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Ky dokument synon të sigurojë një analizë të financimit aktual të sistemit të AAP-së në 
Kosovë dhe të rekomandojë zgjidhje për përmirësim në përputhje me parimet e efikasite-
tit të financave publike. Analiza dhe rekomandimet e paraqitura në këtë dokument janë 
zhvilluar brenda kornizës së projektit ALLED21.  
Qëllimi specifik i këtij propozimi të politikave është të mbështesë departamentin e MASH 
– AAP në procesin e përmirësimit të planifikimit financiar (formula e financimit) për shkol-
lat e AAP-së dhe për secilin profil (ERA2) duke përfshirë krijimin e një formule financimi 
për koston e aftësimit për një profil ose për kandidat. Duke mbështetur qeverisjen e mirë, 
ky dokument propozon një model të formulës së financimit, për të shërbyer si propozim 
për MASH dhe Qeverinë e Kosovës, në lidhje me planifikimin dhe përgatitjen e buxhetit të 
duhur dhe të mjaftueshëm për sistemin e AAP-së për të ofruar arsim cilësor. Për më tepër, 
dokumenti propozon udhëzime përkatëse për implementimin e formulës së propozuar të 
financimit. 
Për më tepër, në krijimin e rrethanave të reja të shkaktuara nga pandemia globale COVID19 
por edhe të industrisë 4.0 tendencat teknologjike IGJ dhe të dhëna të mëdha, realiteti i 
shtuar) dhe Planit të veprimit3, të arsimit dixhital të BE-së, së fundmi Agjenda4 Evropiane 
e Aftësive dhe Rekomandimet e Këshillit të BE-së për AAP (2020),5 ky dokument ofron 

1.   Projekti i financuar nga BE-ja dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim, i implementuar nga Agjencia Aus-
triake e Zhvillimit, IPA / 2018 / 402-911
2.   Kosovë - Dialog i nivelit të lartë të BE-së mbi përparësitë kryesore - Agjenda e Reformës Evropiane (ERA) -, 
Nëntor 2016
3.   Komisioni Evropian, KOMUNIKIMI NGA KOMISIONI NË PARLAMENTIN EVROPIAN DHE KOMITETI SHO-
QËROR DHE KOMITETI I RAJONEVE NË PLANIN E VEPRIMIT TË ARSIMIT DIXHITAL {SWD (2018) 12 përfundim-
tar}, Bruksel, 17.1.2018, COM (2018) ) 22 përfundimtar
4.   Komisioni Evropian, Agjenda e shkathtësive evropiane për konkurrencën e qëndrueshme, drejtësinë sho-
qërore dhe këmbëngulje, Bruksel 1. Korrik 2020 
5.   REKOMANDIMI I KËSHILLIT mbi arsimin dhe aftësimin profesional (AAP) për konkurrencë të qëndrueshme, 
drejtësi sociale dhe këmbëngulje {SWD (2020) 123 përfundimtare}, Bruksel, 1.7.2020 COM (2020) 275për-
fundimtare, 2020/0137 (NLE)

1. Hyrje
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rekomandime për MASH-in në lidhje me dixhitalizimin e sistemit të AAP-së dhe nxitjen e 
bashkëpunimit me partnerët e industrisë. 
Përveç rekomandimeve, ky dokument paraqet një analizë të plotë të sistemit aktual 
të AAP-së në Kosovë. Dokumenti siguron një përmbledhje të sistemit të AAP-së duke u 
përqendruar në të gjithë akterët e përfshirë në zinxhirin aktual të financimit. Shtjellon bux-
hetet e alokuara për shkollat e AAP-së në nivel komune dhe shkolle (formula e tanishme e 
financimit e zbatuar nga MASH është analizuar gjithashtu). Si pasojë, janë zbuluar fushat 
kryesore të përmirësimit të sistemit të AAP-së dhe formulës aktuale të financimit dhe zg-
jidhjet e mundshme të propozuara.

Gjatë hartimit të këtij dokumenti, janë aplikuar hapat si më poshtë:

• Vlerësimi i gjendjes së proceseve dhe rregulloreve në lidhje me planifikimin financiar 
për shkollat e AAP, në bashkëpunim të ngushtë me MASH, MF dhe akterët e tjerë 
kryesorë.

• Rishikimi i dokumenteve më të fundit të politikës së mirë të BE-së dhe praktikat e mira 
të BE-së. Rishikimi i zhvillimeve më të fundit, konceptet, parimet dhe zbatueshmërinë 
e tyre për Kosovën.

• Analizimi i detajuar i termit "Financimi i AAP" dhe termi "Raporti i kostos së trajnimit të 
AAP" për student dhe për profilin e profesionit dhe  hartëzimi apo përshkrimi i gjendjes 
aktuale.

• Arritja e mirëkuptimit të përbashkët dhe sqarimi i formulës së financimit të aplikuar 
aktualisht për koston e trajnimit për profil dhe kandidat.

• Vlerësimi i hollësishëm i analizës së kostos dhe përfitimit përgjatë secilit dimension 
dhe ose secilit skenar financimi.

• Diskutim i gjerë parimor pjesëmarrës me të gjithë palët e interesuara përkatëse në 
procesin e analizës dhe diskutimit të politikave në elementet e financimit të AAP-së, 
derisa drejton procesin e politikë bërjes me disa pyetje të politikave për secilin element 
që palët e interesuara janë të ftuara të punojnë dhe të arrijnë konsensus.

• Parim i gjerë pjesëmarrës me të gjithë akterët relevantë në kryerjen e punëtorive në 
eksplorimin e përvojave të vendeve të tjera në menaxhimin dhe financimin e sistemit 
të AAP-së. Më konkretisht, vendet që zbatojnë Formulën Kombëtare të Financimit si 



15
një metodë për financimin e arsimit publik.

• Parim i gjerë pjesëmarrës me të gjithë akterët relevantë në organizimin e punëtorive 
me Departamentin e MASH-it të AAP-së, Ministrinë e Financave [MF], Drejtorinë Ko-
munale të Arsimit [DKA] dhe agjencitë e tjera përkatëse, për të vendosur  rrugën e 
përshtatjes  së formulës së financimit për shkollat e AAP-së.

• Parim i gjerë pjesëmarrës me të gjithë akterët relevantë në kryerjen e intervistave me 
drejtorët e shkollave të AAP-së për të kuptuar sfidat e tyre në financimin e aktiviteteve 
mësimore dhe strategjike.

• Parim i gjerë pjesëmarrës me të gjithë aktorët përkatës në kryerjen e intervistave  me 
përfaqësuesit e MASH dhe MF për të kuptuar formulën aktuale të financimit dhe zinx-
hirin e financimit.

• Parim i gjerë pjesëmarrës me të gjithë akterët relevantë në mbledhjen e mendimeve 
individuale mbi menaxhimin strategjik dhe financiar të shkollave nga drejtorët e shkol-
lave të AAP-së përmes një pyetësori.

• Analizë e plotë mbi buxhetin e Republikës së Kosovës të alokuar për sektorin e AAP-
së për vitet 2019 dhe 2020, mbi shpenzimet publike për sektorin e AAP-së për vitet 
2019 dhe 2020, dhe mbi profilet e shkollave të AAP-së dhe nevojat e tyre specifike për 
materiale dhe burime mësimore.

• Analiza e statistikave dhe tendencave për regjistrimet e studentëve në sektorin AAP.

• Eksplorimi dhe prezantimi i  modaliteteve në krijimin e një kornize mundësuese për 
bizneset për të mbështetur AAP-në.

• Prezantimi i modelit të zhvilluar të formulës së financimit të AAP-së në Kosovë.

• Presenting the developed model of financing formula for VET in Kosova 
 
Ky dokument përmban dy pjesë kryesore:
• Situata aktuale e sistemit të AAP-së në lidhje me qeverisjen, financimin, veprimet dhe 

bashkëpunimin me industrinë.

• Rekomandime mbi formulën e financimit për AAP, agjenda dixhitale për AAP, dhe ndër-
timin e bashkëpunimit efektiv me partnerët e industrisë.



16

Planifikimi 
Financiar



17

Për të adresuar çështjet e paraqitura në propozimin e politikave dhe për të arritur rezu-
ltatin e pritur, ky dokument ka përdorur metodat sasiore ashtu dhe ato cilësore. Për sa 
i përket të dhënave, janë shfrytëzuar të dhënat primare dhe sekondare. Të dhënat pri-
mare janë mbledhur  përmes intervistave, grupeve të fokusit dhe pyetësorëve. Të dhënat 
dytësore u mblodhën nga raportet e qeverisë, raportet e botuara në Agjencinë e Statisti-
kave të Kosovës, korniza e politikave të BE-së (dokumentet e BE-së, rekomandimet dhe 
praktikat e mira), raportet mbi modelet e financimit të AAP-së nga vendet e BE-së, raportet 
dhe publikimet nga Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional, libra dhe arti-
kuj që rrjedhin nga revistat shkencore dhe nga bazat e të dhënave.
Në mënyrë që të bëhet një vlerësim i plotë i gjendjes aktuale të sektorit të AAP-së në 
Kosovë, është aplikuar një qasje e strukturuar e bazuar në modelin e trefishtë heliks (sek-
tori i strukturuar publik - akademia - bashkëpunimi i biznesit). Një qasje e tillë i ka mundë-
suar dokumentit të përshkruaj në detaje përfshirjen dhe rolin e të gjithë akterëve (palëve 
të interesit) të përfshirë në proces.
Për më tepër, është përdorur metodologjia [FET]6 Fondacionit Evropian i Trajnimit bazuar 
në një kornizë analitike në formën e një prizmi financiar. Një kornizë e tillë analitike e 
hartuar nga FET ndjek hyrjen e përkufizimit konvencional të financimit dhe konsideron7:

•	 Mobilizimi i burimeve - mbledhja e burimeve nga një proces i aktivizimit të gru-
peve dhe individëve që mund të japin, tërheqin ose fitojnë fonde

•	 Alokimi i burimeve - kriteret për alokimin e fondeve

•	 Menaxhimi i përgjithshëm i zinxhirit të financimit - inxhinieria e përgjithshme e 
sistemit të financimit, si një zinxhir që lidh objektivat e politikës, palët e interesit, 
instrumentet dhe mjetet.

•	 Kostoja - analiza e kostos së opsioneve të politikës. 

•	 Të dhënat - treguesit dhe sistemet e menaxhimit të informacionit.

6.   Metodologjia FET për analizën e politikave dhe dialogun social mbi financimin e AAP, përgatitur nga Marie 
Dorleans: Financimi i arsimit profesional dhe zhvillimit të aftësive, FET 2018
7.   Udhëzues i FET për Financimin e Prizmit, përgatitur nga Marie Dorleans: Një mjet për dialog politik mbi 
financimin e arsimit dhe aftësimit profesional, FET 2018

2. Metodologjia
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Figura 1, Prizmi i FInancimit, FET 2018.8

 Figura 2, Mobilizimi i Burimeve,  FET 20189

8.   Udhëzues FET për Financimin e Prizmit, përgatitur nga Marie Dorleans: Një mjet për dialog politik mbi 
financimin e arsimit dhe aftësimit profesional, FET 2018
9.   Udhëzues FET për Financimin e Prizmit, përgatitur nga Marie Dorleans: Një mjet për dialog politik mbi 
financimin e arsimit dhe aftësimit profesional, FET 2018
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Figura 4, Alokimi i Burimeve, FET 201810

Figura 4, Menaxhimi i Zinxhirit të Financimit, FET 201811

10.   FET udhëzues për Financimin të Prizmit, përgatitur nga  Marie Dorleans: Mjet për rregullat e dialogut mbi 
financimin e arsimit dhe aftësimit profesional, ETF 2018
11.   FET udhëzues për Financimin të Prizmit, përgatitur nga  Marie Dorleans: Mjet për rregullat e dialogut mbi 
financimin e arsimit dhe aftësimit profesional, ETF 2018
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Përveç kësaj, tabela analitike nga metodologjia e vlerësimit për qeverisjen dhe financimin 
e strategjive të arsimit profesional është miratuar në përgatitjen e një pyetësori për të 
mbledhur të dhëna drejtpërdrejtë nga shkollat AAP12. 
Shkurtimisht, qasja jonë ndaj këtij dokumenti udhëzues ka përfshirë:

•	 Rishikimi në tavolinë i të dhënave dytësore duke përfshirë raportet qeveritare, 
dokumentet e projektit, vlerësimet, arsimin dhe trajnimin e mëparshëm, vlerë-
simin e raporteve dhe studimeve, kornizat e politikave të BE-së (dokumentet e 
BE-së, rekomandimet dhe praktikat e mira).

•	 Analiza dhe prezantimi i buxhetit të alokuar specifikisht për sistemin dhe shkol-
lat  AAP, dhe të dhënat e mbledhura përmes pyetësorit.

•	 Llogaritja e kostos për profil (student) dhe të koeficienteve për secilin tregues të 
përfshirë në formulën e zhvilluar.

•	 Grupet e fokusit me partnerët kryesorë të interesit duke përfshirë ministritë, 
shkollat e AAP-së, drejtoritë e arsimit në nivelin e komunës, organizatat ndër-
kombëtare në Kosovë dhe bizneset.

•	 Intervistat me përfaqësuesit e shkollave të AAP-së

•	 Intervistat me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës [MASH]

•	 Intervistat me përfaqësuesit e Ministrisë së Financave [MF]

•	 Intervistat me përfaqësuesit e DKA-ve

•	 Pyetësori  drejtuar drejtorëve të shkollave AAP

•	 Takime të rregullta me ekipin ALLED2

•	 Dokumentet dhe raportet përkatëse në lidhje me politikat, kornizën ligjore dhe 
dokumentet strategjike të AAP-së.

•	 Baza e të dhënave ALLED2 

•	 Dokumentet dhe raportet përkatëse lidhur me sistemin AAP në Kosovë të botu-
ara nga donatorët ndërkombëtarë (ADA, ABZHL, ABGJN, projekti NAR, Zyra e 
BE-së në Kosovë).

