. 

Rekomandojmë nivelin qendror dhe lokal: 

Duke u bazuar në gjendjen aktuale të shkollave palët relevante duhet të angazhohen në 

realizimin e aktiviteteve dhe të ndërmarrin masa përmirësuese për të siguruar që me resurset 

që kanë në dispozicion të krijojnë kushte të përshtatshme në mënyrë që: 

 Hapësirat publike të objekteve shkollore të mirëmbahen në vazhdimësi  për të 

mundësuar zhvillimin e mësimit në një ambient të shëndetshëm dhe me kushtet 

bazike mësimore. 

Institucionet shkollore të: 

 

 Sigurojnë kushte të përshtatshme dhe elementare për zhvillimin e procesit mësimor, 

të organizojnë mirëmbajtjen sezonale dhe rutinore duke shfrytëzuar në mënyrë 

racionale resurset teknike dhe njerëzore me qëllim të përmirësimit të kushteve për 

mbarëvajtjen e procesit mësimor. 

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim 

Institucionet e përfshira në auditim janë pajtuar me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit. 

Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i 

adresuar rekomandimet e dhëna.  

(Për konkluzione dhe rekomandime më të detajuara referoju raportit në brendësi)  
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1  Hyrje  

Një mjedis i shëndetshëm shkollor është domosdoshmëri për garantimin e zhvillimit të 

aktivitetit mësimor dhe paraqet performancën institucionale edukative dhe zhvillimin 

kulturor e social të komunitetit. Hapësirat e shkollës përcaktojnë mënyrën se si reagojnë 

pjesëmarrësit brenda këtij dimensioni, ato afektojnë shëndetin, sjelljen e tyre, duke ndikuar 

drejtpërdrejtë edhe në procesin dhe cilësinë e mësimit. Meqenëse aktiviteti shkollor është një 

proces gjithë ditorë, paraqitet nevoja që këto hapësira të mirëmbahen në vazhdimësi për të 

mundësuar zhvillimin e mësimit në një ambient të shëndetshëm dhe me kushtet bazike 

mësimore.  

Mirëmbajtja e objektit është aktivitet i vazhdueshëm dhe i përditshëm i shkollës i cili duhet të 

organizohet në mënyrë të vazhdueshme duke përfshirë pastrimin e të gjitha hapësirave 

edukativo-arsimore, mjeteve sanitare, orendive dhe pajisjeve tjera në institucionet arsimore 

me qëllim të krijimit të kushteve higjienike të shëndetshme dhe për t’u parandaluar nevoja e 

riparimeve më të mëdha dhe për të siguruar jetëgjatësi funksionale të objekteve shkollore)4. 

Mirëmbajtja e objekteve shkollore është e rëndësishme edhe nga aspekti ekonomik dhe 

shfrytëzimi racional i fondeve, mbron investimet kapitale, kujdeset për sigurimin e kushteve 

bazike për zhvillimin e procesit arsimor.  

Në hapësirat ku zhvillohet ky proces, shpesh vjen deri te paraqitja e shumë problemeve si 

prishje, dëmtime të inventarit, të objektit apo defekte të pajisjeve. Shkaktarët e paraqitjes së 

këtyre problemeve janë të ndryshëm nisur nga buxheti i pa mjaftueshëm, cilësia jo e mirë e 

ndërtimit të objektit, mungesa e menaxhimit të mirëmbajtjes, e deri tek vetëdijesimi i ulët i 

shfrytëzuesve. Nisur nga kjo, paraqitet nevoja që mirëmbajtja e objekteve shkollore të 

menaxhohet profesionalisht, në mënyrën dhe kohën e duhur.  

Bazuar në raportin e fundit statistikor të publikuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë (më tej: MAShT) përkitazi me sistemin e arsimit, viteve të fundit shifrat e ndarjes 

së buxhetit kanë ndryshuar në favor të sistemit arsimor. Treguesit arsimorë financiarë 

kategorizojnë shpenzimet publike për arsim me 4.6% të bruto produktit vendor5 (më tej: BPV) 

kurse shpenzimet publike për arsim si përqindje e shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë 

arrijnë deri në 16.9%6.  

                                                 
4 Projekti për integrim ndëretnik, Mirëmbajtja e objekteve shkollore, USAID, 

http://www.mon.gov.mk/images/documents/priracnici/PRIRACNIK_za_odrzuvanje_na_ucilista -ALB-CELOSEN-fin.pdf.  
5 Raport vjetor statistikor me tregues arsimor 2015/2016, MAShT 
6 Raport vjetor statistikor me tregues arsimore 2016/17   

http://www.mon.gov.mk/images/documents/priracnici/PRIRACNIK_za_odrzuvanje_na_ucilista-ALB-CELOSEN-fin.pdf


ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  

 

8 

 

Ky tregues reflekton vlerën e investimeve në arsim krahas me investimet tjera publike. Vlen 

të ceket se shpenzimet publike për një nxënës si përqindje e BPV-së për kokë banori janë 

14.9%7. 

Nëse e krahasojmë Kosovën me shtetet e Evropës, duket se kjo përqindje e shpenzimeve 

publike për arsim si përqindje e BPV-së është më e lartë krahas vendeve në zhvillim.  

Grafiku 1. Paraqitja e shpenzimeve për Arsim në Kosovë krahas vendeve të zhvilluara të 
Evropës (si përqindje e BPV-së) 

 
Burimi: Sipas Raportit të Statistikave 2016/17, MAShT 

Sipas Planit Zhvillimor të Arsimit 2017/21, viteve të fundit fokusi është vendosur në rritjen e 

hapësirës fizike për mësim, kurse sfidë mbetet sigurimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja adekuate 

e infrastrukturës dhe krijimi i mjediseve të shëndetshme. Nisur nga faktet e përmendura, 

problemet që më konkretisht e karakterizojnë menaxhimin e mirëmbajtës së shkollave në 

vendin tonë janë të natyrës menaxhuese dhe organizative. 

Këto probleme janë më shumë evidente në shkollat e ciklit fillor dhe të mesëm të ulët. Niveli 

i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët, përfshinë arsimin e obliguar nëntë vjeçare që korrespondon 

me nivelin 1 dhe 2 të klasifikimit standard ndërkombëtar të arsimit. Këto institucione 

gjithashtu i karakterizon, numri i madh i nxënësve si dhe numri më i madh i objekteve 

shkollore. 

Menaxhimi i mirëmbajtjes së institucioneve arsimore nuk është një proces i thjeshtë por që 

kërkon kontrolle dhe aktivitete të vazhdueshme për eliminimin e shkaktarëve rrethanorë, 

objektivë dhe subjektivë.  

                                                 
7 Raporti Vjetor Statistikor me tregues arsimor 2016/17 MASHT https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/raport-vjetor-

statistikor-me-tregues-arsimore-2015-16.pdf 
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Prandaj, është e domosdoshme që institucionet përgjegjëse të organizojnë planifikimin, 

ekzekutimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve për mirëmbajtje sikundër edhe 

parashikimin e shfrytëzimit racional të buxhetit në dispozicion.  

1.1 Problemi i auditimit 

Raportet e auditimeve financiare të kryera nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitet 2016-

2017 kanë shpalosur parregullsitë në pranimin e inventarit dhe mallrave esenciale për 

furnizim8. 

Si indikatorë tjerë na kanë shërbyer edhe raportet hulumtuese dhe informatat nga mediat të 

publikuara gjatë viteve te fundit lidhur me gjendjen e shkollave. Sipas raporteve të 

publikuara, mungesa e higjienës është problem i paevitueshëm në shumicën e shkollave 

fillore përfshirë mjetet sanitare, përderisa inventari, pajisjet dhe mobiliet e shkollave në disa 

raste janë në gjendje jo të mire)9. Po ashtu, është vërejtur se menaxhimi i mirëmbajtës është jo 

adekuat edhe sa ju përket ndërtesave të reja shkollore10. 

1.2 Objektivi, pyetjet dhe fushëveprimi i auditimit 

Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse institucionet publike arsimore, dhe palët 

përgjegjëse kanë siguruar kushte/mirëmbajtje të përshtatshme për zhvillimin e procesit 

mësimor në objektet e shkollave të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët (më tej: ShFMU).  

Në kuadër të kësaj objektive kemi vlerësuar se sa kanë arritur MAShT, AUVK, komunat dhe 

Institucionet Publike Arsimore të koordinojnë aktivitetet, të menaxhojnë burimet në 

dispozicion si dhe të instalojnë mekanizmat e nevojshëm për të siguruar ambient të 

shëndetshëm dhe të përshtatshëm. 

Ky raport ka për qëllim që përmes vlerësimit dhe analizimit të procesit të mirëmbajtjes të ofroj 

rekomandime për institucionet përgjegjëse, me qëllim që nxënësve t’ju mundësohet zhvillimi 

i mësimit në një ambient të shëndetshëm dhe me kushtet bazike mësimore. 

 

 

                                                 
8 Raportet e Auditimit për vitet  2016/17, MAShT 
9  1) Koha.net, qasur me datë, 01/10/2018, https://www.koha.net/kosove/120274/prinderit-ne-ferizaj-kerkojne-

funksionalizimin-e-tualeteve-te-shkolles/, Telegrafi, qasur me datën 30/09/2018 https://telegrafi.com/kjo-eshte-gjendja-ne-
shkollen-ismail-qemajli-ne-prishtine/ 

10 Aktiv Pres, artikull gazetaresk, 2017  http://aktivpress.com/masht-shmang-pergjegjesine-per-mungesen-e-higjienes-ne-

shkolla/, Gjendja e shkollës “Shkolla e Mesme e Ulët në Vushtrri”, https://kallxo.com/gjnk/mosmirembajtja-e-shkollave-

shkakton-rregullisht-miniepidemi/ (2013) 
 

https://www.koha.net/kosove/120274/prinderit-ne-ferizaj-kerkojne-funksionalizimin-e-tualeteve-te-shkolles/
https://www.koha.net/kosove/120274/prinderit-ne-ferizaj-kerkojne-funksionalizimin-e-tualeteve-te-shkolles/
http://aktivpress.com/masht-shmang-pergjegjesine-per-mungesen-e-higjienes-ne-shkolla/
http://aktivpress.com/masht-shmang-pergjegjesine-per-mungesen-e-higjienes-ne-shkolla/
https://kallxo.com/gjnk/mosmirembajtja-e-shkollave-shkakton-rregullisht-miniepidemi/
https://kallxo.com/gjnk/mosmirembajtja-e-shkollave-shkakton-rregullisht-miniepidemi/
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Raporti i auditimit iu përgjigjet pyetjeve kryesore të auditimit: 

A janë duke u siguruar në nivelin e duhur kushte të përshtatshme dhe shërbimet e mirëmbajtjes në 

institucionet publike të arsimit? 

 A kanë instaluar Institucionet Qendrore sistem funksional për të siguruar kushte të 

përshtatshme në objektet shkollore?  

 A është duke u menaxhuar siç duhet mirëmbajtja e objekteve shkollore nga Drejtoritë 

komunale të arsimit? 

 A janë realizuar aktivitetet e duhura brenda institucioneve shkollore për sigurimin e 

kushteve dhe shërbimeve të mirëmbajtjes? 

Periudha e auditimit përfshinë vitet 2017-2018. Subjekt i këtij auditimi nga niveli qendror i 

qeverisjes është MAShT, në kuadër te të cilit funksionojnë Komiteti Ndërministror (më tej: 

KN), Departamenti i Infrastrukturës (më tej: DI), si dhe Departamenti i Inspektoratit të 

Arsimit (më tej: DIA), ndërsa në kuadër të AUVK është përfshirë Inspektorati Sanitar. 

Sa i përket nivelit lokal jemi fokusuar në sistemin e menaxhimit nga drejtoritë komunale të 

Arsimit (më tej: DKA) të komunave Prishtinë, Vushtrri dhe Ferizaj, të cilat funksionojnë në 

kuadër të qeverisjes lokale. Përzgjedhja e këtyre komunave është bërë në bazë të statistikave 

të arsimit në Kosovë11, hulumtimeve të dala nga pyetësorët gjatë fazës së parastudimit12 si dhe 

sipas të dhënave nga MF ( të dhënave të Thesarit 2017). Sipas statistikave, komunat e lartë 

cekura kanë numër më të madh të nxënësve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët. Këto 

komuna prijnë edhe për nga vlera e ndarë dhe e shpenzuar e buxhetit për mirëmbajtje. 

Sa i përket matjes së rezultateve të menaxhimit të mirëmbajtës kemi bërë vlerësimin në 

tetëmbëdhjetë (18) objekte shkollore. Prej tyre, 6 janë përzgjedhur si raste studimi duke u 

trajtuar dhe analizuar më në detaje, kurse dymbëdhjetë (12) të tjera i janë nënshtruar procesit 

të vëzhgimit. Analizat tona janë fokusuar në metoda analitike dhe krahasuese mes shkollave 

duke dashur të vihet në pah edhe efekti i menaxhimit të brendshëm të tyre. Ky proces ka 

kaluar nëpër tri komunat e përzgjedhura; Prishtinë, Vushtrri dhe Ferizaj. 

Më poshtë, në tabelën 1 kemi paraqitur numrin e përgjithshëm të ShFMU–ve në gjithë 

territorin e vendit, në krahasim me të dhënat për tri komunat e audituara.  

