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1. PËRMBLEDHJE
Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës për muajin raportues,
janar 2016.

Drejtoria e Arsimit gjatë muajit janar të vitit 2016, ka realizuar të gjitha punët dhe
detyrat e planifikuara sipas dinamikës së paraparë për këtë periudhë kohore dhe
punë tjera.
2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
Aktivitetet e zhvilluara gjatë muajit raportues, të parapara për Drejtorinë e Arsimit sipas
planprogramit të Komunës:






Mbikëqyrja e procesit edukativo-arsimor;
Vizita informuese në të gjitha institucionet edukativo-arsimore;
Vizita të përgjithshme-këshilluese në institucionet arsimore;
Përgatitjet për zhvillimin e garës "Olimpiada Matematike";
Hapja e konkurseve për personel të ri, në përputhje me nevojat e institucioneve
edukativo-arsimore;
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Formimi i komisioneve profesionale për intervistimin e kandidatëve, për mësimdhënës në
institucionet edukativo-arsimore;
Përfshirja e përfaqësuesve të Këshillit drejtues, prindërve dhe komunitetit në
procesin e përzgjedhjes së kuadrit edukativo-arsimor;
Angazhimi i profesionistëve-ekspertëve në panelet e përzgjedhjes;
Vizita speciale në të gjitha institucionet e nivelit parashkollore, për të kontrolluar
ecurinë e procesit realizimin e planifikuar sipas orarit të pasditës;
Trajnimi i përhershëm për zhvillimin profesional të personelit edukativ-arsimor,
në bashkëpunim me MASHT dhe OJQ-të;
Integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet edukativo-arsimore;
Monitorimi dhe integrimi i FNV-e dhe rekomandimet për adresim më efektiv të
problemeve;
Evidentimi i të gjitha shkollave që kanë këshilla drejtues, të themeluara sipas
Ligjit për arsimin parauniversitar;
Përmirësimi i infrastrukturës fizike në aspektin e sigurisë së institucioneve të
arsimit parauniversitar;
Bashkëpunimi i Zyrës për siguri në shkolla me drejtoritë dhe mekanizmat tjerë
komunalë dhe qendrorë;
Analizë dhe statistikë e suksesit të gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2015/16;
Përgatitja e informatës për suksesin e përgjithshëm të nxënësve dhe suksesin për
secilën lëndë të gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2015/16;

Përgatitja e lëndës për fillimin e procedurave të prokurimitit për material
didaktik për shkolla;
Përgatitja e lëndës për fillimin e procedurave të prokurim për material
higjienik për institucione arsimore;
Përgatitja e lëndës për fillimin e procedurave për pajisjet psikologjike;
Përgatitja e lëndës për fillimin e procedurave për prokurim për material
didaktik për shkolla;
Përgatitja e lëndës për fillimin e procedurave për prokurim për furnizimin
e kuzhinës qendrore të çerdheve me pajisje për kuzhinë;
Fillimi i furnizimit të institucioneve arsimore me inventar në bazë të
kontratës së vitit 2015;
Fillimi i furnizimit të institucioneve arsimore me pajisje teknologjike (
kompjuterë, llaptopë, projektorë ) etj.;
Sigurimi i të dhënave për planifikimin e buxhetit;
Përgatitja e tenderëve për mallra dhe shërbime;
Përgatitja e lëndëve për pagesë mallra dhe shërbime;
Përgatitja dhe kompletimi i lëndëve për “Petty-Cash”;
Përcjella dhe realizimi projekteve nga Banka Botërore;
Shqyrtimi i kërkesave për transportin e nxënësve dhe arsimtarëve si dhe
fëmijëve me nevoja të veçanta;
Evidentimi i të hyrave vetanake;
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Nënalokimet e pagave për institucionet arsimore;
Nënalokimet e mjeteve për mallra dhe shërbime në nënprograme;
Shpenzimet komunale për institucionet arsimore;
Pranimi i lëndëve për miratim;
Zotimi i lëndëve;
Shpenzimi dhe miratimi i pagesave;
Barazimi i pagesave me freebalance.