12.   FET metodologjia për vlerësimin e qeverisjes dhe financimit të strategjive të arsimit profesional, përgatitur 
nga Marie Dorleans: Vlerësimi i qeverisjes dhe financimi i strategjive të arsimit profesional, FET 2019
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3.1. Sistemi i AAP-së në Kosovë
Sistemi AAP përbëhet nga dispozita formale dhe joformale. Arsimi formal i referohet 

programeve të miratuara të arsimit të ofruara nga institucione arsimore të licencuara 
(publike dhe private) duke përdorur kurrikulat të miratuara nga MASH13. Këto programe 
ofrohen nga shkollat e mesme të larta profesionale (klasat X-XII). Për shumë të rinj, arsimi 
dhe aftësimi profesional është mënyra për të përparuar nga arsimi në tregun e punës, 
ose drejt arsimit ose aftësimit të mëtejshëm. Prandaj, ofruesit e AAP përpiqen t'i pajisin 
studentët me aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme për të qenë më konkurrues dhe të 
pozicionuar në tregun e punës i cili është dhe një parakusht thelbësor për punësimin. 
Sistemi AAP i cili ofron arsim me cilësi të lartë, përvojë pune dhe praktikë profesionale, u 
mundëson studentëve që të kenë një përvojë më të mirë në gjetjen e vendeve të punës 
pas diplomimit. Kjo është shumë e rëndësishme pasi që Kosova po përballet me një sh-
kallë shumë të lartë të papunësisë, kryesisht tek të rinjtë. Sipas Agjencisë së Statistikave 
të Kosovës [ASK], shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2019 ishte 30.1%, ndërsa 
papunësia e të rinjve arrin shkallën prej 49.4%. Të dhënat tregojnë se punësimi më i lartë 
vjen nga të diplomuarit14 në AL dhe AAP. Si pasojë, promovimi i arsimit është i një rëndësie 
thelbësore për rritjen e produktivitetit në ekonomi, rritjen e punësimit, konkurrencës, rrit-
jen dhe mundësitë e mirëqenies.

Qeveria e Kosovës kohët e fundit ka zbatuar praktikat e suksesshme të vendeve të BE-
së që zbatohen në sistemin AAP dhe bazohet në aspiratat për të arritur një zhvillim të qën-
drueshëm ekonomik dhe një treg15 konkurrues. Në këtë këndvështrim, ajo ka përcaktuar 
harmonizimin më të mirë të sektorit të arsimit dhe tregut të punës si një nga objektivat 

13.   Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare
14.   Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë për vitin 2019
15.   Plani Strategjik i Arsimit në Kosovës 2017-2021

3. Gjendjes aktuale 
në financimin e 
AAP-së në Kosovë
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kryesore strategjike të vendit16. Prandaj për të arritur një objektiv të tillë, alokimi i fondeve 
publike duhet të jetë sa më efikas që të jetë e mundur për të arritur sa më shumë të nxjer-
ra që do jetë e mundur me burime të kufizuara.

Sipas Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Arsimit [KSNA]17, niveli i arsimit të mesëm 
të lartë në Kosovë sigurohet në shkollat e mesme të larta publike dhe jopublike. Ekzisto-
jnë dy rrjedha kryesore në arsimin e mesëm të lartë: gjimnazi dhe AAP. Gjimnazet janë të 
strukturuara në përputhje me drejtimet në shoqëri, të përgjithshme, shkencat natyrore, 
matematikë, informatikë dhe gjuhët. Ndërkohë, AAP është grupuar më tej në fushat tekni-
ke, bujqësore, ekonomike, mjekësore, tregtisë, muzikës dhe artit.

Statistikat e arsimit në Kosovë për 2018/19 tregojnë se 52.9% e studentëve në ar-
simin e mesëm të lartë regjistrohen në AAP18. Studentët e regjistruar në arsimin e mesëm 
të lartë zgjedhin një nga 122 profilet e ofruara brenda 68 shkollave profesionale dhe 
Qendrës së Aftësimit Profesional. Numri i studentëve të regjistruar në AAP është më i lartë 
krahasuar me numrin e atyre të regjistruar në gjimnaz. Sipas të dhënave nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës, 81,041 nxënës janë regjistruar në nivelin e mesëm të lartë, nga 
të cilët 42,888 nxënës janë regjistruar në shkollat e AAP-së krahasuar me 38,153 nxënës 
të regjistruar në gjimnaze. Marrë këtë në përqindje 52.9% e studentëve janë regjistruar 
në shkollat profesionale, ndërsa 47.1% janë regjistruar në shkollat e përgjithshme (gjim-
naze)19. Statistikat e tilla të regjistrimit nuk janë të njëjta në të gjitha komunat. Numri më i 
madh i studentëve të regjistruar në shkollat e AAP-së janë në komunat e Lipjanit, Shtimes, 
Rahovec Malishevës, Deqan, Istogut, Kaqanikut dhe Kamenicës. Nga ana tjetër, Viti dhe 
Shterpce kanë më shumë studentë të regjistruar në gjimnaze sesa në shkollat e AAP-së, 
ndërsa në Junik dhe Han i Elezit nuk ka fare shkolla të AAP-së. Ju lutemi referojuni Tabelës 
1 për regjistrimet e studentëve sipas komunave. 

Sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, neni 17, komunat kanë kompetenca të plota dhe 
ekskluzive, për sa i përket interesit lokal, në sigurimin e arsimit publik parafillor, arsimit fillor 
dhe të mesëm (të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë)20. Për më tepër, në përputhje me lig-
jin për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, komunat duhet të ofrojnë shërbime të 
administratës arsimore të mjaftueshme për arsimin e mesëm të lartë dhe janë përgjegjëse 
për pagesën e personelit mësimdhënës dhe menaxherial, si dhe personelit tjetër të punësu-
ar në përputhje me legjislacionin e Kosovës21. DKA-të marrin buxhetin për AAP përmes gran-
tit specifik për arsimin22 dhe pastaj alokimit në shkollat23 e AAP-së. Vendimi përfundimtar 
për alokimin dhe rialokimin e fondeve për secilën shkollë të AAP-së merret nga DKA.

16.   Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016-2021
17.   KSNA Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit i miratuar nga Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s 
në sesionin e saj të 36-të në nëntor 2011.
18.   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) Statistikat e arsimit në Kosovë 2018/19 faqe 25
19.   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) Statistikat e arsimit në Kosovë 2018/19 faqe 25.
20.   Ligji Nr. 03 / L-040 për Vetëqeverisjen 
21.   Ligji Nr. 03 / L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës
22.   “Granti specifik për arsimin ”- do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga 
komuna vetëm për arsim; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal
23.   Ligji Nr. 03 / L-049 për Financat e Pushtetit Lokal 
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Komuna Nr. 
stafit

Numri i stu-
dentëve në 
shkollat AAP

Numri i 
studentëve në 

Gjimnaz

Numri total I 
studentëve 
2018/2019

Numri i 
studentëve në 
shkollat AAP

Numri i stu-
dentëve në 

Gjimnaz

Numri total I 
studentëve 
2019/2020

Gllogovc 176 1,724 1,160 2,884 1,564 1,037 2,601

Fushë Kosovë 65 832 770 1,602 793 771 1,564

Lipjan 120 1,172 1,793 2,965 1,047 1,643 2,690

Obiliq 54 447 306 753 429 304 733

Podujevë 239 2,706 1,762 4,468 2,497 1,624 4,121

Prishtinë 679 5,357 5,274 10,631 4,922 5,078 10,000

Shtime 98 681 763 1,444 592 688 1,280

Graçanic - - - - - - -

Dragash 57 365 219 584 352 172 524

Prizreni 495 4,199 3,165 7,364 3,994 2,779 6,773

Rahovec 149 471 1,547 2,018 465 1,261 1,726

Suharek 186 1,551 1,161 2,712 1,334 1,009 2,343

Malishevë 180 923 1,791 2,714 806 1,689 2,495

Mamushë 5 - 178 178  158 158

Deçan 80 455 756 1,211 412 723 1,135

Gjakovë 274 2,676 1,839 4,515 2,599 1,643 4,242

Istog 107 586 971 1,557 544 928 1,472

Klinë 114 889 826 1,715 816 746 1,562

Pejë 370 2,989 1,716 4,705 2,534 1,699 4,233

Junik 17 0 188 188  184 184

Leposaviq - - - - - - -

Mitrovicë 291 2,732 1,652 4,384 2,738 1,401 4,139

Skenderaj 158 1,681 797 2,478 1,513 715 2,228

Vushtrri 204 1,956 1,267 3,223 1,803 1,012 2,815

Zubin Potok - - - - - - -

Zveçan - - - - - - -



24

Tabela 1 Numri i studentëve të regjistruar në Arsimin e Mesëm të Lartë 2018/19 dhe 2019/20 24

3.2. Menaxhimi dhe Financimi i AAP-së në Kosovë
3.2.1. Ministria e Financave [MF]

MF përmes departamentit të saj të buxhetit përgatit grantin specifik për arsim25. Sipas 
ligjit për financat e qeverisjes vendore, granti specifik për arsimin përcakton vijën e buxhe-
tit nga buxheti kombëtar i alokuar në komunë i dedikuar për arsim. 

Komisioni i Granteve, i themeluar brenda MF, zbaton formulën për grante26 të përg-
jithshme si dhe formula e grantit specifik për arsimin. Sipas Ligjit për Financat të Pushtetit 
Lokal neni 3227, komisioni i granteve i përbërë nga anëtarët e mëposhtëm: (i) Kryemin-

24.   SAK Statistikat e arsimit në Kosovë 2018/2019 dhe 2019/20.
25.   “Granti specifik për arsimin” - do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga 
komuna vetëm për arsim; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal
26.   “Grant i Përgjithshëm ”- do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga komuna 
për ndonjë qëllim që ka të bëjë me kompetencat e saj; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal 
27.   Ligji Nr. 03 / L-049 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 32, 

Mitrovica 
Veriore - - - - - - -

Gjilan 390 2,869 2,163 5,032 2,751 1,927 4,678

Kaçanik 94 658 787 1,445 532 729 1,261

Kamenicë 80 555 704 1,259 495 578 1,073

Novobërdë 7 76 0 76 47 0 47

Shtërpcë 11 13 150 163 11 129 140

Ferizaj 393 3,512 2,798 6,310 3,302 2,918 6,220

Viti 148 813 1,348 2,161 666 1,017 1,683

Partesh - - - - - - -

Han i Elezit 20 - 302 302  307 307

Kllokot - - - - - - -

Ranillugë - - - - - - -

Total 5,261 42,888 38,153 81,041 39,558 34,869 74,427

Komunat ku numri i nxënësve në Gjimnaze është më i lartë se në Shkollat  e AAP-së
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istri ose përfaqësuesi i tij, (ii) Ministri i Financave dhe Ekonomisë, (iii) Ministri i Pushtetit 
Lokal, (iv) një Ministër tjetër i caktuar nga Qeveria, (v) Kryetari i Komisionit të Buxhetit 
të Asamblesë dhe (vi) katër kryetarë të komunave, njëri prej të cilëve do të jetë kryetar i 
një komune pakice. Në grantin specifik për arsimin është përfshirë Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës për të siguruar që fondet e mjaftueshme janë alokuar për të arritur objektivat e 
përcaktuara në strategjinë kombëtare të arsimit.

Më tej, sipas ligjit për Financa të Pushtetit Lokal 3328, Komisioni i Grantit është përgjeg-
jës për: a) rishikimin e formulës së alokimit të grantit dhe rekomandimin e ndryshimeve të 
propozuara për atë formulë te Qeveria, e cila do t'ia përcjellë rekomandimet e Komisionit 
Asamblesë së bashku me konkurencën e Qeverisë ose pse rekomandojnë refuzimin; b) 
shqyrtimin e ankesave nga komunat në lidhje me zbatimin e kësaj formule, përfshirë fi-
nancimin për kompetencat e deleguara dhe të zgjeruara, dhe rekomandimin te Qeveria 
veprimet e propozuara në lidhje me te; c) bërjen e rekomandimeve për alokimin e shumave 
shtesë për ato komuna që u janë caktuar kompetenca të zgjeruara komunale në përputhje 
me nenet 19 deri 22 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale për të siguruar aftësinë e këtyre 
komunave për të kryer në mënyrë adekuate kompetenca të tilla të zgjeruara; dhe përgjeg-
jësitë e tjera të përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji. 

Më tej, MF përmes departamentit të thesarit monitoron shpenzimet e buxhetit në për-
puthje me ligjin e financave publike. Departamenti i thesarit menaxhon ekzekutimin e Bux-
hetit të Republikës së Kosovës (BRK), duke alokuar fonde nën rrjedhën e parave të gatshme 
të organizatave buxhetore dhe përmes praktikave të Llogarisë së Vetme të Thesarit.

3.2.2. Ministria e Arsimit dhe Shkencës [MASH]

Ministria e Arsimit dhe Shkencës [MASH] është përgjegjëse për zhvillimin e politikave 
dhe zbatimin e legjislacionit për zhvillimin e arsimit dhe aftësimit në Kosovë. Prandaj, është 
përgjegjës për zhvillimin e programeve të përgjithshme dhe AAP-në, aftësimin e mësuesve, 
inspektimin dhe monitorimin e cilësisë së arsimit. Siç përcaktohet në Planin Strategjik të 
Arsimit të Kosovës [PSAK] për 2017-2021, MASH është shumë e angazhuar për të zhvilluar 
një sistem funksional të sigurimit të cilësisë në përputhje me standardet ndërkombëtare 
duke zbatuar reforma të suksesshme dhe duke ngritur cilësinë e mësimdhënies dhe të 
nxënit në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Sipas buxhetit të Republikës së Kosovës për 
vitin 2019, 303.2 Milion Euro ose 12.8% e buxhetit të përgjithshëm është alokuar për sek-
torin e arsimit. Brenda buxhetit të alokuar për sektorin e arsimit vetëm 28.6 Milion Euro ose 
9.40% e tij është alokuar për AAP29. MASH është përgjegjës për planifikimin dhe alokimin e 
buxhetit për arsim. MASH në koordinim me MF përcakton formulën e financimit për arsim, e 
cila bazohet kryesisht në numrin e studentëve. MASH përgatit propozimin e buxhetit për ar-
sim dhe e paraqet atë në MF. Pas miratimit nga MF, buxheti për AAP-në përfshihet në buxhe-
tin e përgjithshëm vjetor të Republikës së Kosovës dhe i paraqitet Parlamentit për aprovim. 

28.   Ligji Nr. 03 / L-049 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 32, 
29.  MASH: Raporti i Vlerësimit i KESP 2017-2021, 2019 
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3.2.2.1. Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe 
Arsimin e të Rriturve  [AAAPARr]

AAAPARr është themeluar në vitin 2014 me Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin Profesion-
al. Objektivi kryesor i AAAPARr është të promovojë reformën e përgjithshme të AAP-së30. 
Fillimisht ishte planifikuar që AAAPARr të ishte në fazën e pilotimit për periudhën 2014-
2016, megjithatë, akoma tani në 2020 mbetet në fazën e pilotimit. Është përgjegjës për 
administrimin dhe menaxhimin e institucioneve të AAP-së dhe koordinimin e arsimit dhe 
aftësimit profesional dhe të rriturve. Paragrafi 3 i Nenit 1331 i jep autorizim MASH-it të 
përcaktojë strukturën dhe funksionimin e AAAPARr me akt nënligjor. AAAPARr menaxhon 
vetëm me qendrat e kompetencës dhe dy shkolla të AAP-së. 