 

 

 

                                                 
11  Statistikat e Arsimit në Kosovë, Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Arsim 2015/16, qasur me datë 05/11/2018, Prishtinë  
12 Pyetësorët e dërguar në komuna nga ZKA, Tetor 2018, Prishtinë 
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Tabela 1. Numri i përgjithshëm i objekteve shkollore dhe nxënësve në Kosovë në raport 

me komunat e audituara 

Numri i përgjithshëm i SHFMU-ve në raport me numrin e shkollave të audituara 

  

Numri i përgjithshëm i objekteve shkollore  969  

12% Numri  i përgjithshëm i objekteve shkollore në tri komunat audituese  114  

  

Numri i përgjithshëm i nxënësve të nivelit të ShFMU-ve  
 
258,464  

23% Numri i nxënësve të nivelit të ShFMU në tri komunat audituese  59,622  

Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga  ZKA, bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara 

Siç shihet në tabelë, auditimi ka përfshirë 12% të objekteve të përgjithshme shkollore dhe 23% 

të numrit të përgjithshëm të nxënësve krahasuar me numrin e tyre në tërë territorin e Kosovës 

në raport me komunat e audituara. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e përdorur gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 

fushëveprimi janë paraqitur në Shtojcën 1 të këtij raporti. 

Për të përmirësuar procesin e menaxhimit të mirëmbajtjes në institucionet arsimore, 

rekomandimet e dhëna në këtë raport të auditimit mund të ju shërbejnë edhe komunave tjera 

të cilat nuk kanë qenë drejtpërdrejtë të përfshira në këtë auditim.  
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2 Përshkrimi i sistemit, detyrat dhe përgjegjësitë e palëve 

relevante   

Hapat që duhet ndërmarrë në aspektin e sistemit të menaxhimit financiar të objekteve 

shkollore në nivel qendror dhe lokal, përcaktohen përmes Ligjit nr. 03/L-48 për menaxhimin 

e financave publike dhe përgjegjësitë. Kjo tregon që komunat dhe institucionet tjera përgatisin 

buxhetin e propozuar në bazë të nevojave të tyre dhe në përputhje me kufizimet që 

përcaktohen me qarkoret buxhetore. Ky planifikim bëhet për shumën e mjeteve që kërkohet, 

respektivisht vijat buxhetore, ndërsa më pas buxheti i përgjithshëm shqyrtohet dhe miratohet 

në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Institucionet e paraqitura në grafikun e mëposhtëm  

luajnë rol kyç në aspektin e realizimit të aktiviteteve për menaxhimin e mirëmbajtjes së 

objekteve shkollore. Më poshtë, është paraqitur si funksionon sistemi i menaxhimit të 

objekteve shkollore në nivel qendror e lokal. 

Grafiku 2. Përshkrimi i sistemit dhe përgjegjësitë e nivelit qendror e lokal  
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MAShT organizon dhe përcakton formulën për buxhetin në sektorin e arsimit që duhet 

shpenzuar për komuna në bashkëpunim me MF, duke u bazuar në parimin e financimit sipas 

numrit të nxënësve.  

Në nivelin lokal, komunat menaxhojnë financat e arsimit para universitar përmes granteve 

specifike për arsim të alokuara nga niveli qendror. Formula e financimit që përfshinë edhe 

provizione për financim shtesë për shkollimin në zona të larta rurale, arsimim të 

komuniteteve dhe arsimimit të kategorive me nevoja të veçanta, ndryshon në bazë të limiteve 

të përcaktuara buxhetore (përafërsisht 23 € për nxënës). Shërbimet e mirëmbajtjes hyjnë në 

kategorinë e përgjithshme për  “Mallra dhe Shërbime”. 

Sa i përket inspektimit të shkollave, në kuadër të MAShT funksionon Inspektorati i Arsimit. 

Gjithashtu, si palë relevante e nivelit qendror është edhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 

(AUV) përgjegjëse për inspektimin sanitar te të gjitha institucioneve publike. Përderisa, në 

aspektin e qeverisjes lokale inspektimi i shkollave bëhet nga inspektorati sanitar komunal. 

Ndërsa, sa i përket menaxhimit dhe administrimit të brendshëm institucional, përgjegjës janë 

drejtorët e shkollave. Drejtorët janë të obliguar që të sigurojnë një mjedis të sigurt për gjithë 

komunitetin shkollorë, duke shfrytëzuar kapacitetet që kanë në dispozicion. 
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3 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull fillimisht janë paraqitur gjetjet e auditimit në lidhje me koordinimin dhe 

funksionimin e Komitetit Ndërministror, përcaktimin e standardeve të mirëmbajtjes, 

mbikëqyrjen dhe kontrollin e institucioneve të arsimit nga niveli qendror dhe organet tjera 

inspektuese. 

Më tutje, janë prezantuar gjetjet e qeverisjes lokale, ku përfshihet planifikimi dhe shpenzimi i 

buxhetit sipas limiteve të përcaktuara me ligjin për ndarjet buxhetore dhe me qarkore 

buxhetore, si dhe inspektimi i objekteve shkollore në nivel lokal. 

Në fund, janë prezantuar gjetjet lidhur me menaxhimin dhe administrimin e brendshëm 

institucional të shkollave ku drejtorët janë përgjegjës që të sigurojnë një mjedis të sigurt dhe 

të shëndetshëm për gjithë komunitetin shkollorë brenda një institucioni arsimorë publik. 

Gjetjet shërbejnë si bazë për t'iu përgjigjur pyetjeve të auditimit, të paraqitura dhe të 

shpjeguara në Kapitullin e Konkluzioneve (kapitulli 4), dhe rekomandimet për përmirësime 

të mundshme, të parashtruara në Kapitullin e Rekomandimeve (kapitulli 5). 

3.1 Mangësitë në menaxhimin e objekteve shkollore nga institucionet 

qendrore 

Institucionet qendrore janë të obliguara të koordinojnë aktivitetet në mes tyre, me qëllim që të 

përmirësojnë cilësinë, përshtatshmërinë dhe efikasitetin arsimor në të gjitha nivelet, të lehtësojnë 

zhvillimin e procesit mësimor duke krijuar kushte të përshtatshme për zhvillimin e atij procesi13. 

3.1.1 Vështirësitë në procesin e koordinimit të aktiviteteve dhe hartimin e 

udhëzuesve për mirëmbajtjen e objekteve shkollore 

Koordinimi i aktiviteteve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e hapësirave shkollore te të gjitha profileve dhe 

niveleve është e domosdoshme për të siguruar kushtet optimale në ambientet shkollore14. Për të caktuar 

standardet matëse për sigurimin e kushteve optimale është e domosdoshme të bëhet hartimi i udhëzuesve 

adekuat15. 

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Shëndetësisë, dhe Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në vitin 2004 kanë themeluar Komitetin Ndërministror si 

trup drejtues dhe përgjegjës për mbikëqyrjen dhe koordinimin e aktiviteteve për promovimin 

                                                 
13 E përshtatur / Sipas planit strategjik zhvillimor te Arsimit 
14 Plani strategjik zhvillimor, http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-

ALB.pdf ( Faqe 59, rezultatet e pritshme 2.7.5) 
15 Plani strategjik zhvillimor, http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-

ALB.pdf ( Faqe 59, rezultatet e pritshme 2.7.5) 
 

http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
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e shëndetit në shkollat publike. Përveç këtyre tri ministrive, komiteti ka përfshirë edhe 

përfaqësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (më tej: OBSh), UNICEF, Instituti 

Kombëtar i Shëndetit Publik (më tej: IKShP), Organizata Ndërkombëtare për Migracion dhe 

organizata tjera. Në kuadër të këtij komiteti është hartuar “Strategjia për Shkollat Promovuese 

të Shëndetit në Kosovë 2009–2018”, në bazë të së cilës më pas është përgatitur plani i veprimit 

ku parashihen masat për realizimin e objektivave. Komiteti ka zhvilluar disa aktivitete që kanë 

pasur të bëjnë me promovimin e mjediseve të shëndetshme nëpër shkolla deri në vitin 2014.  

Këto aktivitete kanë pasur të bëjnë kryesisht me projekte për mbrojtjen e shëndetit dhe 

higjienën publike. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2014 OBSh, si njëri ndër bashkë themeluesit 

e këtij komitetit ka bërë një vlerësim të shkollave për aspektin  e ruajtjes së shëndetit dhe ka 

dhënë disa rekomandime në raportin vlerësues dhe progresiv “ Shëndeti 2020”. Ndër të tjera, 

në këtë raport ceket nevoja e zhvillimit të disa komponentëve për një mjedis më të mirë dhe 

një pjesëmarrje pro aktive te të gjithë shfrytëzuesve16. Megjithatë, deri në maj 2019 nuk kemi 

hasur ndërmarrjen e aktiviteteve për implementimin e rekomandimeve të këtij raporti. 

Rekomandimet kanë qenë edhe në aspektin e sigurimit të mirëmbajtjes dhe trajnimet e 

nevojshme për drejtorët e shkollave, mirëpo këto rekomandime nuk janë adresuar. 

Komiteti ka mbajtur takimet vjetore të parapara me anëtarët e komitetit. Këto takime kanë 

qenë më shumë shqyrtuese dhe raportuese për koordinimin dhe implementimin e aktiviteteve 

që nuk kanë pasur të bëjnë me promovimin e mjedisit të shëndetshëm nëpër shkolla. 

Gjatë viteve 2017/18, është bërë përpilimi i “Kartave të Shëndetit” për shkollat promovuese,  

megjithatë, zhvillimi i këtyre aktiviteteve për promovimin e mjediseve të shëndetshme nuk 

ka qenë i mjaftueshëm. Këto karta nënkuptojnë marrëveshje mes komitetit dhe shkollave, për 

promovimin dhe sigurimin e mjedisit të shëndetshëm, fizik dhe psiko-social. Ky aktivitet 

ndërmjet MAShT dhe OBSh ka rezultuar me nënshkrimin e këtyre kartave nga një numër 

simbolik i shkollave, konkretisht në tetë (8) shkolla në komunën e Vitisë dhe në dy (2) shkolla 

tjera në Prishtinë, nga gjithsejtë 969 shkolla sa është numri i përgjithshëm i shkollave në tërë 

territorin e Kosovës. Promovimi i mjediseve të shëndetshme nuk është bërë mjaftueshëm pasi 

që ka mbuluar vetëm 1% të shkollave, dhe një numër tejet të ulët të komunave dhe shkollave 

kanë përfituar. 

Plani i veprimit 2009-2013, ka paraparë masat që duhet ndërmarrë për sigurimin e 

mirëmbajtjes dhe ruajtjen e pasurisë shkollore, ku hyjnë aktivitete si hulumtimet për cilësinë 

e mirëmbajtjes, hartimin e udhëzuesit për menaxhimin e mirëmbajtjes së objekteve shkollore 

dhe trajnimin për implementimin e udhëzuesve17. Deri më tani, sipas analizave tona, komiteti 

nuk ka zhvilluar aktivitete hulumtuese dhe nuk ka raportuar lidhur me gjendjen apo kushtet 

shëndetësore në mjediset shkollore. Mungesa e koordinimit ndërinstitucional për aktivitetet 

                                                 
16 Raport për zbatimin e fushës së shëndetit dhe mireqenjes IAN M Young, Konsulent për promovimin e shëndetit ( 

Rekomandimi 2) 
17 Strategjia për promovimin e shëndetit publik në shkolla 2009-2018, Plani i veprimit, faqe 48, Prishtinë,  
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hulumtuese dhe raportuese ka ndikuar në krijimin e situatave të paqarta dhe mos realizimin 

e objektivave të parapara në plan të veprimit lidhur me mjediset shëndetësore. Komiteti nuk 

ka arritur të iniciojë hartimin e udhëzuesit për menaxhimin e mirëmbajtjes së objekteve 

shkollore për shkak të mungesës së koordinimit të palëve përgjegjës brenda MAShT dhe 

komunave përkatëse. 

Përgjegjës për hartimin e udhëzuesit është Departamenti i Infrastrukturës në MAShT. Hartimi 

i këtij udhëzuesi nuk është bërë edhe pse sipas Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (më tej: 

PSAK) 2017/21 është paraparë të përfundojë në vitin 2017, dhe sipas konstatimeve tona ky 

udhëzues nuk është hartuar për shkak të përpjekjeve jo të mjaftueshme nga MAShT. Mungesa 

e këtij udhëzuesi shkakton paqartësi për ndarje të përgjegjësive, për mënyrat se si mund të 

menaxhohet një ndërtesë shkollore dhe nuk ofrohen mundësi për krijimin e një sistemi të unik 

të mirëmbajtjes. 

3.2 Mungesa e kontrollit dhe mbikëqyrjes nga organet inspektuese  

3.2.1 Mungesa e inspektimeve të përgjithshme të mirëmbajtjes nga Departamenti i 

Inspektoratit të Arsimit në MAShT 

Departamenti i Inspektoratit të Arsimit, përveç detyrave dhe përgjegjësive tjera duhet të verifikojë edhe 

sigurimin e kushteve në të cilat organizohet procesi edukativo - arsimor (lokali, inventari, mjetet 

mësimore, mjedisi i përshtatshëm) sipas programeve të përcaktuara të punës18.  

Në aspektin e mirëmbajtjes dhe mbrojtjes shëndetësore të fëmijëve, nxënësve dhe punëtorëve 

tjerë të institucioneve arsimore, shkollat kontrollohen përmes inspektimeve të rregullta dhe 

kontrolluese në mbështetje të planit vjetor të inspektimit të arsimit. Në disa raste kryhen edhe 

inspektime speciale të cilat iniciohen me kërkesë të veçantë nga drejtoritë dhe shkollat, mirëpo 

të cilat nuk kanë të bëjnë me aspektin e mirëmbajtjes. Po ashtu, ka inspektime emergjente dhe 

ri-inspektime varësisht nga nevojat. 