3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA
Aktivitetet e implementuara gjatë periudhës raportuese nga Drejtoria e Arsimit dhe
aktivitetet në implementim e sipër:
 Mbikëqyrja e procesit edukativo-arsimor;
 Realizimi i planit operues nga zyrtarët e arsimit, sipas dinamikës së planifikuar, si:
vizita informuese, speciale, kontrolluese dhe të përgjithshme në institucionet e nivelit
parauniversitar;
 Vizita speciale në të gjitha institucionet e nivelit parashkollor, që kishin karakter
inspektues për organizimin dhe mbajtjen e aktiviteteve sipas planprogramit të
pasditës;
 Drejtoria e Arsimit, për plotësimin e vendeve të lira në të gjitha institucionet e nivelit
të arsimit parauniversitar, ka hapur konkurs për 56 pozita për mësimdhënës të
niveleve të ndryshme. Në konkursin e shpallur më 26.11.2015, dhe në kohë të
planifikuar, gjatë muajit janar janë realizuar të gjitha intervistat për këto pozita dhe
mësimdhënësit e përzgjedhur sipas kualifikimeve dhe performancës së treguar gjatë
intervistimit, kanë lidhur kontratë pune;
 Në procesin e përzgjedhjes së stafit mësimdhënës dhe menaxhues të institucioneve
edukativo-arsimore, Drejtoria e Arsimit ka përfshirë gjithnjë përfaqësuesit e Këshillit
drejtues, Këshillit të prindërve, të komunitetit dhe të Shoqërisë civile;
 Janë angazhuar ekspertë të jashtëm për përzgjedhjen sa më profesionale dhe objektiv
të stafit arsimor dhe menaxhues të shkollave;
 Mësimi joformal në të tri nivelet e arsimit, është duke u realizuar sipas planifikimeve
të paraparë;
 Zyrtarët e lartë të arsimit kanë realizuar vizita kontrolluese në shkollat e nivelit të
mesëm të lartë, SHML “28 Nëntori”, SHML “Hoxhë K. Prishtina”, SHML “Abdyl
Frashëri”, SHML “Gjin Gazulli” dhe SHML “7 Shtatori”, të cilat organizojnë mësim
joformal;
 Organizimi i përmbylljes së konkurseve të stafit mësimor në IEAA dhe stafit drejtues
në IEAA, përkatësisht konkursi i datës 26.11.2015 dhe 21.10.2015;
 Analizë dhe statistikë suksesit të gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2015/16;
 Përgatitja e informatës për suksesin e përgjithshëm të nxënësve, për secilën lëndë, në
gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2015/16;
 Shqyrtimi dhe kthimi i përgjigjeve të të gjitha shkresave zyrtare të paraqitura gjatë
muajit janar;
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Realizimi i subvencionimit të IP “Ngjyrat”, i bazuar në komunitet, në shumën prej
10.446,00 €, për mbështetje administrative dhe profesionale, me qëllim të
funksionalitetit të IP-së;
Për vlerësimin e nxënësve-fëmijëve me nevoja të veçanta, ekipi profesional ka
operuar sipas planifikimeve të parapara për adresimin e fëmijëve me nevoja të
veçanta;
Përgatitja e vendimeve për mësimdhënësit e pranuar në bazë të konkursit të
realizuar;
Shpallja e tenderit për material didaktik për institucionet arsimore;
Shpallja e tenderit për furnizimin e kuzhinës qendrore me pajisje;
Shpallja e tenderit për material higjenik për institucionet arsimore ;
Shpallja e tenderit për pajisjet psikologjike ;
Janë nënalokuar pagat për 64 institucione arsimore;
Janë nënalokuar mjetet për mallra dhe shërbime për programe dhe nënprograme;
Janë furnizuar në vazhdimësi të gjitha institucionet me materiale didaktike, higjienike
dhe mallra dhe shërbime të tjera;
Janë zotuar 140 lënde për mallra, shërbime dhe shërbime komunale;
Janë shpenzuar dhe certifikuar 60 lëndë;