AAAPARr mbikëqyr 2 shkolla të AAP-së dhe 4 qendra të kompetencës:
1. Shmlp “Shtjefën Gjeçovi” - Prishtinë;
2.  Shmlt “11 Marsi” - Prizren;
3. Qendra e kompetencës në Prizren;
4. Qendra e kompetencës në Ferizaj;
5. Qendra e kompetencës në Skënderaj;
6. Qendra e kompetencës në Malishevë;

3.2.3. Drejtoria Komunale e Arsimit [DKA]
Sipas Ligjit Nr. 03 / L-068 për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, DKA në 

nivelin lokal në Kosovë ka kompetenca ekskluzive në lidhje me procesin e sigurimit të 
arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm. Kompetencat e tilla përfshijnë regjistrimin e 
institucioneve arsimore, rekrutimin e stafit, administrimin e objekteve arsimore, adminis-
trimin e buxhetit të shkollës dhe pagesën e pagave.

Buxheti për arsimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm, në nivelin e komunës 
përbëhet nga dy burime kryesore - granti specifik për arsimin32 dhe granti33 i përgjith-
shëm. Alokimi i fondeve vendoset çdo vit bazuar në formulën e financimit për arsimin 
para universitar dhe të dhënat që MASH merr nga shkollat dhe komunat (DKA).

Të dy shkollat dhe gjimnazet AAP, nuk janë autonome kur bëhet fjalë për adminis-
tratën e buxhetit ose rekrutimin e stafit. Shkollat AAP nuk janë të autorizuara për menax-
himin e buxhetit.

30.   AAAPARr  - Misioni për të reformuar arsimin profesional. Botuar nga AAAPARr, 2015.
31.   Ligji Nr. 04 / L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, neni 13
32.   “Granti specifik për arsimin ”- do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga 
komuna vetëm për arsim; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal 
33.   “Grant i Përgjithshëm ”- do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga komuna 
për ndonjë qëllim që ka të bëjë me kompetencat e saj; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal 
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3.2.4. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale [MPMS]

MPMS  bashkëpunon me MASH në lidhje me qendrat e aftësimit profesional [QAP].  
MPMS, bazuar në Ligjin për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës [APRK], është 
përgjegjës për: hartimin e politikave të punësimit dhe aftësimit profesional dhe miratimin 
e programit vjetor të punës të APRK për zbatimin e politikave të punësimit, përfshirë poli-
tikat e trajnimit profesional për tregun e punës.

APRK duke iu referuar Ligjit të miratuar në vitin 2016 është përgjegjëse për menax-
himin institucional të procesit të aftësimit profesional në Kosovë, i përbërë nga tetë QAP 
dhe gjashtë Njësi të Trajnimit të Lëvizshëm. QAP-të ofrojnë trajnime / punëtori të llojeve të 
ndryshme për të rritur aftësitë profesionale të trajnuesëve të rinj.

Neni 8 i Ligjit për APRK përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e QAP-ëve. Në këtë drej-
tim, detyrat dhe përgjegjësitë e QAP-ëve janë ofrimi i shërbimeve të aftësimit profesional 
të kërkuara nga tregu i punës;vlerësimi dhe çertifikimi i kandidatëve; njohja e mësimit 
paraprak; monitorimin e ofruesve të tjerë të trajnimit që kryejnë trajnime në marrëveshje 
me agjencinë, vlerësimin dhe çertifikimin e kandidatëve; përgatitjen e planit individual të 
trajnimit për kandidatët që kryejnë punë praktike në kompani si dhe monitorimin, vlerë-
simin dhe çertifikimin; përgatitja e informacionit mbi ecurinë e trajnimeve. Në këtë drej-
tim, APRK dhe MPMS bashkëpunojnë dhe koordinojnë me MASH. 

QAP-të përfshihen në këtë dokument pasi ato ofrojnë trajnime profesionale, meg-
jithatë, nuk financohen përmes formulës së financimit për AAP-në. 

3.2.5. Financimi i AAP-së në Kosovë

Sistemi i AAP-së financohet përmes një granti specifik për arsimin, i cili është në për-
puthje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP)34. LMFPP 
përcakton parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për shpërndarjen e granteve qever-
itare, pjesë e buxhetit kombëtar, për financimin e bashkisë në përputhje me Ligjin për 
Financat e Qeverisjes Vendore (LFQV)35. 

Granti specifik për arsimin36 përcaktohet dhe i‘u ndahet komunave sipas formulës së 
alokimit të vendosur nga MASH.

Granti specifik i aprovuar për arsimin para universitar përbëhet nga tre kategori të 
shpenzimeve:
• Pagat dhe shtesat
• Mallrat dhe shërbimet
• Investime kapitale

34.   Ligji Nr. 03 / L -48 - Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 
35.   Ligji Nr. 03 / L-049 për Financat e Pushtetit Lokal 
36.   “Granti specifik për arsimin” - do të thotë një shumë e ndarë për një komunë që mund të përdoret nga 
komuna vetëm për arsim; - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal
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3.2.5.1. Formula aktuale e financimit

Formula aktuale e financimit për sistemin AAP bazohet kryesisht në numrin e stu-
dentëve dhe konsideron 15 kritere te ndryshme.

•  Numri i studentëve 
•  Raporti student-mësues për studentët shumicë 1: 17.2, dhe për studentët e pakicave 

1: 11.5
•  Llogaritja për stafin teknik administrativ për 470 studentë 1 personel në arsimin e 

mesëm
•  Llogaritja për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 personel (pastrues) dhe 1 personel për 

shkollë (roje)
•  Llogaritja e pagave dhe shtesave bazohet në pagën mesatare aktuale në arsim për 

secilën komunë.
•  Shërbime Profesionale Pedagogjike / Psikologjike.
•  Koordinatorët e cilësisë.
•  Llogaritja e pagave për zëvendësimet gjatë pushimit të lehonisë nga 3% në 6% të bux-

hetit total të alokuar për pagat.
•  Mallrat dhe shërbimet llogariten sipas kritereve për studentët (23 euro për studentët 

shumicë dhe 25 euro për nxënësit e pakicave) krahas 3,250 eurove të ndara për 
shkollë.

•  Shpenzimet kapitale llogariten sipas kriterit 7 euro për student
•  Praktika profesionale (Këtu nuk përdoren kritere specifike. Për vitin 2021 MASH ka 

planifikuar 3.5 milion euro për praktikën profesionale). Në vitet e ardhshme ka një 
hapësirë për përmirësim në këtë drejtim për të kaluar nga planifikimi ad hoc në një 
planifikim më sistematik në përputhje me praktikën profesionale.

•  Llogaritja për rikuperimin e pagave
•  Paga për ndihmën e fëmijëve me nevoja të veçanta
•  Llogaritja e pagave jubilare sipas kontratës kolektive për sektorin e arsimit
•  Kostoja e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat profesionale 

(8 shkolla)

Si përmbledhje, formula aktuale e financimit për sistemin AAP mbulon shpenzimet për:
•  Pagat dhe shtesat (personeli mësimor, administrativ dhe stafi ndihmës)
•  Pagat për ndihmës për fëmijët me nevoja të veçanta
•  Pagat për zëvendësimet gjatë lejes së lindjes
•  Tri paga pas pensionit
•  Mallrat dhe shërbimet
•  Praktikë profesionale
•  Shpenzimet kapitale
•  Politikat e reja të aprovuara nga komisioni i granteve (p.sh. pagat jubilare sipas mar-

rëveshjes kolektive për arsim).
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3.2.5.2. Procesi i zinxhirit të financimit

Bazuar në intervistat e kryera, procesi i zinxhirit të financimit renditet në mënyrën vi-
juese::

Figura 5 Procesi i përgatitjes dhe miratimit të grantit specifik për arsimin

MASH përgatit propozim specifik të grantit për arsimin parauniversitar
MASH paraqet grantin e përgatitur në Ministrinë e Financave [MF]

Komisioni i Granteve, brenda MF, shqyrton dhe miraton grantin specifik të propozuar për 
arsimin parauniversitar.Pas miratimit të buxhetit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, MF përf-

shin grantin e aprovuar në Qarkoren Buxhetore dhe e shpërndan atë tek MASH dhe Komunat

Drejtoria Komunale e Arsimit [DKA] menaxhon grantin për arsimin parauniversitar në nivelin e 
komunës. Ata paguajnë drejtpërdrejt për pagat dhe mëditjet, shpenzimet kryesore të shkollës 

dhe shpërndajnë fonde të nevojshme në shkolla për nevoja të vogla operacionale

MASH

MF

DKA
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Në këtë proces MF përgatit ligjin për buxhetin për një vit të veçantë të Republikës së 

Kosovës dhe e dërgon atë për aprovim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Duke analizuar procesin e zinxhirit financiar, nuk është i qartë roli i shkollave (të rreg-

ulluara dhe në realitet) në këtë proces. Më tej, ky proces nuk paraqet buxhetin specifik të 
dedikuar për secilën shkollë; prandaj, i jepet DKA-së autonomi të plotë mbi fondet.

DKA-ve i dorëzohet granti përmes qarkores37 buxhetore që do të ekzekutohet në nivelin 
e komunës.

3.2.5.3. 2019 – 2020 Buxheti i Komunës për 
Arsimin e Mesëm të Lartë

Tabelat 2 dhe 3 ofrojnë një përmbledhje të buxhetit për vitin 2019 dhe 2020 për të gjitha 
komunat në Republikën e Kosovës për arsimin e mesëm të lartë, (AAP dhe gjimnazin).

Analiza e të dhënave  tregon se mesatarisht 90.2% e buxhetit është shpenzuar për 
paga, ndërsa mesatarisht 9.8% mbeten shpenzime për kategoritë e mallrave dhe shërbi-
meve, shpenzimet komunale dhe shpenzimet kapitale.

Duket joreale që një buxhet kaq i ulët mund të mbulojë shpenzimet e nevojshme për 
mirëmbajtje të rregullt ose të vazhdueshme, mirëmbajtje të paplanifikuar, rinovime, in-
ventar për qindra shkolla, dhjetëra mijëra metra katrorë, qindra tualete, qindra hektarë 
oborre shkolla në të cilat qindra studentë dhe mësues marrin pjesë gjatë ditës. Duhet të 
theksohet se kjo nuk lejon fonde të mjaftueshme për materiale dhe didaktikë mësimore 
të nevojshme në procesin e të nxënit / mësimdhënies.

Bazuar në intervistat me përfaqësuesit e shkollës AAP, shqetësimi kryesor për menax-
herët e shkollave AAP mbetet sigurimi i ngrohjes, mirëmbajtjes së higjienës, shërbimeve 
publike. Buxheti i mbetur pas mbulimit të këtyre shpenzimeve është shumë i kufizuar. 
Prandaj, shkollat kanë mbetur me buxhete shumë të kufizuara për burime dhe materiale 
të domosdoshme të mësimit dhe mësimdhënies. 

Nga analiza e të dhënave në dispozicion3839, mesatarisht, një shkollë ka 30,000 Euro 
në dispozicion çdo vit për shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve duke përfshirë shpen-
zimet e shërbimeve. Një buxhet i tillë i ngushtë krahasuar me buxhetin e përgjithshëm të 
alokuar për AAP nuk lë diferencë për materiale dhe burime mësimore, si dhe ndërtimin e 
kapaciteteve në përsosmërinë e mësimdhënies, zhvillimin e karrierës së mësuesve dhe 
sigurimin e cilësisë.

Megjithëse shumica dërrmuese e buxhetit të AAP-së është alokuar për paga, kategori 
të tjera të shpenzimeve të tilla si materiale mësimore, mallra dhe shërbime, dhe shpen-
zimet kapitale nuk mund të neglizhohen. Kategori të tilla shpenzimesh janë thelbësore në 
ofrimin e arsimit cilësor në AAP-së.

37.   Qarkorja buxhetore është çështje nga MF dhe përmban udhëzime për proceset buxhetore, kufirin e bux-
hetit dhe orarin e buxhetit.
38.   Buxheti për Arsimin e Mesëm të Lartë, 2019
39.   Buxheti për Arsimin e Mesëm të Lartë 2020
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Komuna Numri i 
stafit 

Pagat dhe 
shërbimet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shërbimet 
komunale

Shpenzimet 
kapitale Totali Të hyrat 

vetanke 

Gllogovc 175  €       1,259,517  €            72,255  €            19,000   €       1,350,772  

Fushë Kosovë 81  €          560,424  €            67,800  €            12,590   €          640,814  

Lipjan 209  €       1,366,029  €            68,000  €            20,000   €       1,454,029  €            20,000 

Obiliq 70  €          474,944  €              3,500  €              8,486   €          486,930  €            20,000 

Podujevë 292  €       2,081,343  €          117,000  €            25,100   €       2,223,443  €            73,000 

Prishtinë 725  €       5,100,000  €       1,000,000    €       6,100,000  €          200,000 

Shtime 103  €          653,297  €            34,500  €            15,614  €              6,000  €          709,411  

Graçanic 77  €          362,625  €            53,254  €            10,000  €            57,000  €          482,879  

Dragash 87  €          469,708  €            80,000  €              8,000  €            30,000  €          587,708  

Prizreni 380  €       2,670,000  €          247,235  €            70,000   €       2,987,234  €          110,000 

Rahovec 160  €       1,075,064  €            87,623  €            16,077   €       1,178,764  

Suharek 212  €       1,420,000  €            94,349  €            32,000   €       1,546,349  €            40,000 

Malishevë 131  €          969,926  €            57,634  €            28,014   €       1,055,574  

Mamushë 13  €            74,928  €            20,000  €              2,000  €            10,000  €          106,928  

Deçan 125  €          774,000  €            36,965  €            10,000   €          820,965  €            20,000 

Gjakovë 330  €       1,990,138  €          180,000  €            90,000   €       2,260,138  €          152,970 

Istog 125  €          833,630  €            42,500  €              9,000  €            53,000  €          938,130  €            19,500 

Klinë 138  €          935,632  €            61,050  €            14,246   €       1,010,928  €            30,000 

Pejë 430  €       2,731,480  €            51,780    €       2,783,260  €            65,000 

Junik 17  €          116,625  €            10,700  €              3,700   €          131,025  

Leposaviq 70  €          220,000     €          220,000  €          220,000 

Mitrovicë 311  €       2,142,505  €            82,151  €            36,691   €       2,261,347  €            52,230 

Skenderaj 178  €       1,015,000  €            61,450  €            50,000   €       1,126,450  

Vushtrri 226  €       1,660,234  €          221,505  €            25,000  €          170,000  €       2,076,739  €            71,748 