Departamenti i Inspektoratit të Arsimit, disponon me stafin profesional të përbërë nga 43 

inspektorë të arsimit, veprimtaria e departamentit shtrihet në shtatë (7) sektorë regjional. 

Numri i inspektorëve të ndarë në sektorë regjional, përcaktohet sipas madhësisë së 

regjioneve19. 

Procesi i inspektimit të objekteve shkollore fillon me njoftimin për inspektim të rregullt, ku 

përfshihet verifikimi i zbatimit të infrastrukturës ligjore administrative, realizimi i planeve 

dhe programeve, monitorimi në orët mësimore si dhe ambienti i brendshëm dhe i jashtëm.  

                                                 
18 1) Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektoratit në MAShT, www.masht.net 
     2) Ligji numër 03/068 për arsimin ne komunat e RK ( neni 4) 
 

http://www.masht.net/
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Gjatë procesit të verifikimit të objekteve shkollore nga inspektorët përgatitet një procesverbal 

ku përfshihet edhe vlerësimi i hapësirave dhe kushteve teknike. Ky procesverbal sa i përket 

vlerësimit të kushteve dhe nivelit të mirëmbajtjes higjienike në këto institucione nuk ofron 

indikatorë të matshëm dhe të krahasueshëm të niveleve të mirëmbajtjes prandaj edhe nuk 

siguron vlerësimin e kushteve sipas gjendjes reale. Në këto procesverbale të vlerësimit të 

mjedisit dhe mirëmbajtjes së ambientit shkollorë gjendja paraqitet si: e mirë, e kënaqshme, e 

pranueshme, pa e sqaruar përmes indikatorëve të vlerësuar nivelin e pritshmërisë për 

sigurimin e kushteve bazike. Sa i përket numrit të inspektimeve dhe aktiviteteve inspektuese 

për vitet 2017/18 për tri komunat e audituara i kemi paraqitur më poshtë. 

Tabela 3.  Numri dhe lloji i inspektimeve të realizuara nga MAShT në tri komunat e 

audituara për vitet 2017/18 

Llojet e inspektimeve 
Komuna e 
Prishtinës 

Komuna e 
Vushtrrisë 

Komuna e 
Ferizajt 

Vitet 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Numri i inspektorëve 7 7 5 5 4 4 

Numri i Shkollave Fillore dhe Mesëm të 
Ulët 40 40 32 32 39 39 

Inspektimet e realizuara 
Komuna e 
Prishtinës 

Komuna e 
Vushtrrisë 

Komuna e 
Ferizajt 

Inspektimet e përgjithshme  0 4 2 0 7 4 

Inspektimet speciale  32 84 30 37 41 14 

Inspektimet emergjente  0 0 0 0 0 0 

Ri inspektimet  0 5 4 0 6 0 

Total 32 93 36 37 54 18 
Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga  ZKA, bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara 

 Siç shihet edhe në tabelë numri i inspektimeve speciale është më i lartë krahasuar me numrin 

e inspektimeve të përgjithshme për shkak të kërkesave të vazhdueshme për këto inspektime, 

ku hynë shqyrtimi i lëndëve, ankesave dhe kërkesave të ndryshme, por jo edhe inspektime në 

aspektin e mirëmbajtjes. Numri i inspektimeve në komunën e Prishtinës është tejet i ulët në 

raport me numrin e inspektorëve, që do të thotë se një (1) inspektor ka kryer rreth pesë (5) 

inspektime speciale gjatë vitit 2017, përderisa nuk ka kryer as një inspektim të përgjithshëm 

ku parashihet verifikimi i mirëmbajtjes së objekteve. Ndërsa, në vitin 2018 një (1) inspektor ka 

kryer 13 inspektime në vit, prej të cilave shumica janë inspektime speciale.  

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2018 prioritet i inspektoratit të arsimit ka qenë vlerësimi i 

performancës së punonjësve si dhe monitorimi i zbatimit të kurrikulës së re nga niveli i 

shkollës. 
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Edhe dy komunat e tjera qëndrojnë njëjtë për nga numri i ulët i inspektimeve. Në komunën e 

Vushtrrisë për dy vitet një (1) inspektor ka kryer rreth shtatë (7) inspektime, përderisa në 

komunën e Ferizajt për vitin 2017 janë kryer rreth 14 inspektime ndërsa në vitin 2018 ai numër 

ka rënë në rreth pesë (5) inspektime për inspektor brenda një viti. Vlen të theksohet se edhe 

në këto dy komuna ka dominuar numri i inspektimeve speciale krahasuar me  inspektimet e 

përgjithshme. 

Përkundër inspektimeve të realizuara në numër më të madh të kategorisë së inspektimeve 

speciale, aktiviteti lidhur me inspektimet e përgjithshme apo të rregullta ku hynë verifikimi i 

mirëmbajtjes ka qenë tejet i ulët në raport me numrin e objekteve shkollore. Inspektorati i 

Arsimit nuk ka ndërmarrë aktivitete të mjaftueshme të inspektimeve të rregullta për verifikim 

të hapësirave dhe kushteve teknike në objektet shkollore. Mungesa e këtyre aktiviteteve 

inspektuese vjetore ka shkaktuar dobësi lidhur me verifikimin e kushteve bazike mësimore 

me qëllim të njohjes së gjendjes reale dhe adresimit të problemeve në DKA. 

3.2.2 Mungesë e aktiviteteve inspektuese nga AUV dhe nga inspektoratet 

komunale 

Inspektorati Sanitar Qendror në kuadër të AUV ka për obligim që të inspektojë kushtet higjienike 

sanitare në të gjitha objektet shkollore. Sipas ligjit mbi inspektoratin sanitar të Kosovës, ky inspektorat 

ka për obligim të koordinoj, të mbikëqyrë dhe të bashkëpunojë me inspektoratin sanitar komunal 20 . 

Kjo Agjenci sipas raportit vjetor të saj ka kryer disa inspektime sanitare higjienike në 

institucionet arsimore. Në këto inspektime ka verifikuar kushtet në disa institucione 

parashkollore publike, si dhe ka inspektuar 12 shkolla të mesme. Mirëpo, ky inspektorat nuk 

ka realizuar aktivitete inspektuese për vlerësimin e kushteve higjienike sanitare të objekteve 

shkollore publike në shkollat fillore. Sipas intervistave me zyrtarët e AUV21, inspektimi i 

institucioneve të ciklit fillor dhe të mesëm të ulët është përgjegjësi komunale. Me këtë rast 

edhe përkundër obligimeve ligjore, nuk ka ndonjë bashkëpunim për ndarjen e detyrave dhe 

përgjegjësive, koordinimin dhe harmonizimin mes nivelit qendror dhe atij komunal.  

 Inspektorati Sanitar Komunal është organ ekzekutiv i specializuar që funksionon në kuadër të çdo 

komune dhe kontrollon objektet ku ushtrohen veprimtari arsimore, dhe është e obliguar të inspektoj 

shkollat për verifikimin e gjendjes higjienike-sanitar22.  

 

Funksionimi i inspektoratit sanitar nëpër komuna ndryshon sipas rregullimit të tyre të 

brendshëm, e që gjendja e tyre paraqitet si më poshtë. 

                                                 
20 Ligji nr. 2003/22 inspektorati sanitar , neni 12, Kompetencat e Inspektoratit Sanitar të Kosovës 
21 Intervista me zyrtarët e AUVK-së, me datë 20.12.2018   
22 ligji nr. 2003/22 inspektorati sanitar , neni 12, Kompetencat e Inspektoratit Sanitar të Kosovës 
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Inspektorati Komunal i Prishtinës deri në vitin 2017 ka qenë njësi e veçantë e inspektimit 

sanitar. Por në vitin 2018, janë ndërmarrë reforma të brendshme në emër të sistematizimit të 

vendeve të punës në kuadër të departamentit, me ç ‘rast Inspektorati Sanitar ka kaluar në 

Drejtorinë e Inspektoratit për Shërbime Publike. Ky departament ka kryer inspektime për 

kontrolle të kushteve në mjedise publike, por këto aktivitete nuk i ka ndërmarrë në 

institucionet publike arsimore. Inspektorati komunal nuk i ka konsideruar si të domosdoshme 

dhe me prioritet vlerësimin e kushteve në objektet shkollore krahas problemeve të tjera në 

fushën e ndërtimit, dhe përmirësimit të rendit publik. Ky departament nuk e ka mbuluar fare 

sektorin e vlerësimit të kushteve të mirëmbajtjes në objektet shkollore dhe nuk posedojnë të 

dhëna apo raporte përmbledhëse për gjendjen e tyre. 

Inspektorati Komunal i Vushtrrisë ka inspektuar 19 shkolla fillore gjatë vitit 2017/2018, 

mirëpo në mungesë të stafit të inspektorëve sanitarë nuk ka arritur që të realizoj aktivitete të 

inspektimit në të gjitha objektet shkollore. Ky inspektorat ka përgatitur një raport 

përmbledhës vjetor për kontrollet sanitare në objektet shkollore në të cilin ka adresuar çështjet 

dhe kanë përcaktuar afatet kohore për përmirësimin e mangësive të evidentuara por të njëjtin 

nuk e ka adresuar në DKA me qëllim të njoftimit lidhur me gjendjen e shkollave.  

Inspektorati Komunal i Komunës së Ferizajt ka performuar në nivel të kënaqshëm në 

aspektin e kontrolleve të objekteve shkollore. Ky inspektorat ka inspektuar të gjitha shkollat 

fillore gjatë vitit 2017/2018, ka përgatitur një raport përmbledhës për gjendjen e 39 shkollave 

fillore në vitin 2017, sipas të cilit gjendja në 30 shkolla fillore nuk paraqitet e mirë23. Më tej, ka 

adresuar në procesverbale çështjet dhe afatet kohore për përmirësimin e mangësive të 

evidentuara dhe të njëjtin e ka adresuar në DKA, mirëpo DKA nuk ka ndërmarr ndonjë masë 

për përmirësimin dhe adresimin e tyre.  

Mungesa e aktiviteteve inspektuese shkakton mungesë të informimit dhe paraqitjes së një 

pasqyre të përgjithshme mbi gjendjen e mirëmbajtjes së objekteve shkollore. Gjithashtu, 

inspektoratet komunale të cilat përgatisin raportet përmbledhëse duke mos adresuar ato tek 

palët përgjegjëse siç janë DKA-të, kanë ndikuar në humbjen e informatave të nevojshme për 

DKA-të. 

Koordinimi, mbikëqyrja dhe delegimi i detyrave rreth inspektimeve nuk është në nivel të 

duhur. Kjo shkëputje nga institucionet inspektuese të nivelit qendror me atë lokal ka ndikuar 

në mungesë të inspektimeve apo në disa raste edhe dyfishim të aktiviteteve. E gjithë kjo, ka si 

pasojë mos vlerësimin e kushteve të përgjithshme të mirëmbajtjes shkollore për të siguruar 

mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve. 

                                                 
23 Raporti i Inspektimit të shkollave të Komunës së Ferizajit, 22.03.2018  
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3.3 Mangësitë e nivelit lokal në menaxhimin e objekteve shkollore 

Menaxhimi i mirë përfshinë pjesëmarrjen e të gjitha palëve në procesin e planifikimit për të arritur 

vendimmarrje afatshkurtër apo afatgjatë. Proces ky që përfshinë ndarjen e buxhetit sipas nevojave dhe 

prioriteteve, përcaktimin e afateve dhe ndërmarrjen e masave tjera që demonstrojnë zotimin për 

mirëmbajtjen e ndërtesave 24 . Qeverisja lokale duhet të sigurojë se shkollat janë duke realizuar aktivitetet 

e tyre lidhur me planifikimin e shpenzimeve, furnizimin me materialet e nevojshme të punës dhe 

mbikëqyrjen e tyre. 

3.3.1 Mangësitë në planifikim të buxhetit dhe përllogaritjen e shpenzimeve të 

mirëmbajtjes  

Komunat janë përgjegjëse dhe kanë autonomi që procesin e planifikimit të buxhetit ta realizojnë duke 

ndjekur legjislacionin përkatës për institucionet arsimore. Planifikimi i buxhetit financiar dhe 

shpenzimeve bazohet në qarkoren buxhetore e cila shërben si një standard për llogaritjen  e shpenzimeve 

25.  

Komuna e Prishtinës për vitin 2017/18 nuk ka një planifikim buxhetor për nënkategoritë që 

dalin nga kategoria “Mallra dhe shërbime”, ndërsa në dy komunat e tjera është bërë nën 

kategorizimi i shpenzimeve sipas shkollave dhe shërbimeve të tyre. Më konkretisht, nuk është 

bërë ndarja e shpenzimeve sipas shërbimeve për secilën shkollë. Mungesa e ndarjes së 

fondeve sipas shkollave ka pas ndikim negativ në planifikimin jo të drejtë dhe të duhur për 

shpenzimet në këto kategori. Kjo ka pamundësuar që drejtorët e shkollave të njoftohen për 

buxhetin që do të kenë në dispozicion. Po ashtu, ka ndikuar që DKA-të mos të kenë një 

pasqyrë të përgjithshme të kërkesave, bazuar në të cilën do të mund të bëhej prioritizimi i 

nevojave për shkollat që kanë nevojë më urgjente për renovime. 

Për të planifikuar paraprakisht shpenzimet buxhetore është e nevojshme që DKA-të të mbajnë 

takime të rregullta me drejtorët e shkollave. Në të tri komunat e audituara, Prishtinë, Vushtrri 

dhe Ferizaj nuk na janë ofruar të dhëna për diskutimin paraprak të buxhetit me drejtorët e 

shkollave. Mungesa e këtyre diskutimeve të nevojshme ka shkaktuar vështirësi në 

identifikimin e nevojave konkrete.  