Aktivitetet e implementuara gjatë kësaj periudhe, si: intervenimi nëpër shkolla
me kontratën “Mirëmbajta e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucione tjera
komunale”, “Riparimi i gjeneratorëve nëpër institucione arsimore “, “Rikonstruktimi
dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave”;
Sanimi i problemeve të shfaqura në rrjetin elektrik, si në shkollën “Hilmi Rakovica”,
problem me njehsor, në IP “ Besi” intervenim në priza etj.;
Intervenimi në të gjitha rastet që kanë të bëjnë me problemet e shfaqura në rrjetin e
kanalizimit;

Janë dhëne instruksionet për adaptimin e hartimit të projektit në IP “Kodra e
Trimave”;
Janë bërë kërkesa për lirimin e pronës për SHF “Kalabria”;
Është bëre kërkesë për shpronësim të parcelës që pengon në vazhdimin e
punimeve në SHF në lagjen “Arbëria”, faza e dytë.

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR
Aktivitetet në implementim e sipër gjatë periudhës raportuese:




Vizita të vazhdueshme, të përgjithshme në institucionet edukativo-arsimore;
Hartimi i Rregullores komunale për stafin mësimor, jo mësimor dhe për të drejtat
dhe detyrat e nxënësve;
Nënshkrimi i kontratave pa afat të caktuar, për të gjithë stafin e kualifikuar në
institucionet arsimore të Komunës së Prishtinës;
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Përcjellja e shpenzimit të buxhetit sipas planifikimit;
Transporti për nxënës dhe arsimtarë;
Menaxhimi i kontratave për mallra dhe shërbime;
Kontrollimi i shpenzimeve për të gjitha institucionet arsimore;
Regjistrimi inventarit;
Në implementim e sipër jemi me kontratat: “Mirëmbajta e ngrohjes qendrore në
shkollat dhe institucionet tjera komunale”, “Riparimi i gjeneratorëve nëpër
institucione arsimore “ dhe “Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të
shkollave”.

5. STATISTIKAT

5.1.1. Buxheti i planifikuar dhe i shpenzuar për periudhën raportuese.
Planifikimi i buxhetit për periudhën e parë të vitit 2016 ( janar-mars).
Alokimi i planifikuar
(janar – mars 2016)

Vlera €

Paga

1.495.279,87 Paga
435.000,00 Mallra dhe

Mallra dhe shërbime

Shpenzimi
(janar-2016)

shërbime

Komunali

186.000,00 Komunali

Vlera €

Mbetja në FB
S= €

1.495.279.87
7.337,32

0
427.662,68

65.215,37

120.784,63

5.1.2. Takimet me palë:



Drejtoria e Arsimit gjatë muajit janar ka realizuar mbi 60 takime me
palë;
Takimet me palë në Drejtorinë e Arsimit mbahen çdo të martë.

5.1.3. Takimet me institucione të tjera
Gjatë janarit të vitit 2016, janë realizuar këto takime:





Takim me përfaqësuesit e Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale;
Takime me zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
Takime me organizata të ndryshme joqeveritare;
Takime me përfaqësuesit e Policisë së Kosovës;
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BSPK;
Takime me përfaqësuesit e mediave.

5.1.4. Diskutime publike/takime me qytetarë:





Janë zhvilluar disa diskutime, takime publike me mësimdhënës, në:
SHFMU “Pjetër Bogdani”;
SHML “Eqrem Çabej” dhe
SHML “Xhevdet Doda”.

5.1.5. Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare:


Gjatë periudhës raportuese, kërkesë për qasje në dokumentet zyrtare ka
paraqitur organizata INPO, lidhur me realizimet e konkurseve dhe përzgjedhjes
së stafit drejtues dhe mësimdhënësve në institucionet edukativo-arsimore, prej
vitin 2014 deri më sot, dhe lista e mësimdhënësve që kanë nënshkruar kontratë
me DKA-në nga fillimi i vitit 2014.

5.1.6. Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër:


Gjatë muajit janar, në Drejtorinë e Arsimit janë pranuar gjithsej 99 lëndë, janë
miratuar 29, janë refuzuar 25 dhe janë pezulluar 24 lëndë, ndërsa në proces janë 21
lëndë.

5.1.7. Takime të tjera:



Takime me drejtues të institucioneve edukativo-arsimore;
Takime me përfaqësues të shkollave private.