Zubin Potok 50  €            95,000     €            95,000  

Zveçan 20  €            68,713  €              1,500  €              2,000   €            72,213  
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Mitrovica Veri-
ore 187  €          953,865  €            62,950  €              8,000   €       1,024,815  

Gjilan 464  €       3,018,651  €          150,000  €            55,000   €       3,223,651  €          133,000 

Kaçanik 108  €          724,024  €            42,738  €            12,000   €          778,762  

Kamenicë 193  €       1,174,684  €            52,001    €       1,226,685  €          106,684 

Novobërdë 38  €          192,500  €            18,973    €          211,473  

Shtërpcë 80  €          343,534  €            19,320  €              2,000  €              4,360  €          369,214  

Ferizaj 434  €       2,994,623  €          203,317  €            30,480  €          300,000  €       3,528,420  €              8,931 

Viti 172  €       1,160,863  €            64,143   €          110,000  €       1,335,006  €              5,000 

Partesh 26  €          173,000  €            25,046    €          198,046  

Han i Elezit 22  €          149,709  €              8,400  €              2,800   €          160,909  €                 150 

Kllokot 13  €            95,754  €              9,556  €              2,000   €          107,310  

Ranillugë 23  €            98,319  €              3,000   €            10,000  €          111,319  

Total 6495  €     42,200,288  €       3,412,195  €          619,798  €          750,360  €     46,982,640  €       1,348,213 
 Tabela 2 Buxheti për Arsimin e Mesëm të Lartë, 2019 40

Komunë Numri i 
stafit 

Pagat dhe 
shtesat 

Mallrat dhe 
shërbimet

Shërbimet 
komunale

Shpenzimet 
Kapitale Mbështetja Totali Të hyrat 

vetanake

Gllogovc 176  €  1,259,517  €            75,507  €            19,625   €          152,060  €       1,506,709  
Fushë 
Kosovë 82  €      572,424  €            87,500  €            20,200   €            53,194  €          733,318  

Lipjan 209 €     1,345,029  €            69,200  €            22,000   €          209,745  €       1,645,974  €          10,500 
Obiliq 70  €          474,944  €            20,000  €              8,486   €            93,929  €          597,359  €          25,000 

Podujevë 293  €     2,071,343  €            78,000  €            30,000   €          163,864  €       2,343,207  €          73,000 

Prishtinë 725  €    5,090,000  €          700,000   €       1,553,008  €          510,000  €       7,853,008  €       100,000 

Shtime 103  €          653,297  €            40,500  €            20,717  €              5,168  €          167,022  €          886,704  €          10,000 

Graçanic 77  €          355,542  €            63,254  €            15,000  €          220,000   €          653,796  

Dragash 87  €          484,163  €            80,000  €              8,000   €            82,187  €          654,350  

Prizreni 380  €    2,670,000  €          213,909  €            70,000   €          265,257  €       3,219,166  €       110,000 

40.   Ligji Nr. 06 / l -133 Alokimet e buxhetit për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019
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Rahovec 160  €    1,075,064  €            79,337  €            18,090   €          127,690  €       1,300,181  €         15,000 

Suharek 212  €    1,420,000  €          100,000  €            32,000   €          140,000  €       1,692,000  €         40,000 
Malishevë 131  €          936,276  €            75,200  €            33,413    €       1,044,889  
Mamushë 12  €            68,082  €            19,000  €              2,000   €              6,413  €            95,495  
Deçan 125  €          774,000  €            37,000  €            10,000    €          821,000  
Gjakovë 330  €    2,016,389  €          185,404  €            72,500   €          177,575  €       2,451,868  €       137,200 
Istog 127  €          833,630  €            40,500  €              7,954  €            89,000  €            76,031  €       1,047,115  €          25,500 
Klinë 137  €          919,041  €            61,050  €            14,246    €          994,337  €          20,000 
Pejë 407  €    2,731,480  €            50,299    €            85,297  €       2,867,076  €          70,750 
Junik 18  €          122,073  €            10,700  €              3,600    €          136,373  
Leposaviq 70  €          258,600     €            25,977  €          284,577  
Mitrovicë 311  €    2,142,505  €            94,534  €            36,691   €          361,013  €       2,634,743  €          57,930 
Skenderaj 165  €    1,037,210  €            76,140  €              8,900   €          104,755  €       1,267,005  €          40,000 
Vushtrri 224  €    1,650,234  €          184,655  €            25,000   €          197,914  €       2,057,803  €          32,000 
Zubin Potok 50  €          158,625     €              1,375  €          160,000  

Zveçan 20  €            53,334  €              6,886  €              1,000  €              8,064  €            19,542  €            88,826  

Mitrovica V. 187  €          898,602  €            31,787     €          930,389  

Gjilan 464  €     3,018,651  €          186,000  €            46,500   €          244,149  €       3,495,300  €       159,000 

Kaçanik 108  €          724,024  €            60,000  €            20,000   €              8,347  €          812,371  

Kamenicë 193  €     1,230,156  €            42,000    €            79,844  €       1,352,000  €          25,000 

Novobërdë 38  €          194,920  €            18,973    €            94,475  €          308,368  

Shtërpcë 80  €          315,409  €            22,033  €              2,000  €            75,631   €          415,073  

Ferizaj 434  €    2,994,623  €          203,317  €            32,480  €          733,761  €          366,530  €       4,330,711  €          10,233 

Viti 172  €    1,160,863  €            70,000    €          219,137  €       1,450,000  

Partesh 26  €          231,886  €            24,322     €          256,208  

Han i Elezit 22  €          165,709  €              9,200  €              2,925   €              9,321  €          187,155  €                 250 

Kllokot 13  €          115,754  €            11,556  €              2,000   €                 392  €          129,702  

Ranillugë 23  €          104,019  €            48,000   €              5,000  €            51,201  €          208,220  

Total 6461  €42,327,418  €       3,175,763  €        585,327  €       2,689,632  €       4,094,236  €     52,912,376  €       961,363 
Tabela 3 Buxheti për arsimin e mesëm të lartë, 2020 41

41.  Ligji nr 07/1-001ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për 2020 
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Për të pasur një pasqyrë më të detajuar të alokimit të buxhetit për shkolla specifike, 

është bërë një analizë e hollësishme e buxhetit për komunat e zgjedhura. Komunat e zg-
jedhura janë Peja, Ferizaj, Suharek Prizren Gjilani dhe Prishtina.

Në Komunën e Pejës ka 2,534 nxënës të shkollës AAP të ndarë në 5 shkolla AAP. 
Siç tregon tabela 4, kategoria për mallra, shërbime dhe shpenzime të shërbimeve është 
shumë e ulët dhe kur krahasohet me buxhetin e përgjithshëm, ajo është vetëm 3.7%. Kra-
hasimi i buxhetit të alokuar për mallra dhe shërbime me numrin e nxënësve për secilën 
shkollë tregon se buxheti i alokuar për nxënës është shumë i ulët. Si e tillë mund të mos 
jetë e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për materialet e duhura të mësimdhënies 
dhe burimet e nevojshme.

Bazuar në informacionin e siguruar nga tabela 4, raporti mesatar studentë-staf për 
AAP në Pejë është 8.2: 1.

Nr. Komuna Emri i shkollës Nr stafit  Pagat Mallrat dhe 
shërbimet

Shërbimet 
Komunale

Të hyrat 
vetana-ke     Rezervat

1 Pejë Sh.m. Mjekësisë 32  €     222,974  €        6,750    

2 Pejë
M.EKONOMIKE ALI 
HADRI 98  €     666,411  €        4,400   €      37,000  

3 Pejë
M.TEKNIKE 
SH.SPAHIA 135  €     846,166  €        4,900  €      55,297  €      30,750  

4 Pejë
 Sh M Muzikes 
Halit Kasapolli 15  €     102,839  €           500    

5 Pejë M.ARTIT O.PASKALI 29  €     204,585  €        9,300    

6 Pejë GJ.BEDRI PEJANI 90  €     579,206  €        6,730  €      30,000  €        3,000  

7 Pejë
GJ.SH.M.
GORAZHDEC 8  €       52,549  €        3,719    

Total 407  €  2,674,730  €      36,299  €      85,297  €      70,750  

Buxheti total për 2020  €  2,867,076 

Shkollat  AAP

Gjimnaze

Tabela 4 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazin AAP të Komunës së Pejës42

Në Komunën e Ferizajt janë 3302 nxënës të regjistruar në 5 shkolla AAP. Siç 
tregon tabela 5, kategoria për mallra dhe shërbime komunale është shumë e ulët 
dhe përbën vetëm 7.58% të buxhetit total të alokuar për shkollat AAP. Bazuar në 
informacionin e siguruar nga tabela 5, raporti mesatar studentë-staf për AAP në 
Ferizaj është 11.5: 1.

42.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave
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No. Komuna Emri i shkollës Nr. stafit Pagat Mallrat dhe 
shërbimet

Shërbimet 
komunale 

Shpenzimet 
kapitale

Të hyrat 
vetanake Rezervat

1 Ferizaj 
M.Ekonomike “ 
Faik Konica” 87  € 587,787  €    29,100  €        4,200    €    100,000 

2 Ferizaj

M.Teknike 
“Pjetër Bog-
dani” 61  € 430,089  €    29,100  €        5,200   €      10,233  €      50,000 

3 Ferizaj
M. Mjeksise 
“Elena Gjika” 29  € 212,003  €    26,100  €        3,580    

4 Ferizaj
M. Bujqesore 
“Zenel Hajdini” 68  € 495,628  €    32,617  €        4,800    €      66,530 

5 Ferizaj
M Muzikes 
“Çesk Zadeja” 41  € 260,626  €    25,100  €        4,000    €      50,000 

6 Ferizaj
GJ.KUVENDI I 
ARBERIT 83  €  516,283  €    32,300  €        6,200    €    100,000 

7 Ferizaj
GJ.SHKENCAVE 
SHOQERORE 65  € 481,975  €    29,000  €        4,500  €    733,761   

Total 434
 €  
2,984,390 

 €    
203,317  €      32,480  €    733,761  €      10,233  €    366,530 

Buxheti total për 2020  €   4,330,711 

Tabela 5 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazet AAP Komuna e Ferizaj 43

Sipas tabelës 6, një situatë e ngjashme është në shkollat AAP në komunën e Suharekës 
si kategori për mallra dhe shërbime, dhe shërbimet komunale janë shumë të ulta dhe për-
bëjnë vetëm 6.6% të buxhetit të përgjithshëm të alokuar për shkollat AAP. Në komunën e 
Suharekës janë 1334 nxënës të regjistruar në 2 shkolla AAP. Bazuar në informacionin e 
siguruar nga tabela 6, raporti mesatar studentë-staf për AAP në Suharekë është 9.6: 1.

43.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave

Shkollat  AAP

Gjimnaze
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Nr. Komunë Emri i 
shkollës

Emri i 
shkollës Pagat Mallrat dhe 

sherbimet
Shërbimet 
komunale

Të hyra 
vetanake Rezervat

1 Suharekë
M.Teknike 
S.Luarasi 75  €     506,000  €      29,500  €        6,520  €      27,000  €      70,000 

2
Suharekë/

Shirok Abdyl Rama 64  €     456,000  €      28,925  €        6,100  €        6,000  
3 Suharekë Gj Jeta e Re 73  €     438,000  €     31,575  €       9,380  €       7,000  €    70,000 

Total 212  €  1,400,000  €      90,000  €      22,000  €      40,000  €    140,000 

Buxheti total për 2020  € 1,692,000 

Tabela 6 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazet AAP Komuna e Suharekë44

Në Komunën e Prizrenit janë 3994 nxënës të regjistruar në shkollat AAP. Sipas tabelës 
7, shpenzimet për mallra, shërbime dhe shërbime komunale përbëjnë 9.78% të buxhetit 
total të alokuar për shkollat AAP. Bazuar në informacionin e siguruar nga tabela 7, raporti 
mesatar studentë-staf për AAP në Prizren është 20.4: 1.

Tabela 7 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazet AAP Komuna e Prizrenit 45

44.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave
45.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave

Nr. Komuna Emri i shkollës Nr stafit Pagat Mallrat dhe 
shërbimet 

Shërbimet 
komunale 

Të hyrat 
vetanake Rezervat

1 Prizren M. Lorenc Antoni 55  € 416,175  €    19,592  €    4,023   

2 Prizren M. Luciano Motroni 68  € 518,864  €     41,752  € 12,920   

3 Prizren
M Ekonomike “Ymer 
Prizreni” 73  € 266,556  €     40,160  € 11,808  €    110,000  €    265,257 

4 Prizren
SHKOLLA E MESME-
GJIMNAZI II 64  € 494,081  €     39,239  € 16,396   

5 Prizren M.Gjon Buzuku 120  € 904,323  €     33,166  € 24,853   

Total 380  €2,600,000 
 €    
173,909 

 €      
70,000  €    110,000  €    265,257 

Buxheti total për 2020  €  3,219,166 

Shkollat  AAP

Shkollat  AAP

Gjimnaze

Gjimnaze
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Në Komunën e Gjilanit janë 2751 nxënës të regjistruar në 6 shkolla AAP. Përputhja 

me tabelën 8, shpenzimet për mallra, shërbime dhe shërbime komunale përbëjnë vetëm 
4.9% të buxhetit total të alokuar për shkollat AAP. Bazuar në informacionin e siguruar nga 
tabela 8, raporti mesatar i studentëve dhe stafit për AAP në Gjilan është 9: 1.

Nr. Komuna Emri i shkollës Nr stafit Pagat Mallrat dhe 
shërbimet 

Shërbimet 
komunale 

Të hyrat 
vetanake Rezervat

1 Gjilan Mehmet Isai 80  €     478,000  €      25,000  €        5,000  €      32,000  €    100,000 

2 Gjilan
Shm Arti pamor/ Adem 
Kastrati 18  €     146,000  €        6,000  €           500   

3 Gjilan Marin Barleti 70  €     488,000  €      20,000  €        5,000  €      32,000  

4 Gjilan Sh m e Muzik                26  €     188,000  €        8,000  €        1,000   

5 Gjilan Arbëria 59  €     366,000  €      25,000  €        7,500  €      32,000  

6 Gjilan M.DR.ASLAN ELAZI 53  €     347,800  €        6,000  €           500  €      20,000  

7 Gjilan GJ.ZENEL HAJDINI-GJILAN 70  €     325,851  €      20,000  €        8,000  €      32,000  €    144,149 
8 Gjilan M.GJIMNAZI-SHILLOVE 26  €     116,000  €       6,000  €       2,000   

9 Gjilan Gjimanazi  i Ri 62  €     463,000  €      20,000  €        8,000  €      11,000  

Total 464  €  2,918,651  €    136,000  €      37,500  €    159,000  €    244,149 

Buxheti total për 2020  €   3,495,300 

Tabela 8 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazet AAP Komuna e Gjilanit 46

Në Komunën e Prishtinës janë 4922 nxënës të regjistruar në 8 shkolla AAP. Shkolla 
”Skender Luarasi” nuk është përfshirë në buxhetin e komunës së Prishtinës sepse me-
naxhohet nga AAAPARr dhe ata kanë një buxhet të veçantë. Siç tregon tabela 9, komuna e 
Prishtinës nuk siguron ndarjen e buxhetit sipas kategorisë së shpenzimeve sipas shkollës, 
përkundrazi ka vendosur të gjithë buxhetin e alokuar për mallra dhe shërbime vetëm në 
një nga shkollat. Ata e konsiderojnë buxhetin për shkollat AAP si një kategori në vetvete 
që nuk ka nevojë të tregohet në bazë të shkollës. Një praktikë e tillë e bën të pamundur 
analizimin e shpenzimeve të kostos sipas shkollës. Bazuar në informacionin e siguruar 
nga tabela 9, raporti mesatar studentë-staf për AAP në Prishtinë është  11.7.