Përllogaritja e shpenzimeve financiare për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve ku hyjnë 

edhe kategoria e mirëmbajtjes sipas qarkores buxhetore përcaktohet në 23€ për kokë të 

nxënësit, përveç kësaj, kosto fikse e paraparë për secilën shkollë është 1,000€. Sipas këtij 

standardi, numri i stafit teknik është i përcaktuar 1 punëtor teknik për 170 nxënës.  

                                                 
24 Guidelines for maintenance Parish Schools Projekti për integrimin ndëretnik në arsim, “Mirëmbajtja e objekteve shkollore”, 

USAID (marre parasysh se mirëmbajtja është aktivitet i vazhdueshëm dhe se duhet të organizohet në mënyrë sistematike dhe 
pro-aktive, për përkufizimin e mirëmbajtjes standarde jemi bazuar ne kriteret e këtij dokumentit te hartuar. Sipas këtij dokumenti 
mirëmbajtja ndahet ne mirëmbajtje të paplanifikuar, mirëmbajtje te planifikuar dhe mirëmbajtje te rregullt apo te e vazhdueshme 
25 Qarkorja buxhetore vjetor, MF, Pika 10 Granti Specifik i Arsimit 
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Edhe pse fushëveprimi i auditimit mbulon periudhën 2017/18, për të pasur një pasqyrë më të 

qartë të historikut të menaxhimit financiar të DKA-ve, vlen të ceket se një formulë e llogaritjes 

së shpenzimeve për shkollat ishte paraparë deri në vitin 2015/16.  Kjo formulë ishte sugjeruar 

në kuadër të një bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit dhe Bankës Botërore në emër të 

decentralizimit të shpenzimeve në të gjitha komunat dhe ishte aplikuar si pilot projekt 26.   

Komuna e Prishtinës dhe Vushtrrisë, kanë zbatuar këtë metodë të llogaritjes të propozuar nga 
banka Botërore deri në vitin 2015. Vlen të ceket se sipas zyrtarëve në komunën e Vushtrrisë27 

ky program është ndërprerë për shkaqe të panjohura për zyrtarët e kësaj komune edhe pse 
kishte gjetur zbatim, përderisa zyrtarët e komunës së Prishtinës pohojnë se nuk ka rezultuar 
si praktikë e mirë28.  

Aktualisht nuk aplikohet ndonjë formulë për llogaritjen e shpenzimeve, për të arritur një 

ndarje më të drejtë dhe të arsyeshme të buxhetit. 

DKA-të në komunat e audituara nuk aplikojnë përllogaritje adekuate të shpenzimeve të 

mirëmbajtjes, në të cilën përllogaritje do të duhet të përfshihej: numri i nxënësve, sipërfaqja e 

objektit, numri i punëtorëve, renovimet e objekteve etj. Mungesa e një formule përllogaritëse 

të shpenzimeve duke përfshirë të gjithë indikatorët e lartë cekur dhe me ndikim, krijon ndarje 

jo të drejtë të shpenzimeve në proporcion me nevojat e paraqitura dhe për pasojë ka mos 

përmbushjen e nevojave për mirëmbajte të objekteve shkollore.  

Mirëmbajtja e objekteve shkollore në komunat e audituara nuk ka rezultuar në nivel të 

kënaqshëm në shumicën e shkollave. Aktualisht në shkollat e audituara kemi vërejtur se 

standardi i përcaktuar me qarkore buxhetore nga MF për mirëmbajtje është aplikuar një 

punëtorë teknik në raport me 170 nxënës. Megjithatë, kemi vlerësuar se sipërfaqja e objekteve 

shkollore është një indikator shumë i rëndësishëm për përcaktimin dhe shpërndarjen e 

punëtorëve teknik dhe kjo nuk është marr parasysh nga DKA-të. Shpërndarja e stafit teknik 

të mirëmbajtjes është bazuar vetëm në qarkoren buxhetore duke mos marrë në konsideratë 

indikatorët e tjerë, gjë që paraqet vështirësi në mbulimin e të gjitha sipërfaqeve të objekteve 

shkollore me shërbimet e mirëmbajtjes. Kjo situatë rezulton me objekte johigjienike dhe që 

intervenimet e nevojshme urgjente të mos arrijnë të realizohen në kohën e duhur. 

Bazuar në gjendjen e objekteve shkollore që janë duke funksionuar është e nevojshme që të 

bëhet një kategorizim sipas vjetërsisë dhe zhvlerësimit të tyre, në mënyrë që të vlerësohen 

nevojat e mirëmbajtjes së objekteve. Kjo do të mundësonte që të planifikohen shpenzimet në 

mënyrë më racionale për investime, renovime apo edhe mirëmbajtje rutinore.  Ky kategorizim 

deri më tani nuk është bërë nga DKA-të. Në grafikun 3, kemi paraqitur gjendjen e  objekteve 

shkollore sipas vjetërsisë së tyre në tri komunat e audituara. 

                                                 
26 Raport nga Programi “ Formula e Financimit”, Doracak i buxhetit dhe financave per shkolla, “ Autonomia financiare e 

shkollës”, projekti i Bankes Boterore implementuar nga MAShT, 2010 
27 Intervista e mbajtur me ZKF, KV, Xhevrije Haliti, 21.02.2019 
28 Intervista e mbajtur me ZKF, KP, Isa Avdiu, 10.04.2019 
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Grafiku 3. Kategorizimi i objekteve sipas vjetërsisë në tri komunat: Prishtinë, Ferizaj, 
Vushtrri 

      Komuna e Prishtinës                      Komuna e Ferizajt                   Komuna e Vushtrrisë 

  
Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga ZKA, bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara 

Duke u bazuar në vjetërsinë e tyre si objekte të vjetra i kemi konsideruar objektet me mbi 40 

vite29, 20-40 vjet të vjetërsisë së tyre janë konsideruar si objekte mesatarisht të zhvlerësuara si 

dhe ndërtime të reja i kemi konsideruar ato që janë ndërtuar në 20 vitet  e fundit. 

Ky kategorizim i objekteve tregon nevojën e një planifikimi më adekuat të menaxhimit sipas 

nivelit të vjetërsisë së objekteve shkollore, sidomos kur është fjala për planifikimin e 

shpenzimeve të mirëmbajtjes.  

3.4 Matja e rezultateve të menaxhimit të mirëmbajtjes në objektet 

shkollore 

Institucionet shkollore duhet të realizojnë menaxhimin e brendshëm të mirëmbajtjes së objekteve të tyre. 

Menaxhimi i mirë ka si rezultat bashkëpunimin dhe komunikimin më të mirë brenda institucionit si 

dhe reflekton në raport me komunitetin30. Institucionet shkollore duhet të sigurojnë se shërbimet janë 

ofruar në nivelin e duhur, të ndërtojnë një mekanizëm efektiv të vetëvlerësimit në raport me mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve (përfshirë rastet e shërbimeve të kontraktuara)31. Gjithashtu, institucionet 

                                                 
29 Rregullore MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore 
30 Udhëzues për vlerësimin e brendshme te shkollës Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2016 
31 Korniza për sigurim te cilësisë se performancës se shkollës ne Kosove, 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&type=n
ode&id=25693 

26%

17%57%

14 objekte ndërtimi mbi 40 vjet

9 objekte ndërtimi 20 - 40 vjet

31 objekte ndërtimi nën 20 vjet

30%

19 %51%

19 objekte ndërtimi mbi 40 vjet

12 objekte ndërtim 20 - 40 vjet

33 objekte ndërtime nën 20 vjet
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30%

14 objekte ndërtimi mbi 40 vjet

9 objekte ndërtimi 20 - 40 vjet

10 objekte ndërtimi nën 20 vjet

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&type=node&id=25693
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&type=node&id=25693
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shkollore duhet të hartojnë rregullore të brendshme organizative të shkollës dhe të ndërmarrin masa për 

rritjen e përgjegjësisë dhe vetëdijesimin e të gjithë pjesëmarrësve në mjediset shkollore.  

3.5 Mungesa e ofrimit të përkrahjes dhe bashkëpunimit të 

mjaftueshëm nga Komunat për mirëmbajtjen e shkollave  

Qeverisja lokale duhet të sigurojë se shkollat janë duke menaxhuar planifikimin e buxhetit dhe 

shpenzimeve të tyre, renovimet, furnizimin me materialet dhe pajisjet e nevojshme të mbajtjes së nivelit 

të higjienës si dhe kontrollin dhe mbikëqyrjen e tyre. Komuna dhe institucionet arsimore duhet të 

bashkëpunojnë për të realizuar shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesave shkollore32.  

Komunat nuk kanë ofruar mbështetjen dhe bashkëpunimin e duhur për mirëmbajtjen dhe 

funksionalizimin e objekteve shkollore me qëllim të mbarëvajtjes dhe ofrimit të kushteve 

elementare për zhvillimin e proceseve mësimore. Më poshtë kemi paraqitur vlerësimet tona 

nga auditimi dhe vëzhgimet e realizuara në tri komunat e audituara. 

Në Komunën e Prishtinës është vizituar dhe vlerësuar ShFMU “Ismajl Qemajli”. Kjo shkollë 

funksionon që nga viti 1980, me një sipërfaqe prej 5,714 m2. Numri i nxënësve është 2, 843,  

stafi teknik i rregullt i shkollës është i përbërë vetëm nga 2 punëtorë teknik të brendshëm, 

ngase shkolla ka të kontraktuar shërbimet e higjienës dhe i mbulon me një kompani private. 

Shkolla ka hartuar të gjitha rregulloret përfshirë ato disiplinore dhe të organizimit të stafit 

teknik.   

Fotografia 1. Gjendja e objektit dhe inventarit në ShFMU ”Ismajl Qemajli”, Prishtinë 

 
Burimi: Foto të realizuara gjatë ekzekutimit të auditimit, maj 2019 

                                                 
32 Ligji mbi arsimin fillor, te mesëm dhe para universitar https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770
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Renovimi, inventari dhe mirëmbajtja - Objekti është i vjetër dhe ka nevojë për gëlqerosje dhe 

renovime. Ajo çka është intervenuar urgjentisht është shkarkimi i mjeteve të panevojshme nga 

depot e shkollës dhe intervenimi në disa nyje sanitare. Tualetet janë rinovuar në vitin 2015, 

me ç ‘rast janë ndërruar nyjat sanitare, dyshemeja dhe muret, megjithatë nuk është 

intervenuar si duhet në ventilim. Gëlqerosja pranverore dhe dezinsektimi i objektit nuk është 

bërë gjatë viteve 2017/18.  

Në objekt nuk është realizuar siç duhet mirëmbajtja sezonale. Po ashtu, edhe inventari i 

shkollës është tejet i dëmtuar. Edhe pse drejtori i shkollës ka përcjellë kërkesat në DKA, nuk 

ka bërë një planifikim më urgjent të buxhetit apo aktiviteteve për përmirësimin e gjendjes. 

Qëllimi i këtij planifikimi do të ishte që me shpenzime minimale të ofrohen kushtet bazike për 

fillimin e vitit shkollor.   

Furnizimi me material higjenik dhe sanitar bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga 

komuna, kërkesat dërgohen tek DKA për furnizimet e nevojshme sanitare dhe përmes 

komisionit bëhet pranim dorëzim i tyre. Pasi që në këtë shkollë shërbimet e mirëmbajtjes janë 

të kontraktuara, furnizimi me materiale të nevojshme higjienike është përgjegjësi  e operatorit 

të kontraktuar që të sigurojë shërbimet dhe materialet në kohë dhe sasi të mjaftueshme33. 

Mjetet dhe materialet hargjuese higjienike që përdoren nga kompania private janë jo cilësore 

dhe të papërshtatshme për mbajtjen e nivelit të pastërtisë34. Gjatë vëzhgimit të objektit 

shkollor është vërejtur përdorimi i batanijeve të cilat nuk janë higjienike dhe praktike. Sipas 

menaxhmentit të shkollës, operatori ekonomik zakonisht furnizohet me materiale higjienike 

të cilat nuk japin efektet e dëshiruara35.Mirëpo është vërejtur se përveç operatorit ekonomik  

edhe komuna ka furnizuar të njëjtën shkollë me mjete dhe materiale higjienike, gjë që ka 

shkaktuar dyfishim të shpenzimeve dhe dëmtim të buxhetit. 

Realizimi i shërbimeve higjienike për dallim nga shkollat tjera, tek kjo shkollë realizohet nga 

një kompani private. Kjo politikë është aplikuar në disa shkolla nga komuna e Prishtinës me 

qëllimin  se do të funksionojë më mirë.  Mirëpo, këto shërbime nuk janë në nivel të kënaqshëm, 

ka vështirësi në organizmin e tyre, mirëmbajtja rutinore që përfshinë higjienën ditore nuk 

është në nivelin e pranueshëm, tualetet janë të papastra, objekti ka kondensim të ajrit dhe 

rrjedhje të nyjeve sanitare. 

Në Komunën e Vushtrrisë është vizituar dhe vlerësuar gjendja në shkollën fillore të mesme të 

ulët “ShFMU 1” e  themeluar në vitin 2008, me një sipërfaqe prej 2,100m2. Numri i nxënësve 

është 690, stafi teknik i rregullt i shkollës është i përbërë nga 4 punëtorë. Vlen të ceket se 

shkolla përfshinë vetëm ciklin e ulët, nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë. Ky institucion 

                                                 
33 Sipas intervistave me drejtoret, si dhe vezhgimit të depove me material higjienik 
34 Observimi i shkollave, vleresimi nga ekipi i auditimit dhe Inspektorati Sanitar i Komunës, 11.02.2019 
35 Intervistë me drejtorin e shkollës dhe raporti i observimit nga ZKA  
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shkollor përfshinë vetëm ciklin e ulët, nga klasa e parë deri në të gjashtën. Shkolla ka hartuar 

të gjitha rregulloret përfshirë ato disiplinore dhe të organizimit të stafit teknik.   