6. SFIDAT
Sfidat me të cilat jemi ballafaquar gjatë periudhës raportuese:





Mungesat e mësimdhënësve nga procesi arsimor dhe sigurimi i lehetë i
vërtetimeve nga qendrat mjekësore;
Vijueshmëria e nxënësve;
Riorganizimi dhe përcaktimi i përgjegjësive, punëve dhe detyrave në
Drejtorinë e Arsimit;
Mungesa e një stafit profesional mbikëqyrës të veprimtarisë edukativoarsimore;
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Mungesa e një mekanizmi për vlerësimin e performancës së stafit
edukativo-arsimor;
Numri i vogël i nxënësve në disa shkolla të viseve rurale;
Kompetenca të përziera dhe jo të qarta;
Ballafaqimi me palë për konkurset e fundit jashtë afateve zyrtare të
parapara;
Implementimi i Kurrikulës së re.

7. REKOMANDIME
Rekomandime për përmirësimin e mbarëvajtjes së proceseve:






Riorganizimi i menjëhershëm i Drejtorisë së Arsimit, në bazë të përgjegjësive,
punëve dhe detyrave që ka kjo drejtori;
Plotësimi i stafit profesional sipas kërkesave dhe nevojave të Drejtorisë së
Arsimit;
Formimi i një organi mbikëqyrës të performancës së veprimtarisë edukativoarsimore;
Riorganizimi i rrjetit shkollor të viseve rurale të komunës së Prishtinës;
Përmirësimi i pozitës materiale të stafit profesional të Drejtorisë së Arsimit.

8. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES
Aktivitetet e planifikuara për muajin pasues:

Shpallja e tenderëve të planifikuar:











Mbikëqyrja e procesit edukativo-arsimor;
Vizita sistematike në institucionet edukativo-arsimore;
Kontrollim dhe monitorim i rregullt institucioneve parashkollore, sipas
dinamikës së planifikimit;
Organizimi i trajnimeve të përhershme për zhvillim profesional të personelit
edukativo-arsimore, në bashkëpunim me MASHT-in dhe OJQ-të;
Përgatitjet për hapjen e ekspozitës për nder të festave “7 Marsi” dhe “8 Marsi”,
në galerinë e Fakultetit të Arsimit;
Integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në institucione edukativo-arsimore;
Monitorimi dhe integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta dhe rekomandimet për
adresim më efektiv të problemeve;
Organizimi dhe mbikëqyrja e mësimit joformal në tri nivelet e arsimit (në
bashkëpunim me MASHT-in dhe Qendrën Rajonale të Aftësimit Profesional);
Përgatitja dhe përpunimi i të dhënave për testin e arritshmërisë;
Hartimi i udhëzuesit për funksionimin e këshillave të prindërve në shkolla;
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Mbajtja e garës “Olimpiada Matematike”;
Planifikimi i përgatitjes dhe shpalljes së konkursit për stafin teknik në IEAA;
Planifikimi i përgatitjes dhe shpalljes së konkursit për stafin drejtues në IEAA;
Planifikimi i përgatitjes dhe shpalljes së konkursit për bursa komunale;






Furnizimi i shkollave me rekuizita sportive;
Furnizimi i shkollave me pajisje për kabinete;
Furnizimi i shkollave me inventar;
Shpallja e të gjithë tenderëve për mallra dhe shërbime( perde, inventar
kuzhine, tepih etj.);
Shpallja e tenderëve të planifikuar;
Zotimi i lëndëve me miratim;
Zotimi i lëndëve me modul blerje;
Shpenzimi dhe certifikimi i lëndëve mallra dhe shërbime;
Zotimi i lëndëve kapitale;
Përgatitja e “Petty –Cash”-it për 64 institucione arsimore;
Barazimi me Bankën Botërore me të dhënat e buxhetit;
Barazimet dhe kontrolli i të hyrave vetanake;
Nënalokimi i pagave dhe të hyrave vetanake;
Shpallja e tenderëve të planifikuar;
"Rikonstruktimi i nyjave sanitare në disa shkolla të Prishtinës" – kontratë
kornizë meqë kërkesat e shkollave janë të arsyeshme;
Janë duke u përgatitur kontratat, si “Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e
kulmeve të shkollave”, "Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave në
komunën e Prishtinës" – kontrata kornizë.
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