46.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave

Shkollat  AAP

Gjimnaze
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Nr. Komuna Emri i shkollës Nr 
stafit Salaries Shërbimet 

dhe mallrat 
Shërbimet 
komunale 

Shpenzimet 
kapitale

Të hyrat veta-
nake Rezervat

1 Prishtinë Prenk Jakova 66  €  429,574      €  37,000 

2 Prishtinë
M.ELEKT.GJIN 
GAZULLI 69  €  480,431      €  86,000 

3 Prishtinë 7 Shtatori 25  €  202,903      

4 Prishtinë
M.BUJQESORE 
A.FRASHERI 52  €  369,155      €  32,000 

5 Prishtinë
 Sh M E Hoxhë 
Kadri Prishtina 79  €  587,129  €  600,000   €  1,553,008  € 100,000  €  96,000 

6 Prishtinë
 Sh Mjeksise Dr Ali 
Sokoli 47  €  338,831      

7 Prishtinë 28 Nëntori 82  €  559,462      € 75,000 

8 Prishtinë
GJ. XHEVDET 
DODA 66  €  461,847      € 73,000 

9 Prishtinë
M.MEDRESES 
ALAUDIN 56  €  359,817      

10 Prishtinë M. SAMI FRASHERI 142  €  962,754      € 111,000 

11 Prishtinë Eqrem Qabej 41  €  338,097      

Total 725  €  5,090,000  €    600,000  €  -    €  1,553,008  €    100,000  €    510,000 

Buxheti total për 2020  € 7,853,008 

Tabela 9 Buxheti 2020 në Shkollat dhe Gjimnazet AAP Komuna e Prishtinës47

Një situatë e ngjashme me komunat e paraqitura gjendet në qendrat e AAP-së të ko-
munave të tjera të Kosovës. Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet se asnjë 
komunë nuk përgatit ndonjë raport të shpenzimeve për shkollë në fund të vitit akademik 
ose fiskal. Një raport i tillë, nëse përgatitet, do të siguronte një raport më gjithëpërfshirës 
për shpenzimet e buxhetit për shkollë dhe do të rriste transparencën dhe llogaridhënien 
në menaxhimin e buxhetit.

47.   Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave

Shkollat  AAP

Gjimnaze
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Lidhur me shkollat AAP dhe qendrat e kompetencave nën menaxhimin AAAPARr, mund 

të konkludohet se ato kanë buxhet relativisht më të lartë se sa shkollat AAP nën menax-
himin e DKA-së. 

Nr. Komuna Emri shkollës Nr. stafit Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shërbimet 
komunale

Shërbimet 
vetanake Rezervat

1 Ferizaj
Centres of competence  
Ferizaj 57  €     300,377  €      50,000  €      20,000   

2 Malishë
Centres of competence 
Malishevë 67  €     414,430  €      30,516  €      40,000  €        5,000  

3 Priznre
Centres of competence 
Prizren 93  €     583,533  €      25,000  €      20,000  €      30,750  

4 Skenderaj
Centres of competence 
Skenderaj 53  €     316,451  €      70,000  €      40,000   

5 Prishtinë
Sh.M.T “ Shtjefën Gje-
covi” -Prishtinë 95  €     585,652  €      65,000  €      20,000  €      31,902  

6 Prizren
Sh.Profesionale “11 
Marsi” - Prizren 127  €     820,076  €      46,000  €      22,000  €      22,000  

Total 492  €  3,020,519  €    286,516  €    162,000  €      89,652  €             -   

Buxheti total për 2020  €  3,558,687 

Tabela 10 Buxheti 2020 në shkollat AAP dhe qendrat e kompetencave nën menaxhmin AAAPARr48

Tabela 10 tregon ndarjen e buxhetit sipas kategorisë së shpenzimeve për shkollat nën 
menaxhimin e AAAPARr. Buxheti për mallra dhe shërbime, dhe shërbimet komunale për 
këto shkolla përbëjnë 12.6% të buxhetit total të alokuar. Sidoqoftë, është e rëndësishme 
të theksohet se ky raport është më i lartë për qendrat e kompetencës sesa për shkollat 
AAP nën AAAPARr edhe pse të dy, qendrat e kompetencës dhe të dy shkollat AAP, menax-
hohen nga AAAPARr. Numri i studentëve të regjistruar në qendra dhe shkolla të menax-
huara nga AAAPARr është 4,487. Si pasojë, raporti mesatar student-staf për ta është 9.1.

.
3.3. Bashkëpunimi me industrinë

Pjesëmarrja e partnerëve të industrisë dhe bashkëpunimi i tyre me shkollat AAP në Kosovë 
është ende në fazën e hershme, megjithëse vitet e fundit ka pasur një përfshirje më të madhe 
të tyre me shkollat AAP. Bizneset e shumta private marrin pjesë në këshillat e shkollave, në 
përgatitjen e programeve mësimore të shkollës AAP siç përcaktohet me ligjin për arsimin dhe 
aftësimin profesional dhe në ofrimin e praktikave profesionale në vendin e punës për stu-
dentët. Sidoqoftë, niveli i bashkëpunimit është ende i pakënaqshëm. Arsyeja kryesore e një 

48.   Të dhënat për shkolla dhe punësim pas përfundimit të arsimit të mesëm  tek shkollat partnere të AAAP-
ARr, AAAPARr 2019

Shkollat  AAP

Gjimnaze
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bashkëpunimi të tillë të kufizuar është fakti se shumica e bizneseve në Kosovë janë mikro, të 
vogla ose të mesme dhe kapacitetet e tyre financiare dhe profesionale janë të kufizuara4950. Si-
pas raportit të vendit të BE-së për Kosovën në vitin 2020, 96% e kompanive të regjistruara në 
Kosovë kanë deri në pesë të punësuar51. Për më tepër, pavarësisht gatishmërisë së bizneseve 
për të pranuar studentë për praktikë profesionale, ata nuk kanë kapacitet për të akomoduar 
shumë studentë, gjë që në situatën COVID19 është edhe më e keqe.

Gjatë punëtorive me përfaqësues të industrisë dhe përfaqësues të drejtpërdrejtë të bizne-
sit, bizneset e mesme me përvojë më të gjatë biznesi kanë treguar gatishmëri të fortë për të 
bashkëpunuar më ngushtë me shkollat AAP-së. Ata pretendojnë se janë të gatshëm të marrin 
pjesë në këshillat e shkollës, të marrin pjesë në përgatitjen e programeve mësimore dhe duke 
ofruar mundësi trajnimi profesional për studentët e AAP-së. Më tej, ata janë gjithashtu të gat-
shëm të marrin pjesë dhe të mbështesin iniciativa të ndryshme të ndërmarra nga MASH dhe 
donatorët ndërkombëtarë. Sidoqoftë, ata kanë shprehur shqetësime të shumta në lidhje me 
nivelin e kompetencës së studentëve që kanë mbaruar shkollat AAP. Ata pretendojnë se niveli 
i aftësive të studentëve është i kufizuar dhe se ka shumë studentë të cilëve u mungon etika e 
punës dhe përgjegjësia ndaj vendit të punës. Për më tepër, bazuar në gjetjet nga seminaret, 
disa përfaqësues të biznesit vënë në dyshim aftësinë profesionale të mësuesve në sektorin e 
tyre përkatës.  

Lidhur me pjesëmarrjen e partnerëve të industrisë në financimin e sektorit AAP, rezulta-
ti MASH-it i punëtorive me përfaqësues të industrisë tregon se bizneset nuk janë ende të 
gatshme të marrin pjesë në financimin e sektorit publik AAP. Sidoqoftë, në shumë raste ata 
janë të gatshëm të ofrojnë shujta ushqimi dhe transport për studentët gjatë ditëve të prak-
tikës së tyre profesionale në kompani. Ata kanë pohuar që pjesëmarrja e tyre në financimin e 
sektorit AAP duhet të konsiderohet pas disa vitesh. Një pjesëmarrje e tillë e mundshme, ata 
pretendojnë, duhet të jetë në bashkëpunim të ngushtë me MASH-in dhe nën udhëzime të 
qarta dhe transparente.

Duke marrë parasysh që shumica e bizneseve në Kosovë janë mikro ose të vogla, vërehet 
se kapacitetet e tyre financiare janë shumë të kufizuara për të ofruar financim për AAP. Sido-
qoftë, pjesëmarrja e partnerëve të industrisë në financimin e sektorit AAP duhet të konsidero-
het në të ardhmen. Në fakt, Agjenda Evropiane e Aftësive e botuar në Korrik 2020 bën thirrje 
për mobilizimin e të gjithë partnerëve për më shumë dhe mundësi më të mira për njerëzit për 
t'u trajnuar52.

3.4. Analiza dhe gjetjet kryesore 

Sa i përket sistemit të përgjithshëm AAP në Kosovë, mund të konkludohet se:
•  Sistemi AAP-së është kritik për zhvillimin ekonomik të Kosovës pasi studentët e tij 

49.   Fleta e fakteve SBA 2019: Kosova. Komisioni Evropian.
50.   OBEZH, etj. 2019, "Kosova: Profil i Aktit të Biznesit të Vogël", në Indeksin e Politikave të NVM-ve; Ballkani 
Perëndimor dhe Turqia 2019; Vlerësimi i Zbatimit të Aktit të Biznesit të Vogël.
51.   Dokumenti Punues i Stafit të Komisionit, Raporti për Kosovë * 2020, Komisioni Evropian, Bruksel, 6.10.2020
52.   Agjenda Evropiane e Aftësive, Bashkimi Evropian, korrik 2020
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fitojnë aftësitë e nevojshme për të qenë konkurrues dhe për tu integruar lehtësisht në 
tregun e punës.

•  Më shumë se gjysma e arsimit të mesëm të lartë regjistrohen në shkollën e AAP-së
•  Në vitet e fundit studentët kanë treguar interes të madh për t'u regjistruar në shkollat 

AAP, veçanërisht në fushat e teknologjisë, ndërtimit, me një theks në infermieri.
•  Shkollat në Kosovë kanë ngecur në zhvillimin e kapacitetit të teknologjisë së informa-

cionit dhe komunikimit. Sistemi arsimor në përgjithësi ka qasje të ulët në dixhitalizim.
•  MASH duhet të konsiderojë rritjen e nivelit të dixhitalizimit të shkollave AAP duke përf-

shirë teknologjitë e fundit në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit. Dixhitalizimi 
dhe zbatimi i teknologjisë në AAP do të ndihmonte në rritjen e cilësisë së mësimdhënies 
duke ulur koston e mësimdhënies. Për më tepër, dixhitalizimi u mundëson shkollave 
të sigurojnë mësim në distancë, e cila është thelbësore për t'iu përgjigjur situatave të 
bllokimit të ngjashme me atë të shkaktuar nga COVID19.

Për sa i përket menaxhimit dhe financimit të sistemit AAP në Kosovë, mund të konk-
ludohet se:
•  Autonomia e menaxhimit financiar të shkollave AAP është e kufizuar dhe paraqet 

çështje menaxheriale për drejtorët e shkollave për të menaxhuar detyrat e tyre menax-
heriale dhe operacionale. Intervistat e zhvilluara me drejtorët e shkollave AAP tregojnë 
qartë se drejtorët janë shumë të kufizuar në kompetencat e tyre.

•  Bazuar në sondazhet e kryera, intervistat dhe grupet e fokusuara, vërehet se niveli i 
bashkëpunimit midis shkollave MASH, DKA dhe AAP ka nevojë për përmirësime.

•  Bashkëpunimi midis shkollave DKA dhe AAP është thelbësor për një qeverisje të mirë 
të shkollave.

Sa i përket financimit aktual të sistemit AAP në Kosovë, mund të konkludohet se:
• Bazuar në analizën e të dhënave në dispozicion (buxhetet e arsimit në nivelin 

kombëtar dhe lokal), punëtoritë dhe intervistat me palët e interesuara përkatëse, 
dhe rezultatet e sondazhit me drejtorët e shkollave AAP, mund të konkludohet se 
buxheti i alokuar për shkollën AAP është i pamjaftueshëm. Për të lexuar më shumë 
mbi rezultatet nga sondazhi me drejtorët e shkollave AAP, ju lutem shihni Shtojcën 
B.

• Shkollat nën menaxhimin e AAAPARr kanë buxhete më të larta krahasuar me 
shkollat AAP të menaxhuara nga DKA.

• Zinxhiri i financimit duhet të rishikohet. Një proces i mirë-përcaktuar i përgatitjes 
së buxhetit do të siguronte që palët janë të përfshira në proces dhe se nevojat dhe 
shqetësimet e tyre adresohen.

• Nuk ka mekanizma të përcaktuar mirë të detyrueshëm të raportimit në nivel 
shkolle dhe komune.

• MASH duhet të marrë në konsideratë alokimin e fondeve për bazë shkollore dhe 
të sigurojë që secila shkollë po merr fondet e saj të alokuara.

• Formula aktuale e financimit nuk adreson nevojat e AAP-së dhe ato që duhen 
rishikuar. Formula aktuale e financimit është e njëjtë për të gjitha profilet e AAP-
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së edhe pse ato kanë kosto të ndryshme. Më tej ai trajton shkollat AAP njësoj si 
gjimnazet.