Fotografia 2. Gjendja e objektit dhe inventarit në SHFMU ”SHMU 1”, Vushtrri  

 
Burimi: Foto të realizuara gjatë ekzekutimit të auditimit, prill 2019 

 Renovimi, inventari dhe mirëmbajtja. Meqenëse, “ShMU 1” është ndërtuar në vitin 2008, 

hynë në kategorinë e ndërtimeve të reja. Megjithatë, sipas drejtorit cilësia e ndërtimit ka qenë 

në nivel jo të kënaqshëm dhe qysh në funksionalizim ka pasur nevojë për intervenime 

urgjente. Njëra nga problematikat tjera është izolimi i dobët i cili në disa raste paraqet edhe 

rrezik shëndetësor. Po ashtu, vërehen dëmtime të konsiderueshme të mureve dhe inventarit 

në përdorim. 

Një tjetër problematikë është inventari i cili po ashtu ka qenë i kualitetit jo cilësorë dhe me 

kalimin e kohës është dëmtuar në masë të madhe. Problemet me nyjet sanitare janë evidentuar 

edhe nga inspektorati sanitar, çështje kjo e ngritur edhe në instanca më të larta. Mirëmbajtja 

sezonale (gëlqerosja) nuk është realizuar në nivel të kënaqshëm, muret përmbajnë lagështi 

dhe nuk janë ngjyrosur. Inventari i shkollës është i dëmtuar në masë të madhe. Edhe pse 

drejtori i shkollës ka përcjellë kërkesat për renovimet urgjente në DKA, ato nuk kanë arritur 

që të trajtohen.  

Furnizimi me material higjenik dhe sanitar bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga 
komuna. Kërkesat dërgohen tek DKA për furnizimet e nevojshme. Furnizimi me material 
higjienik është bërë në baza të  rregullta nga komuna dhe në sasi të mjaftueshme.  

Realizimi i shërbimeve higjienike në këtë shkollë kryhen nga stafi i brendshëm teknik. 
Mirëmbajtja higjienike nuk është në nivelin e pranueshëm, sidomos për shkak të mjeteve të 
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papërshtatshme higjienike në përdorim36. Në këtë shkollë janë përdorur batanije për pastrim 

të dyshemesë të cilat nuk janë të përshtatshme për përdorim si pajisje higjienike. 

Në Komunën e Ferizajt është vizituar dhe vlerësuar gjendja në ShFMU “Gjon Serreçi”. Kjo 
shkollë funksionon që nga viti 1965, me një sipërfaqe prej 3 000m2. Numri i nxënësve është 2 
300, stafi teknik i rregullt i shkollës është i përbërë nga katër (4) punëtorë.  

Fotografia 3. Gjendja e objektit dhe inventarit në ShFMU ”Gjon Serreçi”, Ferizaj 

Burimi: Foto të realizuara gjatë ekzekutimit të auditimit, shkurt 2019 

Renovimi, inventari dhe mirëmbajtja. Meqenëse shkolla është ndërtim i vjetër, muret e 

objektit përmbajnë lagështi dhe janë të pa ngjyrosura. Në objekt nuk është intervenuar gjatë 

viteve të fundit në sanimin e mureve, nyjeve sanitare dhe të dyshemeve. Vlen të ceket se 

inventari i shkollës gjithashtu është në masë të madhe i dëmtuar. Lidhur me problemet e lartë 

cekura menaxherët e shkollës kanë informuar disa herë komunën si dhe kanë drejtuar 

kërkesat e tyre që të investohet për renovimin e përgjithshëm gjë e cila kërkon investime të 

konsiderueshme. Sipas DKA-së, komuna nuk e sheh të arsyeshme të investoj në këtë shkollë, 

ngase pritet që të ndërtohet një objekt i ri shkollor37. Komuna ka kontraktuar ndërtimin e 

objektit të ri shkollor. Afati për ndërtimin e objektit të ri është paraparë në periudhën tre 

vjeçare. Sipas zyrtarëve, projekti ndërtimor pritet të filloj në vitin 201938. Megjithatë, nga ana 

e menaxhmentit të shkollës nuk ekziston ndonjë evidencë për planifikimin e shpenzimeve më 

urgjente vjetore me qëllim të përmirësimit sadopak të gjendjes, për funksionimin dhe 

normalizimin e procesit të rregullt mësimorë39. 

                                                 
36 Raporti i observimit të shkollës nga ekipi i auditimit 
37 Arsyetimin nga DA, dt 13.02.2019 
38 Kontrata e ndërtimit të objektit të ri shkollorë, DKA-Grupi i operatorëve ekonomik “ Euro servis” “Al trade” 
39 Ankesa e drejtorit të shkollës dorëzuar në DKA, 2018  
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Furnizimi me material higjenik dhe sanitar bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga 

komunat, kërkesat dërgohen tek DKA për furnizimet e nevojshme. Furnizimi me material 

higjienik realizohet në baza të rregullta nga komuna dhe në sasi të mjaftueshme. 

Realizimi i shërbimeve higjienike. Niveli i higjienës është në nivel dukshëm jo të 

shëndetshëm40. Shkolla funksionon në kushte tejet të pa përshtatshme për shkak të keq 

menaxhimit të mirëmbajtjes sezonale, teknike dhe rutinore. Vërehen dëmtime të nyjeve 

sanitare dhe të mureve të objektit, si dhe një pjesë e madhe e  inventarit është e shkatërruar. 

Gjithashtu, objekti gjendet në kushte të vështira higjienike, mure me lagështi, tualete të 

papastra dhe kondensim të ajrit. 

3.5.1 Menaxhimi i mirëmbajtjes së shkollave 

Njëra nga fushat e vlerësimit të performancës së institucioneve arsimore është menaxhimi dhe qeverisja 

e mjediseve shkollore41. Menaxhimi i brendshëm i shkollave bëhet me një planifikim afatshkurtër apo 

afatgjatë të aktiviteteve, duke përfshirë buxhetin, ndërmarrjen e masave të nevojshme që demonstrojnë 

zotimin për mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore42.  

Gjatë procesit të auditimit, kemi bërë vlerësimin e sigurimit të kushteve bazike43 që përfshijnë 

furnizimin me materiale, gëlqerosjen dhe dezinfektimin, ventilimin dhe nivelin e higjienës. 

Nga mesatarja e vlerësimit të këtyre tregueseve, gjendja rezulton si më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Observimi i shkollave, vleresimi nga ekipi i auditimit dhe Inspektorati Sanitar i Komunës, 11.02.2019  

41Udhëzimi administrative https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-
institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf (inspektimi definohet si kontroll i planifikuar, sistematik i 

standardeve në fushat e cilësisë të përcaktuara nga MAShT-i. Kontrolli sistematik kryhet në intervale të rregullta nga 
inspektorët e arsimit në bazë të kritereve të cilësisë dhe treguesve të performancës të përcaktuar me Kornizën për sigurimin e 
cilësisë) 

42 1) Guidelines for maintenance Parish Schools 2) Projekti për integrimin ndëretnik në arsim, “Mirëmbajtja e objekteve 

shkollore”, USAID (marre parasysh se mirëmbajtja është aktivitet i vazhdueshëm dhe se duhet të organizohet në mënyrë 
sistematike dhe pro-aktive, për përkufizimin e  mirëmbajtjes standarde  jemi bazuar  ne kriteret e këtij dokumentit te hartuar. 
Sipas këtij dokumenti mirëmbajtja ndahet ne mirëmbajtje të paplanifikuar, mirëmbajtje te planifikuar dhe mirëmbajtje te 
rregullt apo te vazhdueshme 

43 Sipas kritereve të përcaktuara nga praktikat e mira, Projekti për integrimin ndëretnik në arsim, “Mirëmbajtja e objekteve 
shkollore”, USAID, të cilat i kemi përshtatur objektivit të auditimit 

https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
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Tabela 4. Vlerësimi i kushteve në institucionet arsimore në 18 shkolla fillore  

Niveli i plotësimit të kushteve bazike në aspektin e mirëmbajtjes   

Komuna  Emri i shkollës  
Shumë 
dobët44   

Dobët45 Mirë46 
Shumë 
mirë47 

Ferizaj 

"Gjon Serreçi" √       

"Jeronim De Rada"      √ 

"Tefik Canga" √       

"Ahmet Hoxha"    √    

"Ganimete Tërbeshi" √       

"Vezir Jashari" √       

  

Vushtrri 

"Mustafë Venhari"       √ 

"SHMU 1"   √     

"Cajupi"   √     

"Latif Berisha"     √   

"Bahri Kuci" √       

"Naim Frashëri"     √   

  

Prishtinë 

"Ismajl Qemajli" √       

"Hasan Prishtina"      √  

"Dituria" √       

"Zenel Hajdini"      √  

"Gjergj Fishta"   √     

"Naim Frashëri"   √     

Total  7 4 4 3 

Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe dokumentet e pranuara 

Në tri komunat e audituara, në përgjithësi gjendja e shkollave nuk është e mirë, nuk ka 

mirëmbajtje të vazhdueshme për të mundësuar zhvillimin e mësimit në një ambient të 

shëndetshëm dhe me kushtet bazike mësimore. Nga 18 shkollat që kemi vlerësuar 11 prej tyre 

nuk kanë ofruar kushte të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor. Gjendja tregon se 

në shtatë (7) objekte shkollore, që i kemi vlerësuar shumë dobët, defektet e theksuara janë 

gjetur në furnizimin me materiale dhe pajisje, gëlqerosjen vjetore të mureve dhe dezinfektimin 

e tyre, sigurimi i inventarit, sigurimin e gjendjes së mirë të nyjeve sanitare, ajrosja e objektit 

dhe ventilimin e tualeteve, si dhe mungon sigurimi i pastërtisë në nivel të pranueshëm të 

dyshemesë, inventarit dhe tualeteve. Po ashtu, edhe katër (4) objektet tjera shkollore kanë 

                                                 
44 Shumë dobët, janë vlerësuar shkollat të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale 
45 Dobët, janë vlerësuar shkollat të cilat i kanë plotësuar disa nga kriteret minimale, por jo mjaftueshëm 
46 Mirë, janë vlerësuar shkollat të cilat i kanë plotësuar kushtet minimale  
47 Shumë mirë, janë vlerësuar shkollat të cilat i kanë plotësuar kushtet ne nivel të pranueshëm  
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plotësuar kushtet minimale, por jo mjaftueshëm. Përderisa, shtatë (7) shkolla fillore janë në 

nivel të mirë dhe shumë të mirë për nga niveli i plotësimit të kushteve për zhvillimin e procesit 

mësimor. Metodologjia e vlerësimit për nivelin e plotësimit të kushteve bazike në aspektin e 

mirëmbajtjes është paraqitur në Shtojcën 3.  

Gjatë observimit kemi vlerësuar edhe mirëmbajtjen e oborrit të shkollave dhe është konstatuar 

se trotuaret, kositja e barit, pastrimi i gjetheve dhe mirëmbajtja në përgjithësi nuk kanë qenë 

në nivelin e duhur tek shkollat që i kemi vlerësuar në nivel të dobët. 

 

 

Gjatë auditimit dhe vëzhgimeve që kemi bërë, kemi vlerësuar se gjendja në tri (3) shkolla 

fillore , " Jeronim De Rada" në Ferizaj, "Mustafë Venhari" në Vushtrri dhe "Hasan Prishtina" 

në Prishtinë paraqitet dukshëm e menaxhuar më mirë në krahasim me shkollat tjera edhe pse 

objektet kanë qenë ndërtim i viteve të ‘60-ta. Tek shkollat që kemi vlerësuar se kishin nivel më 

të mirë për zhvillimin e aktiviteteve mësimore edhe menaxhimi i pjesës së jashtme të shkollës 

ka qenë në nivel të pranueshëm dhe të këndshëm për zhvillimin e këtyre aktiviteteve.  

Në vijim është paraqitur menaxhimi i këtyre shkollave, mirëmbajtja dhe gjendja e tyre.  

 

 

Në shkollat që kemi paraqitur më poshtë kishte sistem më të mirë të menaxhimit, 

nisur nga shfrytëzimi i burimeve në dispozicion deri në mirëmbajtjen e mureve 

dhe të inventarit. Tri (3) shkollat e cekura më poshtë kanë pasur gjendjen më të 

mirë higjienike, mjete higjienike në përdorim dhe qasje në mjetet higjienike për 

nxënësit e shkollave. 
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Fotografia 4. ShFMU “Hasan Prishtina”, në Komunën e Prishtinës 

Kjo shkollë është themeluar në vitin 

1968, ka një sipërfaqe prej 5,916 m2,  

Shkolla i ka 63 paralele. Në këtë 

shkollë vijojnë mësimin 2,130 nxënës. 

Planifikimi i aktiviteteve bëhet sipas 

procedurave të përcaktuara, kërkesat 

dhe furnizimet dërgohen dhe 

realizohen me kohë në bashkëpunim 

me DKA-në. Po ashtu, shkolla ka 

hartuar të gjitha rregulloret e 

nevojshme administrative dhe 

disiplinore 

Punëtorët e mirëmbajtjes janë të 

angazhuar si staf i rregullt i shkollës 

dhe është i përbërë nga 15 punëtorë. 

Punojnë në dy ndërrime, përfshirë 

kujdestaritë sipas nevojës. 