• Formula aktuale e financimit nuk po respektohet siç është. Për shkak të faktit se 
numri i studentëve është në rënie ndërsa numri i mësuesve është relativisht kon-
stant, raporti aktual mësues-student nuk po respektohet. Sipas formulës, raporti 
mësues-student është 1-17,2, megjithatë në shumicën e shkollave ky raport është 
1-14 ose edhe më i ulët, i cili mund të mos jetë i qëndrueshëm. Si të tilla, shkollat 
AAP po marrin më shumë fonde sesa lejon formula e financimit. Por fondet shtesë 
janë alokuar për paga dhe mëditje në mënyrë joefikase dhe kjo nuk është e qën-
drueshme në planin afatgjatë, por jo edhe për kategoritë e tjera të shpenzimeve 
ku ka nevojë më të lartë, veçanërisht në lidhje me proceset e mësimdhënies / të 
nxënit që ndikojnë drejtpërdrejt në të mësuarit e rezultatin e MASH-i i arritur nga 
studentët dhe kompetencat e kërkuara nga industria.

• MASH duhet të marrë në konsideratë alternativat në menaxhimin e stafit mësimor 
në mënyrë që raporti mësues-student të jetë i përballueshëm.

• Mbi 90% e buxhetit total të shkollës është shpenzuar për paga dhe mëditje dhe 
pjesa e mbetur e buxhetit nuk është e mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e 
nevojshme operacionale. Është e qartë bilanci i humbjes në alokimin e burimeve.

• Shkollat AAP kanë mungesë fondesh për materiale dhe burime mësimore. Shpesh 
materialet e nevojshme për praktikë në laborator sigurohen nga vetë studentët.

• Shkollat e pajisura me laboratorë shpesh kanë vështirësi në mirëmbajtjen e tyre 
ose sigurimin e materialeve të punës. Në shumë raste, donatorët kanë ndihmuar 
në plotësimin e këtij boshllëku.

• MASH duhet të përcaktojë kategoritë e shpenzimeve dhe të mos lejojë rritjen e një 
kategorie shpenzimesh në dëm të tjetrës.

• Shkollat duhet të përfshihen drejtpërdrejt në përgatitjen e buxhetit së bashku me 
DKA dhe MASH.

• Shkollat duhet të kenë planet e tyre strategjike dhe të krijojnë mekanizmat e duhur 
të menaxhimit financiar.

• Shkolla duhet të përgatisë buxhetet e tyre financiare dhe pasqyrat financiare, të 
cilat do të ndihmonin në planifikimin e duhur financiar, rritjen e transparencës dhe 
kryerjen e kontrollit të shpenzimeve buxhetore dhe raportimin e auditimit.

• Shkollat duhet të kenë qasje në fondet e tyre të alokuara dhe të dinë bilancin e 
mjeteve të tyre në çdo kohë të caktuar. Kjo do të çonte në menaxhim më të mirë 
të fondeve, planifikim të duhur në nivelin e shkollës dhe shkallë më të lartë të 
transparencës dhe llogaridhënies. Aktualisht, përfaqësuesit e shkollës nuk e dinë 
bilancin e tyre të buxhetit, prandaj, nuk mund të bëjnë ndonjë planifikim. Për të 
qenë në gjendje të dinë për bilancin e mbetur të buxhetit, ata duhet të kontaktojnë 
DKA-në.

• MASH dhe DKA duhet të marrin në konsideratë praktikat aktuale të prokurimit të 
aplikuara në shkollat AAP dhe përfundimisht të lehtësojnë procesin.

Gjetje të mëtejshme në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin strategjik të shkollave 
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AAP, burimet dhe alokimin e fondeve, menaxhimin financiar dhe bashkëpunimin me in-
dustrinë mund të gjenden në rezultatet e sondazhit me drejtorët e shkollave AAP shih 
Shtojcën B.

Për sa i përket nivelit aktual të bashkëpunimit me partnerët e industrisë, mund të 
konkludohet se:
•  Pjesëmarrja e partnerëve të industrisë dhe bashkëpunimi i tyre me shkollat AAP në 

Kosovë është akoma në fazën e hershme, megjithëse vitet e fundit ka pasur një përf-
shirje më të madhe të tyre me shkollat AAP.

•  Bashkëpunimi me industrinë nuk është përcaktuar dhe zhvilluar shumë mirë. Kjo ar-
rihet kryesisht përmes drejtorëve të shkollës, koordinatorit të cilësisë ose DKA-së. Një 
strategji e duhur në tërheqjen dhe përfshirjen e partnerëve të industrisë në sistemin 
AAP potencialisht do të jepte rezultate më të mëdha në aspektin e bashkëpunimit me 
partnerët e industrisë.

•  Mundësitë që studentët të kryejnë praktikë në vendin e punës janë të kufizuara pasi 
që shumica e bizneseve në Kosovë janë mikro, të vogla ose të mesme dhe kapacitetet 
e tyre financiare dhe profesionale janë të kufizuara.

•  Përfaqësuesit e biznesit kanë shprehur shqetësime të shumta në lidhje me nivelin e 
aftësive të studentëve që kanë mbaruar shkollat AAP.

•  Bizneset janë të gatshëm të marrin pjesë në mbulimin e shpenzimeve për shujta të 
ushqimit dhe transportin e studentëve gjatë kryerjes së praktikës në vendin e punës.

•  MASH duhet të konsiderojë ofrimin e trajnimeve dhe manualeve të trajnimit për tra-
jnerë brenda bizneseve.

•  Policia e sigurimit për studentët është kritike në vendosjen e studentëve në vendin e 
punës si praktikantë, veçanërisht në sektorët me nivel të lartë të rrezikut të lidhur me 
aktivitetet e punës.
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Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të sigurojë MASH-in me propozimin e politikave 
në përmirësimin e planifikimit financiar për sistemin AAP në Kosovë. Për të dhënë një 
propozim të shëndoshë të politikave, u zbatua metodologjia e arrirë dhe metodologjia e 
politikës së bazuar në prova.

Rekomandimet e dhëna në këtë dokument konsiderojnë sistemin aktual të menaxhim-
it për sektorin e AAP-së, në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi.

Kjo pjesë e dokumentit ofron një formulë financimi për MASH, avantazhet e formulës 
së propozuar të financimit, rekomandim për zbatim për formulën e propozuar, rekoman-
dime për axhendën dixhitale të shkollave AAP dhe për rritjen e bashkëpunimit midis part-
nerëve të industrisë dhe sektorit të AAP-së.

4.1. Formula e Financimit e bazuar në nevoja
Ky dokument rekomandon që MASH-i të zbatojë një formulë të financimit të bazuar 

në nevoja si mjet për shpërndarjen e burimeve për sistemin AAP. Përdorimi i formulës së 
financimit për të përcaktuar shpërndarjen e burimeve në sistemet shkollore nuk është një 
koncept i ri. Shumë Ministri të Arsimit në të gjithë botën kanë, të paktën, një sistem të 
thjeshtë financimi të formuluar, i cili përdorë raportet studentë / mësues për të udhëhequr 
vendimet e personelit. Disa sisteme shkollore u sigurojnë shkollave të caktuara burime të 
ndryshme plotësuese kur këto shkolla përcaktohen se u shërbejnë komuniteteve të var-
fra ose të pa favorizuara sipas treguesve të caktuar të 'varfërisë' ose 'disavantazhit so-
cio-ekonomik'. Shumë sisteme të tjera shkollore marrin në konsideratë vendndodhjen fizike 
të shkollave dhe më pas sigurojnë staf shtesë ose ndihmë për shkollat më të izoluara (Le-
vacic, 2008b). Akoma sisteme të tjera shkollore bëjnë masa për shkollat e ngarkuara me 
përgjegjësinë e ofrimit të programit special MASH, siç është programi profesional MASH.

Financimi i formulës së bazuar në nevojë është një qasje specifike për të hartuar një 
formulë financimi në mënyrë që shuma që i është alokuar secilës shkollë rrjedh direkt 
nga një analizë e asaj që shkolla duhet të shpenzojë në mënyrë që të sigurojë një cilësi të 
specifikuar të arsimit për studentët e saj. Kjo qasje ndaj financimit kërkon një specifikim 
paraprak të llojit të provizionit arsimor që shkollat pritet të ofrojnë për studentët me karak-
teristika, dhe një arsyetim pse format e ndryshme të sigurimit rezultojnë në diferencime 

4. Propozimi 
i Planifikimit 
Financiar për AAP-në
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të kostos. Kështu, financimi i formulës së bazuar në nevoja lidh financat e alokuara për 
shkollat për sigurimin e tyre arsimor me ndryshimet e miratuara në karakteristikat e stu-
dentëve, programin e MASH-it, të mësuarit dhe shkollat. Vetëm ndarja e një buxheti të cak-
tuar të sistemit shkollor në mënyrë të barabartë midis të gjithë nxënësve është një detyrë 
e thjeshtë administrative - por nuk do të përfaqësonte një qasje të financimit të formulës 
së bazuar në nevoja nëse nuk ishte rënë dakord dhe demonstruar se të gjithë nxënësit në 
të gjitha shkollat kishin nevoja të barabarta. Prandaj, aplikimi i fondeve të formuluara mbi 
bazën e nevojave në sistemin AAP në Kosovë do të ndihmonte në adresimin e nevojave 
specifike të karakteristikave të studentëve, programit të MASH-it, të mësuarit dhe shkol-
lave. Si e tillë, kjo do të ndihmojë në adresimin e një prej pengesave kryesore të formulës 
aktuale të financimit të zbatuar nga MASH, e cila është shpërndarja e fondeve në mënyrë 
të barabartë midis të gjithë studentëve dhe jo domosdoshmërish adresimin e nevojave 
specifike të programit shkollor MASH. Në fakt, formula aktuale e financimit e zbatuar nga 
MASH trajton shkollat AAP njësoj si gjimnazet. 

Financimi i formulës së bazuar në nevoja për shkollat është një formulë matematiko-
re e cila “përmban një numër variablash (artikuj të tillë si numri i nxënësve në secilën 
klasë, zona e shkollës, niveli i varfërisë […]), secila prej të cilave i ka bashkangjitur asaj një 
shumë parash ”(Levacic, 2008b, f. 206). Formulat e financimit të shkollës kanë ekzistuar 
që nga fundi i viteve 1960 dhe 1970. Në Evropë, në fillimin e viteve 2000, 13 vende për-
dorën regjime të financimit të shkollës bazuar në formulë së bashku me një delegacion të 
rëndësishëm financiar në shkolla (Levacic, 2008b). Duke marrë parasysh gjendjen aktuale 
politike dhe ekonomike të Kosovës dhe organizimin e arsimit në Kosovë, ne rekomando-
jmë që MASH të zbatojë një formulë të tillë. Më tej, MASH aktualisht po përdor një qasje 
të ngjashme me formulën e financimit, por në një nivel minimal të detajeve, i cili nuk lejon 
rregullime për nevoja specifike të profileve dhe madhësive të ndryshme të shkollës. Pran-
daj, formula e propozuar e financimit matematikor është shumë e detajuar e cila shqyrton 
dhe adreson nevojat specifike të çdo shkolle AAP.

Më poshtë janë elaboruar përbërësit, treguesit dhe koeficientët e formulës së propo-
zuar. Komponentët e formulës përfaqësojnë kategoritë kryesore të shpenzimeve që do të 
financohen. Treguesit janë njësitë e matjes të cilat tërheqin fonde në formulë. Për secilën 
nga pesë komponentët janë krijuar dhe përcaktuar tregues specifik. Për të dhënë një 
shumë parash çdo tregues në formulë duhet të shumëzohet me koeficientët që janë vlera 
monetare të bashkangjitura në pikat e shkallës ose kategoritë në tregues. Prandaj, formula 
përfundimtare është konceptuar pasi një përmbledhje e vlerave të treguesve shumëzon 
koeficientet e tyre përkatës për të arritur shumën përfundimtare të financimit.

4.1.1. Përbërësit e formulës së financimit të bazuar në nevoja
Formula e propozuar e financimit të bazuar në nevoja përbëhet nga pesë grupe krye-

sore të komponentëve, të cilat përdoren gjithashtu në formulat e financimit të shkollës të 
aplikuara në vendet e OECD: i) alokimi i njësisë së stafit, ii) përmirësimi i kurrikulës, iii) nev-
ojat arsimore plotësuese të studentëve, iv) nevojat në shkollë , v) performanca në shkollë.
•  Komponenti 1 - Alokimi i njësisë së stafit - alokimi i personelit mësimor dhe jo-mësi-
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mor për secilën shkollë AAP. Personeli mësimdhënës dhe jo-mësimor trajtohet veçmas 
nga shpenzimet e tjera operacionale. Personeli alokohet në terma të njësive të per-
sonelit sesa në para. Secili lloj i pozicionit të punës tërheq një numër të caktuar të 
njësive të personelit. Shkolla mund të emërojë personel brenda ndarjes së njësisë së 
personelit, por të mos e tejkalojë atë; qeveria rimburson pagat aktuale. Financimi për 
stafin gjithashtu përfshin një shumë shtesë për zëvendësimet gjatë lejes së lindjes, 
pagat jubilare sipas kontratës kolektive për arsimin. 
Për shkak të faktit se pagat për personelin mësimdhënës dhe jo-mësimdhënës të shkol-
lave rregullohen me ligjin për pagat e nëpunësve publikë53 dhe marrëveshje kolektive 
për arsimin54, formula e propozuar e financimit të bazuar në nevoja u ndan stafit të 
shkollave vetëm në njësitë e stafit, e cila do të reflektonte raportin e stafit të studentëve.
Është shumë e rëndësishme të theksohet se formula e propozuar rekomandon që bux-
heti për shpenzimet operative është ndarë veç e veç dhe nuk mund të përdoret për 
stafin. Si pasojë, një rritje e mundshme në njësitë e personelit ose në paga nuk mund 
të bëhet në kurriz të buxhetit operacional të përpunuar në komponentët e tjerë të kësaj 
formule.

Ky komponent është llogaritur duke shumëzuar treguesit e identifikuar me koeficientet 
e tyre përkatëse. Treguesit dhe koeficientët e tyre specifik janë elaboruar më poshtë 
në seksionet e tyre specifike. 

•  Komponenti 2 - Përmirësimi i kurrikulës - pranon implikimet e ndryshme të buri-
meve të programit arsimor të zgjeruar dhe specifik të MASH-it. Ky komponent analizon 
burimet dhe materialet e nevojshme të mësimdhënies dhe të nxënit për të dhënë me 
sukses kurrikulat e caktuara. Më tej, ai shqyrton praktikën profesionale të studentëve 
dhe kostot që lidhen me të, si dhe stafin teknik shtesë jo-mësimor të nevojshëm për 
mirëmbajtjen e laboratorëve të veçantë profesional brenda shkollave. Duke qenë 
të vetëdijshëm për faktin se ka profile të ndryshme të shkollave AAP, ky komponent 
analizon treguesit dhe koeficientin për secilin profil specifik të shkollës AAP. Shkollat 
AAP janë grupuar në gjashtë profile kryesore sipas kurrikulës bërthamë për arsimin e 
mesëm të lartë (gjimnaze dhe shkolla profesionale) të përgatitura nga MASH në 2012 
bazuar në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës.55 Sidoqoftë, për shkak të faktit se ekzis-
tojnë shkolla të kimisë dhe teknologjisë AAP që aktualisht funksionojnë të pavarura në 
Kosovë, vetëm pesë profilet e shkollës AAP të mëposhtme konsiderohen:
1. Shkollat bujqësore
2. Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik)
3. Shkollat mjekësore
4. Shkolla e ekonomisë dhe administratës
5. Shkolla Artistike

53.   Ligji Nr. 03 / L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil
54.   Marrëveshja Kolektive për Arsimin e nënshkruar nga MASH në 18/04/2017
55.   Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të lartë në Kosovë (klasat X, XI, XII)
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Në varësi të profilit të shkollës AAP, kosto më të larta mund të vijnë nga kurse shtesë, 
materiale mësimore më të shtrenjta dhe laboratorë shtesë specifikë të punës.

• Komponenti 3 - Nevojat arsimore plotësuese të studentëve - përfshihen në formulat e 
financimit të shkollës në mënyrë që të marrin në konsideratë nevojat shtesë të burimeve 
të mësimdhënies së studentëve që vijnë nga prejardhje të pafavorshme socio-ekono-
mike, studentëve me aftësi të kufizuara, aftësive të kufizuara dhe vështirësive në të 
nxënë, dhe nevojat individuale të të nxënit të studentëve. Burimet shtesë kanë për qëllim 
të sigurojnë ndihmë të mëtejshme për studentë të tillë duke u ofruar atyre, për shembull, 
kohë shtesë mësimore, material të specializuar për mësim dhe klasa më të vogla.

• Komponenti 4 - Nevojat për mirëmbajtjen e shkollës  - pasqyrojnë diferencat e kostove 
që vijnë nga madhësia e ndërtesës së shkollës, karakteristikat fizike të ndërtesës së 
shkollës, vendndodhjen e saj, dhe ndriçimin adekuat, ngrohjen, pastrimin, etj. Fillimisht 
një shumë e madhe sigurohet për të gjithë shkollat për të mbuluar kostot fikse të pa re-
duktueshme me të cilat përballen të gjitha shkollat e çfarëdo madhësie. Qasja paushal-
le shërben gjithashtu si mbrojtje për shkollën me numër të ulët të nxënësve. Për më 
tepër, ky komponent konsideron kostot e brendshme dhe të jashtme të mirëmbajtjes 
për ndërtesën e shkollës. Duke marrë parasysh faktin se disa ndërtesa shkollore janë 
më të vjetra dhe kanë kosto më të larta të mirëmbajtjes së ndërtesave, një koeficient 
vjetërsie është zhvilluar dhe është përdorur për llogaritjen e fondeve për mirëmbajt-
jen e brendshme dhe të jashtme. Financimi për shërbimet komunale ndahet në varësi 
të madhësisë së shkollës, numrit të nxënësve dhe sistemit të ngrohjes. Financimi për 
kostot e pastrimit caktohet bazuar në hapësirën e ndërtesës së shkollës dhe numrin 
e nxënësve. Shkollës me laboratorë të veçantë profesional u është caktuar një shumë 
shtesë për mirëmbajtjen e tyre. Së fundmi, për shkak se disa profile shkollore mund të 
pësojnë kosto më të larta bazuar në programet e tyre specifike, atyre u jepet një koefi-
cient i caktuar. Për shembull, shkollat teknike shpenzojnë më shumë energji elektrike 
për të kryer disa nga aktivitetet e mësimdhënies dhe të nxënit në laboratorë. 

•  Komponenti 5 - Performanca e shkollës – ky komponent synon të sigurojë nxitje finan-
ciare për shkollat që të paraqiten më mirë. Shkollave u ofrohet nxitje për të ecur më 
mirë në mësimdhënie, duke bashkëpunuar me partnerët e industrisë, duke ndihmuar 
studentët e tyre të gjejnë një punë, duke drejtuar studentët dhe stafin e tyre më shumë 
drejt projekteve sipërmarrëse dhe në përfshirjen në panaire lokale dhe rajonale dhe 
konkurse studentore.

4.1.2. Treguesit
Treguesit janë njësitë e matjes të cilat tërheqin fonde në formulë. Për secilën nga pesë 

komponentët janë krijuar dhe përcaktuar tregues specifik.

Treguesit për komponentin 1 - alokimi i njësisë së stafit: Personeli Mësimdhënës
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•  Numri i orëve të mësuesve që kërkohen për të dhënë mësim një grupi studentësh në 

vit. Bazuar në udhëzimet administrative për normativën për mësuesit e arsimit profe-
sional, neni 256, siguruar nga MASH për klasat X, XI dhe XII, mesatarisht një mësues 
kërkohet të japë 21.2 orë në javë për 34 javë në vit. Mesatarja për numrin e orëve 
mësimore në javë dhe numrin e javëve të mësimdhënies në vit llogaritet bazuar në 
normativën për mësuesit e arsimit profesional për klasat X, XI dhe XII. 

•  Numri i përgjithshëm i orëve mësimore në vit për të cilat mësuesit janë kontraktuar për 
të punuar (vetëm në mësimdhënie). Bazuar në udhëzimet administrative mbi norma-
tivën për mësuesit e arsimit profesional, neni 257, siguruar nga MASH për klasat X, XI 
dhe XII, mesatarisht një mësues kërkohet të japë 21.2 orë në javë për 34 javë në vit.

•  Numri mesatar i studentëve për grup. Kjo do të sigurohet nga shkolla si të hyra.

•  Numri i përgjithshëm i nxënësve për shkollë. Kjo do të sigurohet nga shkolla si të hyra.

Treguesit për komponentin 1 - alokimi i njësisë së stafit: Personeli jo-mësimdhënës

•  Drejtori i shkollës: një drejtor i shkollës pavarësisht numrit të nxënësve  

•  Zëvendësdrejtori i shkollës: një zëvendësdrejtor nëse numri i studentëve është më i 
lartë se 500

•  Sekretari / administratori i shkollës: një sekretar / administrator nëse numri i stu-
dentëve është më i lartë se 500 

•  Administratori i Sigurimit të Cilësisë: një administrator i sigurimit të cilësisë, pavarë-
sisht nga numri i studentëve

•  Garda / Stafi teknik: një pavarësisht nga numri i studentëve

•  Stafi i pastrimit: minimumi një ose një për çdo 170 studentë

•  Stafi i Mirëmbajtjes Teknike: një pavarësisht nga numri i studentëve

Treguesit për komponentin 2 - përmirësimi i kurrikulës:

Personel shtesë jo-mësimdhënës:
• Personeli jo-teknik për mirëmbajtjen e laboratorëve: bazuar në nevojat specifike të 

profilit të shkollës. Jo të gjitha shkollat AAP kanë nevojë për personel të tillë shtesë. 

56.   Udhëzimet Administrative (MASHT) Nr. 05/2015 Normative për Mësuesit e Arsimit Profesional
57.   Udhëzimet Administrative (MASHT) Nr. 05/2015 Normative për Mësuesit e Arsimit Profesional
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Vetëm për shkollat Bujqësore, Teknike dhe Mjekësore është caktuar një staf shtesë.

Materialet për mësimdhënie dhe të nxënit:
•  Numri i përgjithshëm i nxënësve për shkollë. Kjo do të sigurohet nga shkolla si një 

alternativë.

Praktika profesionale:
•  Numri i studentëve që marrin pjesë në praktikën profesionale. Kjo do të sigurohet nga 

shkolla si një alternativë.

•  Numri mesatar i ditëve të praktikës profesionale për student që merr pjesë në prak-
tikën profesionale. Kjo do të sigurohet nga shkolla si një alternativë.

Treguesit për komponentin 3 - nevojat arsimore plotësuese të studentëve:
•  Numri i studentëve me disavantazh socio-ekonomik. Kjo do të sigurohet nga shkolla si 

një kontribut.

•  Numri i studentëve me aftësi të kufizuara, aftësi të kufizuara dhe vështirësi në të nx-
ënë. Kjo do të sigurohet nga shkolla si një kontribut.

•  Numri i studentëve me nevoja individuale për të nxënë. Kjo do të sigurohet nga shkolla 
si një kontribut.

•  Numri i orëve mësimore shtesë të nevojshme për një student me nevoja individuale 
për të mësuar. Kjo do të sigurohet nga shkolla si një kontribut.

Treguesit për komponentin 4 - nevojat e mirëmbajtjes shkollore:

Kostot e brendshme të mirëmbajtjes:
•  Hapësira e ndërtesës shkollore në m2.
•  Numri i përgjithshëm i nxënësve për shkollë.
•  Mosha e shkollës (Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç; Ndërtesë e moderuar e 

ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç; Ndërtesë e vjetër> 20 vjeç).

Kostot e mirëmbajtjes së jashtme:
•  Hapësira e ndërtesës shkollore në m2.
•  Vjetërsia e shkollës (Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç; Ndërtesë e moderuar 

e ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç; Ndërtesë e vjetër> 20 vjeç).

Shërbimet komunale (Energji elektrike + Ngrohje + Ujë + Internet):
•  Hapësira e ndërtesës shkollore në m2.
•  Numri i përgjithshëm i nxënësve për shkollë.
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Kostot e pastrimit:

•  Hapësira e ndërtesës shkollore në m2.
•  Numri i përgjithshëm i nxënësve për shkollë.

Mirëmbajtja e laboratorëve specifik (laboratorët e TIK-ut dhe të tjerët):
•  Numri i laboratorëve të TIK-ut për shkollë
•  Numri i laboratorëve të tjerë jo-TIK për shkollë.

Treguesit për komponentin 5 - performanca e shkollës:

• Përqindja e studentëve që kanë dhënë provimin përfundimtar profesional58

• Numri i bashkëpunimeve aktive me partnerët e industrisë
• Numri i studentëve / maturantëve të punësuar përmes shkollës. Studenti i punësuar / 

maturanti ofroi minimumi 1 vit kontratë pune.
• Numri i projekteve sipërmarrëse të zhvilluara dhe implementuara si pjesë e aktivi-

teteve me bazë në shkollë.
• Numri i pjesëmarrjeve në gara / panaire lokale / rajonale / kombëtare

4.1.3. Koeficientët
Për të dhënë një shumë parash secili tregues në formulë duhet të shumëzohet me koe-

ficientët të cilët janë vlera monetare të bashkangjitura në pikat ose kategoritë e shkallës 
në tregues. Në një formulë të financimit të bazuar në nevojë, koeficienti rrjedh nga kostoja 
shtesë e vlerësuar e ofrimit të arsimit ose shërbimeve operacionale të përfshira në secilën 
prej përbërësve. Prandaj, formula përfundimtare është konceptuar pasi një përmbledhje 
e vlerave të treguesve shumëzon koeficientët e tyre përkatës për të arritur shumën për-
fundimtare të financimit.

Koeficientët për komponentin 1 - alokimi i njësisë së stafit:
Qëllimi i këtij komponenti është të alokojë stafin mësimdhënës dhe jo-mësimdhënës 

në terma të njësive sesa në vlera monetare. Për të përkthyer njësitë e stafit në vlera mone-
tare, secili tregues (pozicion) shumëzohet me pagën e tij të përcaktuar. Pagat përcaktohen 
nga ligji për pagat e nëpunësve civilë të miratuar në 201059. Koeficientet e përcaktuar për 
secilin tregues janë pagat e përcaktuara nga ligji për pagat për nëpunësit publikë. Si paso-
jë, çdo lloj pozicioni, i përcaktuar këtu si tregues, shumëzohet me pagën e tij, i përcaktuar 
këtu si koeficient. Më tej, 5% i shtohet buxhetit të përgjithshëm për paga dhe mëditje për 
të mbuluar pagat për zëvendësimet gjatë lejes së lindjes dhe pagat jubilare. 

Meqenëse koeficientët përfaqësojnë pagat për secilën pozitë, është e rëndësishme 
të theksohet se ata mund të ndryshojnë në të ardhmen pasi ligjet e reja për pagat për 
nëpunësit publik mund të zbatohen.  

58.   Udhëzimet Administrative të MASHT Nr. 35/2013 Organizimi i Provimit Përfundimtar Profesional 
59.   Ligji Nr. 03 / L-147 për pagat e nëpunësve civilë
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Koeficientët për komponentin 2 - përmirësimi i kurrikulës:

Personel shtesë jo-mësimdhënës:
• Personeli shtesë i caktuar jo-mësimor është vetëm në bazë njësie. Për të përkthyer 

njësitë e stafit në vlera monetare, secili tregues (pozicion) shumëzohet me pagën e 
tij të përcaktuar. Pagat përcaktohen nga ligji për pagat e nëpunësve civilë të aprovuar 
në 201060. Koeficientët e përcaktuar për secilin tregues janë pagat e përcaktuara nga 
ligji për pagat për nëpunësit publikë. Si pasojë, çdo lloj pozicioni, i përcaktuar këtu si 
tregues, shumëzohet me pagën e tij, i përcaktuar këtu si koeficient.

Materialet për mësimdhënie dhe mësim nxënie 
• Kostoja e materialeve për mësimdhënie dhe mësimnxënie për nxënës për secilin profil 

të shkollës AAP. Kostot për profil rrjedhin nga kërkimi i materialeve dhe burimeve të 
nevojshme të mësimdhënies dhe mësimit, analiza e përgjigjeve të drejtorit të AAP-së 
të mbledhura nga pyetësori, intervista të drejtpërdrejta me përfaqësuesit e shkollës 
AAP, analiza e formës së kostos së programit [FKP] të përgatitur nga DKA për secilën 
shkollë, analiza e raportit përmbledhës të kontrollit të buxhetuar [RPKB]61 dhe siste-
min e menaxhimit të zhvillimit të buxhetit [SMZHB]62 përgatitur nga departamenti i 
thesarit në MF.
•  SHB- Shkollat Bujqësore: 20 Euro për student
•  SHT - Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik): 25 Euro 

për student
•  SHM - Shkolla mjekësore: 20 Euro për student
•  SHEA - Shkolla e ekonomisë dhe administratës: 15 Euro për student
•  SHA - Shkolla Artistike: 20 Euro për student

Praktika profesionale:
• Kostoja e sigurimit për student në vit = 3 Euro / student, që rrjedh nga ofertat nga 

kompanitë e sigurimeve për shërbimin.
• Kostoja e transportit në ditë për student = nëse distanca nga shtëpia / shkolla në ven-

din e punës> 1 km, 1 Euro / ditë për student ose 0 Euro, e ardhur nga analiza e çmimit 
aktual të shërbimeve të transportit.