Burimi: Foto të realizuara gjatë auditimit në terren, prill 2019 

Meqenëse, është objekt i vjetër paraqiten nevoja të vazhdueshme për renovime, mirëpo ende 

nuk është ndërmarrë ndonjë veprim. . Lidhur me këtë, menaxhmenti i shkollës kishte adresuar 

kërkesa të vazhdueshme tek  organet kompetente, përkatësisht drejtuar DKA-së. Problemet 

më të mëdha janë me izolime të kulmit ku vazhdimisht rrjedhin nyjet e vjetra sanitare, por që 

sipas DKA-së nevojiten investime të kushtueshme. DKA po ashtu, nuk ka realizuar aktivitetet 

lidhur me mirëmbajtjen verore dhe dezinfektimin e shkollës gjatë viteve 2017/18.  

Menaxhmenti i shkollës angazhohet në mirëmbajtje duke përfshirë edhe komunitetin, si p.sh. 

me projekte të mbjelljes së drunjëve dhe gjelbërimin e hapësirave.  

Shkolla ka ndërmarrë aktivitetet për digjitalizim. Ky proces ka rezultuar si i përmbushur deri 

70%, në bashkëpunim me prindërit kanë pajisur kabinetet me projektor dhe mjete 

kompjuterike, të cilat shërbejnë për ngritjen e cilësisë mësimore dhe përcjelljen e trendit në 

edukim përmes teknologjisë informative.  

Përkundër problematikave që lidhen me vjetërsinë e objektit, menaxhmenti i shkollës ka 

arritur të siguroj një ambient të shëndetshëm dhe të kënaqshëm për përdoruesit. Kemi 

vlerësuar që higjiena, furnizimi me material higjenik, muret, ajrosja dhe inventari janë në nivel 

mesatar dhe më të pranueshëm për zhvillimin e aktiviteteve mësimore. 
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Fotografia 5. ShFMU “Mustafë Venhari”, në Komunën e Vushtrrisë  

Kjo shkollë është themeluar në vitin 1964 

dhe  ka një sipërfaqe prej 1500m2. Në këtë 

shkollë vijojnë mësimin 840 nxënës. 

Mësimi zhvillohet në dy ndërrime.  

Planifikimi i aktiviteteve bëhet sipas 

procedurave të përcaktuara, kërkesat dhe 

furnizimet dërgohen dhe realizohen me 

kohë në bashkëpunim me DKA. Po ashtu, 

edhe kjo shkollë ka hartuar të gjitha 

rregulloret administrative dhe 

disiplinore. 

Punëtorët e mirëmbajtjes janë të 

angazhuar si staf i rregullt i shkollës dhe 

është i përbërë nga 7 punëtor dhe 1 

shtëpiak. 

Burimi: Foto të realizuara gjatë auditimit në terren, prill 2019 

Shkolla funksionon sipas rregulloreve disiplinore dhe organizative, për stafin, nxënësit dhe 

komunitetin. Menaxhimi i mirëmbajtjes higjienike sipas drejtorit është më efektiv me 

punëtorët e shkollës dhe jo të kontraktuar, ngase burimet njerëzore janë në dispozicion për të 

gjitha nevojat e shkollës dhe kjo shkollë është nën vëzhgimin e kamerave. Kemi vlerësuar që 

higjiena, furnizimi me material higjenik, nyjet sanitare, muret, ajrosja dhe inventari janë në 

nivel të kënaqshëm dhe të pranueshëm për zhvillimin e aktiviteteve mësimore. 

Në këtë objekt shkollor është siguruar një ambient i përshtatshëm dhe ofrohen kushte 

optimale për zhvillimin e aktivitetit mësimor, intervenimet urgjente bëhen nga vetë shkolla 

nga punëtorët  teknik të angazhuar në shkollë.  

Meqenëse, objekti është ndërtim i vjetër është paraqitur nevoja e domosdoshme në aspektin e 

renovimit prandaj ngjyrosjet janë të shpeshta. 
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Fotografia 6. ShFMU “Jeronim De Rada”, në Komunën e Ferizajt 

Kjo shkollë është themeluar në vitin 

1965, ka një sipërfaqe prej 6 800m2. Në 

këtë shkollë vijojnë mësimin 1,530 

nxënës. Mësimi zhvillohet në dy 

ndërrime. 

Planifikimi i aktiviteteve bëhet sipas 

procedurave të përcaktuara, kërkesat 

dhe furnizimet dërgohen dhe realizohen 

me kohë në bashkëpunim me DKA.  

Po ashtu, edhe kjo shkollë ka hartuar të 

gjitha rregulloret e administrative dhe 

disiplinore. Punëtorët e mirëmbajtjes 

janë të angazhuar si staf i rregullt i 

shkollës dhe është i përbërë nga 8 

punëtorë dhe 1 shtëpiak. 

 
Burimi: Foto të realizuara gjatë auditimit në terren, mars 2019 

Mbajtja përgjegjës e stafit teknik bëhet përmes kontrolleve të vazhdueshme të objektit. Për 

mirëmbajtjen rutinore bëhen regjistrime të vazhdueshme të pranim dorëzimit dhe raportimit 

të tyre. Ky proces është vënë në menaxhim të sekretares së shkollës. Edhe pse shkolla ka 

shumë hapësirë dhe nuk i mjafton numri prej 8 punëtorëve higjienikë, procesi i mirëmbajtjes 

menaxhohet falë përkushtimit dhe angazhimit të vazhdueshëm të stafit teknik dhe jo teknik. 

Çdo proces i planifikimit, furnizimit dhe pranim-dorëzimit bëhet përmes komisioneve të 

përcaktuara në bazë të rregulloreve.  

 Si objekt i vjetër është paraqitur nevoja që të investohet në renovim. Në bashkëpunim me 

Ambasadën Amerikane gjatë vitit 2017/18 janë bërë investime të shumta në renovime. Sipas 

menaxhmentit investimet për renovimin e shkollës kanë arritur shumën e përafërt prej 300 

000 $.  

Edhe përkundër vështirësive të lartë cekura, shkolla funksionon në një ambient të 

përshtatshëm për zhvillimin e procesit mësimor. Kemi vlerësuar që higjiena, furnizimi me 

material higjienik, nyjet sanitare, muret, ajrosja dhe inventari janë në nivel të kënaqshëm dhe 

më të pranueshëm për zhvillimin e aktiviteteve mësimore. 
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3.5.2 Dobësitë e procesit të mbikëqyrjes dhe raportimit 

Kontrolli dhe mbikëqyrja e shkollave duhet të bëhet nga vetë DKA-të dhe ky proces mund të rregullohet 

përmes procedurave të tyre të brendshme.  

Komuna e Prishtinës dhe e Vushtrrisë kanë një mekanizëm mbikëqyrës të cilën e arrijnë 

përmes zyrtarëve të DKA-së me ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive. Gjithsesi, këto Komuna 

nuk kanë arritur të funksionalizojë mekanizimin e raportimit. Secili zyrtar ka të ndarë një 

numër të caktuar të shkollave të cilat i mbikëqyrin në aspektin e vlerësimit të përgjithshëm të 

shkollës. Me rastin e vizitave, zyrtarët e DKA-së, përgatitin një raport vlerësues për secilën 

nga shkollat e kontrolluara48. Në anën tjetër, komuna e Ferizajt nuk e ka të instaluar ndonjë 

mekanizëm të mbikëqyrjes dhe raportimit.  

DKA- të në tri komunat e audituara nuk kanë prodhuar raporte të përgjithshme vjetore lidhur 

me vlerësimin e gjendjes së të gjitha objekteve shkollore të kontrolluara brenda vitit.  Këto 

raporte do të mundësonin identifikimin e gjendjes së përgjithshme te të gjitha shkollave 

brenda komunës, po ashtu do t’iu shërbente DKA-ve edhe si informatë e dobishme për 

planifikimin e buxhetit dhe prioritizimin e nevojave për trajtimin e rasteve më urgjente.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Raporti mbi vizitën e përgjithshme në SHFMU, “Tefik Canga”, Koliq  
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4 Konkluzionet 

Institucionet e nivelit qendror dhe lokal nuk kanë siguruar kushtet e përshtatshme për 

shërbimet e mirëmbajtjes për zhvillimin e procesit mësimor. Mangësitë janë identifikuar në 

aktivitetet kryesore të koordinimit, mbikëqyrjes dhe kontrollit, si dhe hulumtimit dhe 

raportimit. Po ashtu, dobësitë janë identifikuar edhe në menaxhimin e duhur me resurset 

financiare dhe ato njerëzore në aspektin e planifikimit të buxhetit dhe realizimit të shërbimeve 

të mirëmbajtjes. 

Konkluzionet e nivelit qendror të qeverisjes 

Vështirësi në procesin e koordinimit të aktiviteteve dhe hartimin e udhëzuesve për 
mirëmbajtjen e objekteve shkollore 

Komiteti Ndërministror në MAShT nuk ka arritur që të koordinoj aktivitetet 
ndërinstitucionale për realizimin e objektivave të parapara në strategji lidhur me mjediset 

shëndetësore. Gjithashtu, ky komitet nuk ka koordinuar dhe zhvilluar aktivitetet 
bashkëpunuese me komunat, gjë që ka ndikuar në paaftësinë për të identifikuar nevojat, 
mbikëqyrur dhe udhëzuar nivelin lokal. Hartimi i udhëzuesit  për menaxhimin e mirëmbajtjes 
së objekteve shkollore nuk është iniciuar në periudhën siç është e paraparë me planin e 
veprimit të strategjisë. 

Komiteti nuk ka zhvilluar aktivitete hulumtuese dhe nuk ka raportuar lidhur me gjendjen apo 
kushtet shëndetësore në mjediset shkollore. Mungesa e koordinimit ndërinstitucional për 
aktivitetet hulumtuese dhe raportuese ka ndikuar në krijimin e situatave të paqarta dhe mos 
realizimin e objektivave të parapara në strategji lidhur me mjediset shëndetësore. 

Departamenti i Infrastrukturës në MAShT,  nuk ka arritur të hartoj udhëzuesin adekuat për 
menaxhimin dhe ruajtjen e hapësirave shkollore. Mungesa e këtij udhëzuesi shkakton 
paqartësi për mënyrat se si mund të menaxhohet një ndërtesë shkollore. Kështu nuk ofrohen 
mundësi për krijimin e një sistemi të unifikuar të mirëmbajtjes së tyre në kohë dhe në mënyrë 
profesionale.  

Mungesa e kontrollit dhe mbikëqyrjes nga organet inspektuese në objektet shkollore 

Institucionet e nivelit qendror nuk kanë arritur që të vendosin sistem funksional për të 
siguruar kushte të përshtatshme në objektet shkollore. Mungesa e koordinimit, mbikëqyrjes 
dhe delegimit të detyrave rreth inspektimeve që duhet kryer në nivele të ndryshme nuk është 

në nivel të duhur. Kjo shkëputje nga institucionet inspektuese ka ndikuar në mungesë të 
kontrollit dhe në disa raste edhe dyfishim të aktiviteteve. E gjithë kjo ka si pasojë mos 
vlerësimit të  kushteve të përgjithshme dhe të përshtatshme të mirëmbajtjes shkollore për të 
siguruar mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve. 

Inspektorati i Arsimit në MAShT nuk ka realizuar aktivitete të mjaftueshme lidhur me 
inspektimet e rregullta, numri i tyre ka qenë tejet i ulët në raport me numrin e objekteve 
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shkollore. Prandaj, ka munguar verifikimi i kushteve në objektet shkollore me qëllim të 

ndërmarrjes së masave dhe përmirësimit të tyre.  

Inspektorati Sanitar në kuadër të AUV nuk ka realizuar aktivitete inspektuese në objektet e 
shkollave fillore. Një ndër shkaktarët e mungesës se aktiviteteve inspektuese është edhe 
ndarja e paqartë e detyrave dhe përgjegjësive të nivelit qendror dhe atij lokal. Inspektoratet 

komunale nuk kanë kryer mjaftueshëm aktivitete inspektuese mbi gjendjen e objekteve 
shkollore përveç atij të Ferizajt. Komuna e Prishtinës nuk ka kryer fare inspektime në këtë 
fushë, përkundër faktit se ka 40 shkolla fillore në funksion, komuna e Vushtrrisë ka kryer 
vetëm 19 inspektime prej gjithsej 32 shkollave fillore, përderisa komuna e Ferizajt ka kryer 
inspektimin e të gjitha shkollave fillore që përfshinë numrin prej 39 objekteve.  

Gjithashtu, inspektoratet komunale nuk kanë përgatitur  raportet përmbledhëse të inspektimit 
dhe në këtë mënyrë kanë mbetur të pa adresuara tek palët përgjegjëse çështjet dhe problemet 
me të cilat janë duke u ballafaquar institucionet shkollore, gjë që ka kanë ndikuar në mos 
marrjen e masave të duhura për përmirësim. 

Konkluzionet e nivelit lokal të qeverisjes 

Dobësitë e planifikimit të buxhetit dhe përllogaritjes së shpenzimeve  

Qeverisja lokale, DKA-të në komunat e audituara nuk kanë siguruar në nivel të duhur 
planifikimin e shpenzimeve, mbikëqyrjen e aktiviteteve dhe cilësinë e shërbimeve të 

mirëmbajtjes nëpër institucionet shkollore. 

Mirëmbajtja e objekteve shkollore nuk ka rezultuar në nivel të kënaqshëm në shumicën e 
shkollave. Aktualisht në shkollat e audituara kemi vërejtur se planifikimi i shpenzimeve bëhet 
sipas standardit të përcaktuar me qarkore buxhetore nga MF në kuadër të kategorisë “Mallra 
dhe Shërbime”, mirëpo nuk janë marrë në konsideratë edhe indikatorët e tjerë të rëndësishëm 

për përcaktimin e shpenzimeve edhe të stafit teknik. Si pasojë e shpërndarjes jo efikase të stafit 
teknik të mirëmbajtjes, kemi  objekte shkollore johigjienike, intervenime të vonshme dhe jo në 
kohë të duhur. Komuna e Prishtinës për dallim nga dy komunat tjera, Vushtrrisë dhe Ferizajt, 
nuk ka bërë ndarjen e shpenzimeve sipas shërbimeve për secilën shkollë. Kjo mos ndarje ka 

ndikuar që drejtorët e shkollave mos të jenë në dijeni për buxhetin që do të kenë në 
dispozicion, po ashtu që DKA-të mos të kenë një pasqyrë të përgjithshme të kërkesave dhe 
bazuar në të, të bëhet prioritizimi i nevojave për shkollat që kanë nevojë më urgjente për 
renovime. Mungesa e ndarjes së fondeve sipas shkollave ka pas ndikim negativ në planifikim 

jo të drejtë dhe të duhur për shpenzimet në këto kategori. 

Dobësitë e procesit të mbikëqyrjes dhe raportimit nga DKA-të 

Procesi i mbikëqyrjes dhe raportimit të objekteve shkollore nga komunat nuk është në nivelin 
e duhur. Procesi i kontrollit dhe mbikëqyrjes në Komunën Prishtinës dhe të Vushtrrisë është 
funksional përderisa nuk kanë arritur të krijojnë një proces të mirëfilltë të raportimit, ndërsa 

komuna e Ferizajt nuk ka arritur të funksionalizojë këta mekanizma. Mungesa e mbikëqyrjes 
nga DKA Ferizaj ka shkaktuar mungesën e vlerësimit të gjendjes së të gjitha objekteve 
shkollore lidhur me gjendjen e tyre dhe në aspektin e mirëmbajtjes. 
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Përderisa, në mungesë të raportimit të rregullte komunat nuk kanë arritur të identifikojnë një 

gjendje të përgjithshme te të gjitha shkollave brenda territorit të tyre, po ashtu kjo informatë 
do t’iu shërbente edhe për planifikimin e buxhetit dhe prioritizimin për trajtimin e rasteve më 
urgjente dhe ndërmarrjen e masave konkrete. 

Menaxhimi i mirëmbajtjes së shkollave 

Mirëmbajtja e objekteve shkollore nuk është nivel te kënaqshëm, nuk janë realizuar siç duhet 

shërbimet e renovimit dhe mirëmbajtës së objektit, muret, dyshemetë dhe inventari. Realizimi 

i mirëmbajtjes rutinore dhe mirëmbajtja e vazhdueshme nuk ka qene ne nivel te duhur. 

Komunat e audituara nuk kanë ofruar mbështetjen dhe bashkëpunimin e duhur për 
mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e objekteve shkollore. Si pasojë, gjendja në shumicën e 
shkollave të audituara nuk rezulton e mirë dhe nuk ofrohen kushte elementare për zhvillimin 
e procesit mësimorë. 

Drejtorët e shkollave nuk kanë përgatitur ndonjë raport vjetor mbi gjendjen dhe nevojat e 
shkollave dhe ato ti adresojnë në DKA. Raportimi është bërë vetëm për rastet urgjente që kanë 
kërkuar intervenim të domosdoshëm, mirëpo kërkesat e tyre nuk janë shqyrtuar nga DKA. 

Kemi konkluduar se në tri komunat e audituara, shtatë (7) objekte shkollore nuk kanë kushte 
elementare për zhvillimin e procesit mësimor, katër (4) objektet tjera shkollore kanë plotësuar 

kushtet minimale, kurse gjendja e vlerësuar mbi mesatare paraqitet në shtatë (7) shkolla fillore 
dhe në tri (3) prej tyre menaxhmenti i shkollës ka arritur të siguroj një ambient të përshtatshëm 
dhe të kënaqshëm për zhvillimin e procesit mësimor edhe përkundër problematikave që 
lidhen me vjetërsinë e objektit.    
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5 Rekomandimet 

Institucionet përgjegjëse  duhet të angazhohen në realizimin e aktiviteteve dhe të ndërmarrin 

masa përmirësuese për të siguruar që me resurset që kanë në dispozicion të krijojnë kushte të 
përshtatshme dhe hapësirat publike të mirëmbahen në mënyrë të vazhdueshme për të 
mundësuar zhvillimin e mësimit në një ambient të shëndetshëm dhe me kushtet bazike 
mësimore. 

Komiteti Ndërministror në kuadër të MAShT të:  

1. Koordinoj dhe ndërmarrë aktivitete hulumtuese me qëllim të përgatitjes së raporteve 

të nevojshme për pasqyrimin e gjendjes së mjediseve shkollore në institucionet 
publike. Gjithashtu, të ndërmarrë aktivitete të nevojshme dhe bashkëpunuese gjatë 
procesit të hartimit të udhëzuesit për mirëmbajtje, duke u bazuar në informatat nga 
hulumtimet e bëra nëpër komuna. Më tej, ky udhëzues t’i komunikohet dhe 
promovohet tek përdoruesit siç janë menaxherët e shkollave. 

Departamenti i Infrastrukturës në kuadër të MAShT të:  

2. Hartoj udhëzuesin për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore, në 

mënyrë që të hapen mundësi për zbatimin e një standardi unik për sigurimin e 
mjediseve të shëndetshme shkollore. 

 Inspektorati i Arsimit në kuadër të MAShT të:  

1. Rritë bashkëpunimin me nivelin lokal, përkatësisht DKA-të dhe inspektoratin sanitar 
komunal gjatë kryerjes së aktiviteteve inspektuese, në veçanti vlerësimit të kushteve 
dhe ambienteve të brendshme të shkollave, si dhe adresimin e raporteve inspektuese 
tek palët përgjegjëse me qëllim të paraqitjes së gjendjes reale dhe ndërmarrjen e 

masave drejt përmirësimit të tyre.  

Inspektorati Sanitar në kuadër të AUV të:  

2. Zhvilloj aktivitete inspektuese dhe të koordinohet dhe bashkëpunoj me organet 

inspektuese të nivelit lokal për verifikimin e kushteve higjienike sanitare në 
institucionet e arsimit fillor. Gjithashtu, të delegoj detyrat dhe planifikoj aktivitetet me 
inspektoratin sanitar lokal.   

Drejtoritë e Inspektoratit  në kuadër të komunave të Prishtinës dhe Vushtrrisë që:  

3. Të ndërmarrin aktivitetet për inspektimin e objekteve shkollore në aspektin e 
mirëmbajtjes higjienike-sanitare. Po ashtu, të përgatisin raporte përmbledhëse vjetore 

për gjendjen e shkollave dhe të përcjellin atë për shqyrtim në DKA. 

Drejtoritë  Komunale të  Arsimit që:  

4. Të  vendosin standarde adekuate dhe të përshtatshme për   llogaritjen e shpenzimeve 

për mirëmbajtjen e shkollave duke përfshirë indikatorët më të rëndësishëm siç janë: 
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kapacitetet teknike dhe të vjetërsisë së objektit, numrin e nxënësve, si dhe faktorë tjerë 

me ndikim. Gjithashtu, DKA-të të zhvillojnë takime të rregullta me drejtorët e 
shkollave për vlerësimin e nevojave konkrete; 

5. Të gjitha DKA-të gjatë kalkulimit të shpenzimeve përveç indikatorëve aktual të marrin 
në konsideratë edhe sipërfaqen e objekteve shkollore, në mënyrë që të mbulojnë të 

gjitha sipërfaqet me shërbime të mirëmbajtjes; dhe 

6. DKA Prishtinë të bëj planifikimin e buxhetit duke ndarë nënkategoritë e shpenzimeve 
për shërbimet e shkollave. Ky planifikim të përshtatet me nevojat e paraqitura në  
bashkëpunim me drejtorët e shkollave. 

7. Mbikëqyrin të gjitha objektet shkollore dhe të vlerësojnë gjendjen e tyre për të 

intervenuar me kohë në përmirësimin e kushteve. Po ashtu, është e nevojshme që 
DKA-të të përgatisin raporte të përgjithshme lidhur me realizimin e shërbimeve të 
mirëmbajtjes në objektet shkollore; 

8. Marrin parasysh raportet e inspektorateve komunale me të gjeturat e identifikuara dhe 

të ndërmarrin masat për adresimin e tyre; si dhe 

9. Rrisin nivelin e bashkëpunimit me Inspektoratin Sanitar Komunal si mekanizëm tjetër 
referues për vlerësimin e kushteve higjienike sanitare. 

DKA-të dhe institucionet shkollore që të:  

10. Rrisin nivelin e bashkëpunimit dhe përkrahjes së shkollave në kërkesat e tyre specifike, 
në mënyrë që të arrihet një planifikim më efektiv i shpenzimeve për mirëmbajtje;  

11. Shqyrtojnë mundësinë e kontraktimit të operatorëve për shërbime higjienike apo edhe 

renovime sezonale. Kjo të bëhet përmes diskutimeve me drejtorët duke lënë të hapur 
opsionet sipas nevojave të shkollave; 

12. Organizojnë pajisjen e shkollave me inventarë të domosdoshëm duke zëvendësuar 
inventarin e dëmtuar në masë të madhe; dhe  

13. Instalohet një sistem higjienik me mjetet e domosdoshme dhe qasje për të gjithë 
pjesëmarrësit në të gjitha shkollat.  

Institucionet shkollore në komunat e audituara që:  

14. Drejtorët e shkollave të sigurojnë kushte të përshtatshme dhe elementare për 
zhvillimin e procesit mësimor, të organizojnë mirëmbajtjen sezonale dhe rutinore 
duke shfrytëzuar në mënyrë racionale resurset teknike dhe njerëzore me qëllim të 
sigurimit të kushteve bazike. 
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Shtojca 1. Kriteret e auditimit, metodologjia, fushëveprimi dhe kufizimet 

Kriteret e auditimit 

Mirëmbajtja e duhur dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme nënkupton aktivitetet e 

intervenimit për sanimin e defekteve me kohë, mbajtja e rregullt e pastërtisë dhe higjienës, si 

dhe pajisje elementare në gjendje të rregullt.  

Për të definuar kriteret e mëposhtme, jemi referuar në legjislacionin primar dhe sekondar, 

strategjitë dhe planet zhvillimore të arsimit, gjithashtu duke u bazuar në standarde dhe 

praktika të mira ndërkombëtare.   

Kriteret e auditimit më poshtë, janë vlerësuar sipas gjykimit profesional si të nevojshme dhe 

të dobishme, si parametra të arritshëm për përmirësimin e procesit të mirëmbajtjes dhe 

sigurimit të kushteve të mjedisit shkollore. 

 Hartimi i udhëzuesve për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e hapësirave shkollore te të gjitha 

profileve dhe niveleve duhet të siguroj kushtet infrastrukturore të edukimit, përfshirë 

hapësirën e mjaftueshme dhe adekuate për zhvillimin e aktiviteteve49; 

 Inspektorati i arsimit, inspektorati qendror (AUVK) dhe lokal ( Komunal) duhet të 

verifikojë sigurimin e kushteve në të cilat organizohet procesi edukativo - arsimor 

(lokali, inventari, mjetet mësimore, mjedisi) sipas programeve të përcaktuara të 

punës.50)51); 

 Ministria, komuna dhe institucionet arsimore duhet të bashkëpunojnë për të 

përcaktuar standardet e mirëmbajtjes së ndërtesave shkollore52. Njëra nga fushat e 

vlerësimit të performancës së institucioneve arsimore është menaxhimi dhe qeverisja 

e mjediseve shkollore53; 

 Menaxhimi i mirë duhet të filloj me planifikimin për të arritur vendimmarrje 

afatshkurtër apo afatgjatë duke përfshirë ndarjen e buxhetit, përcaktimin e afateve dhe 

të gjitha ato që demonstrojnë zotimin për mirëmbajtjen e ndërtesave54)55); 

                                                 
49 Plani strategjik zhvillimor, http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-

ALB.pdf ( Faqe 59, rezultatet e pritshme 2.7.5) 
50 Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektoratit në MAShT, www.masht.net 
51 Ligji numër 03 / 068 per arsimin ne komunat e RK, (Neni 4)  
52 Ligji mbi arsimin fillor, te mesëm dhe para universitar https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770 
53 Udhëzimi administrative nr. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-

institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf (inspektimi definohet si kontroll i planifikuar, sistematik i 

standardeve në fushat e cilësisë të përcaktuara nga MAShT-i. Kontrolli sistematik kryhet në intervale të rregullta nga 
inspektorët e arsimit në bazë të kritereve të cilësisë dhe treguesve të performancës të përcaktuar me Kornizën për sigurimin e 
cilësisë) 

54 Guidelines for maintenance Parish Schools 
55 Projekti për integrimin ndëretnik në arsim, “Mirëmbajtja e objekteve shkollore”, USAID (marre parasysh se mirëmbajtja është 
aktivitet i vazhdueshëm dhe se duhet të organizohet në mënyrë sistematike dhe pro-aktive, për përkufizimin e  mirëmbajtjes 
standarde  jemi bazuar  ne kriteret e këtij dokumentit te hartuar. Sipas këtij dokumenti mirëmbajtja ndahet ne mirëmbajtje të 
paplanifikuar, mirëmbajtje te planifikuar dhe mirëmbajtje te rregullt apo te e vazhdueshme 

http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Plani-Zhvillimor-i-Arsimit-PRISHTINE-ALB.pdf
http://www.masht.net/
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
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 Qeverisja lokale duhet të sigurojë se shkollat janë duke menaxhuar planifikimin e 

shpenzimeve, furnizimin me materialet e nevojshme të punës dhe monitorimin e 

aktiviteteve; 

 Vlerësimi dhe intervenimi i planifikuar e sistematik ka për qëllim përfundimtar 

përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve të mirëmbajtjes. Gjithashtu masat 

përmirësuese kanë si rezultat bashkëpunimin dhe komunikimin më të mirë brenda 

institucionit56; 

 Institucionet shkollore duhet të realizojnë menaxhimin e brendshëm të mirëmbajtjes 

së objekteve. Menaxhimi i mirë ka si rezultat bashkëpunimin dhe komunikimin më të 

mirë brenda institucionit, si dhe reflekton në raport me komunitetin57; 

 Institucionet shkollore duhet të sigurojnë se a janë ofruar shërbimet në nivelin e duhur, 

të ndërtojnë një mekanizëm efektiv të vetëvlerësimit në raport me mënyrën e ofrimit 

të shërbimeve ( përfshirë rastet e shërbimeve të kontraktuara)58; 

 Institucionet shkollore duhet të hartojnë rregullore të brendshme organizative të 

shkollës dhe të ndërmarrin masa për vetëdijesimin e shfrytëzuesve të institucioneve 

shkollore; 

 Mjetet e ndara për renovim dhe mirëmbajtje të inventarit të imtë (mobilje dhe pajisje), 

mjete të nevojshme për riparime, mirëmbajtja e inventarit me kosto të ultë, mirëmbajtja 

sanitare; 

 Mjetet e ndara për furnizimin me mjete higjienike furnizimi me pajisje sanitare, pajisje 

dhe materiale hargjuese të tjera për shërbime rutinore; dhe 

 Mjetet e ndara për shërbimet e mirëmbajtjes higjienike. Realizimi i shërbimeve 

higjienike  të cilat shkollat i realizojnë me stafin e tyre të brendshëm apo edhe nga palët 

e treta të kontraktuar nga jashtë, përfshirë të gjitha shërbimet. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Udhëzues për vlerësimin e brendshme te shkollës Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2016 
57 Udhëzues për vlerësimin e brendshme te shkollës Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2016 
58 Korniza për sigurim te cilësisë se performancës se shkollës ne Kosove, 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&typ e=n
ode&id=25693 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&type=node&id=25693
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf?file=1&type=node&id=25693
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Metodologjia e Auditimit 

Gjatë procesit të vlerësimit ekipi i auditimit ka diskutuar me një numër të caktuar të palëve 

përgjegjëse si: zyrtarëve të MAShT, zyrtarëve komunal të arsimit, zyrtarë të inspektoratit në 

nivel qendror dhe lokal si dhe përfaqësues të shkollave. 

Më tutje, për realizimin e këtij auditimi  do të përdorim një varg teknikash për të marrë dëshmi 

dhe siguri të auditimit, intervistimin e zyrtarëve përkatëse, analizimi dhe vlerësimin e 

dokumenteve relevante. 

Metodat e aplikuara gjatë procesit të auditimit janë fokusuar në përzgjedhjen e dy kategorive 

të shkollave. Ne kemi audituar shkollat që janë vlerësuar nga komuna me performancë më të 

dobët dhe shkollat e vlerësuar me performancë më të lartë në aspektin e menaxhimit të tyre 

te brendshëm. Më tej, ne kemi përzgjedhur shkollat që kanë të organizuar mirëmbajtjen 

higjienike nga vetë stafi teknik i shkollës dhe shkollave që shërbimet e tyre janë të 

kontraktuara me kompani private për mirëmbajtje. Metodologjia e përdorur në këtë auditim 

është si në vijim: 

 Analizimin i kornizës ligjore dhe rregullative; 

 Analizimin i raporteve dhe dokumenteve tjera relevante që kanë të bëjnë me 

planifikimin dhe mënyrën e shfrytëzimit të buxhetit deri tek efekti i shërbimeve të 

mirëmbajtjes; 

 Planeve zhvillimore komunale bazuar në prioritet e shkollave; 

 Observimi i shkollave dhe kushtet e mirëmbajtjes ku zhvillohet procesi mësimorë në 

bashkëpunim me Inspektoratin Komunal; 

 Përdorimi i pyetësorëve për mbledhjen e të dhënave sipas nevojës; dhe 

 Praktikat e mira mbi organizimin e mirëmbajtjes së objekteve; 

Gjithashtu kemi intervistuar: 

 Zyrtarët të lartë përgjegjës për institucionet e audituara në nivel qendror dhe lokal;  

 Zyrtarët në departamentin e inspektoratit të arsimit; 

 Zyrtarët në drejtoritë komunale; 

 Zyrtarët në inspektoratin sanitarë; dhe 

 Zyrtarët  financiar komunalë. 
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Fushëveprimi i  auditimit 

Ky auditim synon përmirësimin e sistemit të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së shkollave fillore 

dhe arsimit të mesëm të ulët dhe ka për qëllim që të kontribuoj në identifikimin e nevojave 

dhe të sigurojë kushte sa më të mira për zhvillimin e  procesit mësimor.   

Për arritjen e këtij synimi fushëveprimi ynë do të përfshijë të gjitha palët përgjegjëse të cilët 

kanë rol dhe rëndësi në realizimin e aktiviteteve. Bazuar në vlerësimet dhe rezultatet e 

auditimit, do të ofrojmë rekomandime për nivelin qendror dhe lokal të qeverisjes si dhe 

akterët tjerë përgjegjës. 

Periudha e auditimit përfshinë vitet 2017 dhe 2018. Subjekt i këtij auditimi nga niveli qendror 

i qeverisjes është MAShT, po ashtu KN si përgjegjëse për koordinimin e aktiviteteve, DI si 

përgjegjëse për hartimin e politikave si dhe Departamenti i Inspektoratit përgjegjës që të 

kryejë inspektime të rregullta.  

Sipas legjislacionit për inspektim, Inspektorati Sanitar në kuadër të AUVK  është i obliguar të 

bëj mbikëqyrjen në zbatimin e ligjeve që përcaktojnë mbrojtjen e shëndetit publik. Prandaj në 

fushëveprimin tonë përfshihet edhe kjo agjenci si palë përgjegjëse për inspektimin e objekteve 

shkollore në aspektin e mirëmbajtjes higjienike. 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve tona të auditimit, ne jemi përqendruar në sistemin e menaxhimit 

nga DKA-të të cilat funksionojnë në kuadër të qeverisjes lokale. Sa i përket nivelit lokal si 

mostra audituese janë tri (3) komunat e përzgjedhura si: Komuna e Prishtinës, Ferizajt dhe 

Vushtrrisë. Në përzgjedhjen e këtyre komunave jemi shërbyer nga statistikat e arsimit ne 

Kosovë59, hulumtimeve të dala nga pyetësorët gjatë fazës së parastudimit60 si dhe sipas të 

dhënave nga MF ( të dhënave të Thesarit 2017). Sipas statistikave komunat e lartë cekura kanë 

numër më të madh të nxënësve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët. Ndërsa si raste studimi 

kemi bërë përzgjedhjen e disa shkollave, bazuar në vlerësimet tona profesionale, problemeve 

të identifikuara nëpër shkolla dhe numrit më të madh të nxënësve. 

 

 

                                                 
59  Statistikat e Arsimit në Kosovë, Sistemi i menaxhimit të informatave në arsim 2015/16, , qasur me datë 05/11/2018, Prishtinë  
60 Pyetësorët e derguar në Komuna nga ZKA, Tetor 2018, Prishtinë 
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Shtojca 2. Përshkrimi i përgjegjësive dhe detyrave të nivelit qendror dhe atij lokal 

Niveli qendror i qeverisjes, detyrat dhe përgjegjësitë 

Në këtë kapitull do të trajtojmë sistemin dhe kornizën aktuale ligjore e rregullative, 
përgjegjësitë e subjekteve të nivelit qendror e lokal të përfshira në sistem. 

Palët kryesore kanë role dhe përgjegjësi të ndryshme në përcaktimin e sistemit të 
mirëmbajtjes së objekteve shkollore, të cilat edhe do ti paraqesim si më poshtë. 

Më konkretisht, për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë ka përgjegjësi që të dizajnojë dhe mbikëqyrë forma të 

barasvlershme dhe efikase të administrimit arsimor. Me qëllim që këto aktivitete të 

ndërmerren në mënyrë sistematike, ministria është përgjegjëse që të sigurojë inspektimin e 

arsimit në të gjitha nivelet61. 

MAShT është e obliguar të përmirësojë cilësinë, përshtatshmërinë dhe efikasitetin arsimor në 

të gjitha nivelet, të lehtësojë zhvillimin dhe përmirësimin cilësor të sistemit arsimor dhe 

krijimin e kushteve të përshtatshme të ambientit mësimorë. Po ashtu në këtë Ministri është 

themeluar një Komitet ndërministrorë me qëllim të përpilimit të Strategjisë për Shkollat 

Promovuese të Shëndetit në Kosovë 2009-2018. Koordinimi i aktiviteteve lidhur me këtë 

strategji bëhet në kuadër të MAShT, ku ndër objektivat e strategjisë parashihet bashkëpunimi 

mes MAShT dhe Komunave me qëllim të hartimit të politikave dhe vendosjes së sistemit të 

menaxhimit dhe mirëmbajtjes së pasurisë shkollore. 

Departamenti i Inspeksionit në kuadër të MAShT ka rolin kryesor që të kryejë inspektime të 

rregullta informative, speciale, kontrolluese dhe emergjente në institucionet e arsimit. Sipas 

ligjit,  inspektimet e rregullta dhe kontrolluese kryhen në mbështetje të planit vjetor të 

Inspeksionit të arsimit, kurse ato emergjente dhe speciale në bazë të kërkesave të organeve 

dhe palëve të interesuara. Ky departament po ashtu vlerëson kushtet në të cilat organizohet 

procesi edukativo - arsimor (lokali, inventari, mjetet mësimore, mjedisi) ku janë të përcaktuara 

programet e punës. 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës është përgjegjëse në aspektin e inspektimit 

sanitar të institucioneve publike  ku bëjnë pjesë edhe objektet shkollore.  Sipas ligjit L-2003/22, 

-Për Inspektoratin Sanitarë të Kosovës, AUVK është përgjegjës për mbikëqyrjen sanitare 

përfshirë kontrollin e kushteve higjienike-sanitare te të gjitha objekteve publike, ku hynë edhe 

objektet parashkollore dhe shkollore62.  

                                                 
61 Ligji 03/L-068 për arsimin në komunat e RKS, neni 3,  
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Niveli lokal i qeverisjes  

Drejtoria Komunal e arsimit në fushën e veprimtarisë së saj, është kompetente për 

menaxhimin dhe koordinimin e strukturës së arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm 

brenda komunës.  

Kompetencat e DKA-së në kuadër të Komunave gjithashtu janë mbikëqyrja e të gjitha 

institucioneve arsimore në nivel komunal në aspektin e mirëmbajtjes, renovimin e ndërtesave 

si dhe sigurimit të dispozitave për mirëmbajtje të shërbimeve mbështetëse për mirëqenien 

fizike të nxënësve. 

Të gjitha kompetencat e DKA-së në kuadër të komunave janë të përcaktuara sipas 

udhëzimeve administrative të MAShT-it, statutit të Komunës dhe të politikave strategjike të 

Kryetarit të Komunës. 

Po ashtu, kjo drejtori harton, propozon dhe miraton rregulloret e punës për shkolla te të gjitha 

niveleve në kompetencë të Komunës, duke përfshirë rregullore apo udhëzime për stafin 

udhëheqës, mësimdhënësit nxënësit dhe personelin tjetër mbështetës. 

Institucionet edukative të arsimit menaxhohen nga komuna përmes rregulloreve të 

brendshme komunale. Kompetencat tjera komunale për menaxhimin e brendshëm të 

shkollave janë edhe që të ofrojnë shërbime arsimore administrative përfshirë emërimin e 

personelit të mjaftueshëm mbështetës. Monitorimi dhe raportimi i menaxhimit dhe 

veprimtarive arsimore në komuna kryhen nëpërmjet organit administrativ komunal të 

identifikuar si kompetent për atë funksion nga Kryetari i Komunës. 

Në kuadër të komunave funksionon edhe inspektorati sanitar që ka për detyrë të bëjë 

mbikëqyrjen e kushteve higjienike sanitare nëpër të gjitha objektet publike. 

Ndërsa, sa i përket menaxhimit dhe administrimit të brendshëm institucional, përgjegjës janë 

drejtorët e shkollave. Drejtorët janë të obliguar që të sigurojnë një mjedis të sigurt për gjithë 

komunitetin shkollorë, duke shfrytëzuar kapacitetet që kanë në dispozicion. 
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Shtojca 3. Metodologjia e vlerësimit mbi nivelin e plotësimit të kushteve bazike të 

mirëmbajtjes 

Shembull i vlerësimit 

Tabela 
vlerësuese 

Shumë 
dobët 

 
Dobët  Mirë Shumë mirë 

 

Niveli i 

vlerësimit 1 deri 2 2 deri 3 3 deri 4 4 deri 5  

       

       

Kriteret e përcaktuara për nivel të vlerësimit    

Higjiena 
Furnizimi 

me material 
higjienik 

Nyjet 
sanitare 

Muret   Ajrosja Inventari  Mesatarja 

             

1 2 3 1 1 1 1.5 
4 4 2 3 4 3 3.3 

1 3 3 2 1 2 2 

4 4 3 4 4 4 3.8 

3 2 2 3 3 3 2.6 

3 2 2 2 2 3 2.3 

 