• Kostoja e vaktit në ditë për student = 1.5 Euro / ditë për student që rrjedh nga analiza 
e çmimit aktual të ofruesve të ushqimit. Kjo mund t'i nënshtrohet Memorandumeve të 
Mirëkuptimit ndërmjet shkollave dhe partnerëve të industrisë.

Koeficientët për komponentin 3 - nevojat arsimore plotësuese të studentëve:
• Mbulim i plotë financiar për shpenzimet arsimore = 75 Euro / student (libra shkollorë, 

60.   Ligji Nr. 03 / L-147 për pagat e nëpunësve civilë
61.   Raporti përmbledhës i kontrollit të buxhetit [RPKB] për vitin fiskal 2019
62.   Sistemi i menaxhimit të zhvillimit të buxhetit [SMZHB] për vitin fiskal 2019
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fletore, stilolapsa / lapsa, uniformë shkollore). Ky koeficient rrjedh nga analiza e mate-
rialeve të nevojshme mësimore për student dhe çmimet e tyre në treg.

• Mësuesi i caktuar i arsimit special kompenzohet bazuar në ligjin për pagat e nëpunësve 
civilë63.

• Kosto për orë mësimore për stafin e përfshirë në punën me studentë me nevoja indi-
viduale për të mësuar. Bazuar në koston për orë mësimore mbi pagën bazë64.

Koeficientët për komponentin 4 - nevojat e mirëmbajtjes shkollore:

Qasja e shumës së përgjithshme për të mbrojtur shkollat e vogla:
• Një shumë e madhe për shkollë  = 3,500 Euro65.

Kostot e mirëmbajtjes së brendshme:
• Kostoja e mirëmbajtjes së brendshme për m2 = 0.50 Euro / m2 që rrjedh nga analiza 

e raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të sigu-
ruara nga DKA.

• Kostoja e mirëmbajtjes së brendshme për student = 0.50 Euro / student që rrjedh nga 
analiza e raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit 
të siguruara nga DKA.

• Meqenëse disa ndërtesa shkollore janë më të vjetra dhe kanë kosto më të larta të 
mirëmbajtjes së ndërtesave, është zhvilluar dhe është përdorur një koeficient moshe 
për llogaritjen e fondeve për mirëmbajtjen e brendshme dhe të jashtme.
• Vjetërsia e shkollës: Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç = 1
• Vjetërsia e shkollës: Ndërtesë mesatare e ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç = 1.25
• Mosha e shkollës: Ndërtesa e vjetër> 20 vjeç = 1.5

Kostot e mirëmbajtjes së jashtme:
• Kostoja e mirëmbajtjes së jashtme për m2 = 2 Euro / m2 që rrjedh nga analiza e 

raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguru-
ara nga DKA

• Meqenëse disa ndërtesa shkollore janë më të vjetra dhe kanë kosto më të larta të 
mirëmbajtjes së ndërtesave, është zhvilluar dhe është përdorur një koeficient moshe 
për llogaritjen e fondeve për mirëmbajtjen e brendshme dhe të jashtme.
• Vjetërsia e shkollës: Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç = 1
• Vjetërsia e shkollës: Ndërtesë mesatare e ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç = 1.25
• Vjetërsia e shkollës: Ndërtesa e vjetër> 20 vjeç = 1.5

63.   Ligji Nr. 03 / L-147 për pagat e nëpunësve civilë
64.   Ligji Nr. 03 / L-147 për pagat e nëpunësve civilë
65.   Kjo shumë ndahet për të mbuluar shpenzimet sipas nevojave të shkollës. Qasja e shumës së përg-
jithshme shërben si mbrojtje për shkollat me numër të ulët të nxënësve, të cilave nuk mund t'u ndahen fonde 
të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shkollës, bazuar vetëm në ndarjen e fondeve për çdo student.
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Shpenzimet e përfshira:

• Kostoja e ngrohjes duke përdorur dru = 1.20 Euro / m2 që rrjedh nga analiza e 
raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguru-
ara nga DKA.

• Ngrohja duke përdorur kaldaja me vaj = 1.50 Euro / m2 e marrë nga analiza e raporteve 
të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguruara nga DKA.

• Kostoja e ngrohjes duke përdorur ngrohjen qendrore = 0,97 Euro / m2 bazuar në të 
dhënat e zyrës së rregullatorit të energjisë.

• Kostoja e ujit për m2 = 0,75 Euro / m2 që rrjedh nga analiza e raporteve të shpenzi-
meve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguruara nga DKA.

• Kostoja e ujit për nxënës = 0.35 Euro / student që rrjedh nga analiza e raporteve të 
shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguruara nga DKA.

• Kostoja e internetit për shkollë = 1,000 Euro që rrjedh nga analiza e çmimeve të tregut 
nga ofruesit e internetit në Kosovë.

Kostot e pastrimit:
• Kostoja e pastrimit për m2 = 0.50 Euro / m2 që rrjedh nga analiza e raporteve të 

shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguruara nga DKA.
• Kostoja e pastrimit për nxënës = 2.25 Euro / student që rrjedh nga analiza e raporteve 

të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguruara nga DKA.

Mirëmbajtja e laboratorëve specifik (laboratorët e TIK-ut dhe të tjerët):
• Kostoja e mirëmbajtjes për Laboratorë të TIK = 1,000 Euro, e marrë nga analiza e 

raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguru-
ara nga MASH.

• Kostoja e mirëmbajtjes për Laboratorë jo-TIK = 750 Euro, e marrë nga analiza e 
raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të siguru-
ara nga MASH.

Koeficienti specifik i shkollës:
• Koeficienti specifik i shkollës për tu përshtatur me nevojat specifike të dalura nga anal-

iza e raporteve të shpenzimeve të siguruara nga shkollat dhe raportet e buxhetit të 
siguruara nga MASH.
• SHB - Shkollat Bujqësore: koeficienti specifik = 1.1
• SHT - Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik): koeficienti 

specifik = 1.2
• SHM - Shkollat mjekësore: koeficienti specifik = 1.1
• SHEA - Shkolla e ekonomisë dhe administratës: koeficienti specifik = 1
• SHA - Shkollat Artistike: koeficienti specifik = 11

Koeficientët për komponentin 5 - performanca e shkollës:

• Shuma monetare prej 1,000 Euro për shkollë nëse 90 përqind ose më shumë e stu-
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dentëve të moshës së lartë kalojnë provimin përfundimtar profesional.

• Shuma monetare prej 50 euro për çdo bashkëpunim aktiv me partnerët e industrisë.
• Shuma monetare 30 Euro për çdo nxënës ose maturantë të punësuar përmes shkollës. 

Studenti / Maturanti i Punësuar ka ofruar kontratë pune minimale 1 vjeçare.
• Shuma monetare 300 Euro për çdo projekt sipërmarrës të zhvilluar dhe zbatuar si 

pjesë e aktiviteteve me bazë në shkollë.
• Shuma monetare prej 100 Euro për çdo pjesëmarrje në konkurse, panaire dhe projek-

te lokale, rajonale, kombëtare ose ndërkombëtare.

4.1.4. Ekuacioni i Formulës së Financimit

Formula përfundimtare e financimit matematikor është konceptuar pasi një përmbled-
hje e vlerave të treguesve shumëzon koeficientët e tyre përkatës për të arritur shumën 
përfundimtare të financimit.

Buxheti për shkollën AAP = Alokimi i njësisë së stafit + Përmirësimi i kurrikulës + Nevo-
jat arsimore plotësuese të studentëve + Nevojat e mirëmbajtjes shkollore + Performanca 
e shkollës = (Staf mësimdhënës + Staf jo-mësimdhënës) + (Staf shtesë mësimdhënës + 
Materiale mësimore dhe mësimore + Praktikë profesionale) + (Disavantazhi socio-ekono-
mik + Aftësi të kufizuara, dëmtime dhe vështirësi në të nxënë + Nevojat individuale për të 
mësuar) + [(Një shumë + Mirëmbajtja e brendshme + Mirëmbajtja e jashtme + Shërbime 
+ Pastrimi + Mirëmbajtja e laboratorëve specifik)] * Koeficienti specifik i shkollës + (Per-
formanca e shkollës)
Buxheti për shkollën AAP = Komponenti 1 + Komponenti 2 + Komponenti 3 + Komponenti 
4 + Komponenti 5 = [I1h * C1h + Σ (I1i x C1i)] * (1 + C1k) + [(AS/TS/MS * C2a) + (AS/TS/
MS/ES /ASS * N) + (I2a * C2b + I2a * I2b * (C2c + C2d))] + [(I3a * C3a) + (I3b * C3b) + 
(I3c * I3 d * C3c)] + [LS + (I4a * C4a + N * C4b) * Age + (I4a * C4c) * Age + E + H + W + 
I + I4a * C4g + N * C4h + I4c * C4i + I4d * C4j] * C4k +  [Σ (I5i x C5i)]

Komponenti 1 = [I1h * C1h + Σ (I1i x C1i)] * (1 + C1k)

Komponenti 2 = [(AS/TS/MS/ * C2a) + (AS/TS/MS/ES/ASS * N) + (I2a * C2b + I2a * 
I2b * (C2c + C2d))]

Komponenti 3 = (I3a * C3a) + (I3b * C3b) + (I3c * I3 d * C3c))

Komponenti 4 = [LS + (I4a * C4a + N * C4b) * Age + (I4a * C4c) * Age + E + H + W + I 
+ I4a * C4g + N * C4h + I4c * C4i + I4d * C4j] * C4k

Komponenti 5 = [Σ (I5i x C5i)]

Figura 6 Financimi i formulave të bazuara në nevojë - Komponentët



56
Komponentët e hollësishëm me treguesit dhe koeficientët e tyre specifik gjenden në 

Shtojcën A.
Për më tepër, formula e propozuar e financimit është simuluar për të vlerësuar bux-

hetin për shkollën AAP "Faik Konica 'në Ferizaj. Për të kryer simulimin, të gjitha hyrjet 
në formulën e propozuar janë mbledhur nga shkolla e zgjedhur AAP dhe DKA në Ferizaj. 
Buxheti i shkollës sipas formulës së propozuar është krahasuar me buxhetin e shkollës 
duke përdorur formulën aktuale të financimit. Më tej, bazuar në krahasimet e buxheteve 
të shkollës (buxheti i bazuar në formulën e propozuar ne krahasim me buxhetit bazuar në 
formulën aktuale), tre konkluzione janë nxjerrë mbi ndikimin e formulës së propozuar në 
buxhetin e shkollës. Ky simulim, krahasim dhe konkluzione të nxjerra gjenden në modelin 
e bashkangjitur në MS Excel (titulli: Formula e Propozuar e Financimit të AAP – Simulimi). 

4.2. Përparësitë e Formulës së 
Propozuar të Financimit

Përparësitë kryesore të formulës së propozuar të financimit janë:
• Barazia - siguron që të dy barazitë horizontale dhe vertikale respektohen. Barazia 

horizontale i referohet "trajtimit të barabartë të nxënësve të vendosur në mënyrë të 
barabartë". “Barazia vertikale në hulumtimin e arsimit është nocioni që studentët 
duhet të trajtohen në mënyrë të ndryshme në përputhje me nevojat dhe karakteristikat 
e tyre të ndryshme të mësuarit66.” 

• Përshtatshmëria / Efektiviteti - pranon implikimet e ndryshme të burimeve të program-
it arsimor të zgjeruar dhe specifik. Adreson burimet dhe materialet e mësimdhënies 
dhe të nxënit të nevojshëm për të dhënë me sukses kurrikulat e caktuara. Për më 
tepër, ai shqyrton praktikën profesionale të studentëve dhe kostot që lidhen me të, si 
dhe stafin teknik shtesë jo-mësimor të nevojshëm për mirëmbajtjen e laboratorëve të 
veçantë profesional brenda shkollave.

• Sigurimi i buxhetit të mjaftueshëm për shkollat AAP për të mbuluar të gjitha burimet e 
mësimdhënies dhe të nxënit, shpenzimet administrative dhe operacionale.

• Transparenca - formula e propozuar e financimit rrit transparencën për sa i përket buri-
meve të financimit, alokimit të fondeve dhe shpenzimit të fondeve. Formulat e propozu-
ara alokojnë fonde për qëllime specifike të shpenzimeve sipas treguesve të përcaktuar 
mirë siç janë numri i nxënësve, zona e madhësisë së shkollës dhe tregues të tjerë të 
shpjeguar më lart. Si e tillë rrit transparencën pasi tregon qartë se si alokohen fondet 
dhe si duhen shpenzuar.

• Përgjegjësia - formula e propozuar alokon fondet në një mënyrë të qartë dhe është 
shumë e detajuar për sa i përket llojeve të shpenzimeve. Si rezultat, është e lehtë të 

66.   Fazekas, M. (2012), “Formulat e Financimit të Shkollave: Rishikimi i Karakteristikave dhe Ndiki-
meve Kryesore”, Dokumentet e Punës për Arsimin e OECD-së, Nr. 74, Botimet e OECD-së. http://dx.doi.
org/10.1787/5k993xw27cd3-sqen



57
kërkosh llogari nga palët e interesuara të përfshira. 

• Efikasiteti - formula e propozuar rrit efikasitetin duke alokuar fonde për shkollat bazuar 
në nevojat e tyre. 

• Siguron stimuj financiarë për shkollat AAP që të performojnë më mirë dhe të angazho-
hen në aktivitete shtesë. Formulat e propozuara alokuan fonde shtesë për shkollat 
nëse ato arrijnë nivele të caktuara të performancës dhe përfshihen në aktivitete sht-
esë të kurrikulës siç janë projektet sipërmarrëse dhe pjesëmarrja në gara dhe panaire 
lokale, rajonale dhe kombëtare.

Për më tepër, formula e propozuar e financimit për sistemin AAP lehtë mund të mod-
ifikohet dhe zbatohet për gjimnaze dhe nivele të tjera të arsimit para universitar zyrtar. 

4.3. Zbatimi i Formulës së Propozuar të Financimit

Formula e propozuar e financimit bazohet në kurrikulën aktuale të AAP dhe në ligjin ak-
tual për pagat e nëpunësve publikë. Si e tillë, kjo formulë mund të zbatohet lehtësisht pa 
ndonjë implikim me programet mësimore të AAP dhe ligjin për pagat. Më tej, duke marrë 
parasysh faktin që MASH tashmë po përdor një formulë financimi për arsimin e mesëm 
të lartë dhe formula e propozuar është e ngjashme me të në natyrë, zbatimi i formulës 
së propozuar nuk do të paraqesë ndonjë vështirësi. Sidoqoftë, formula e propozuar është 
krijuar posaçërisht për sistemin AAP dhe është shumë e detajuar. 

Si pasojë, rekomandohet që MASH të zhvillojë një procedurë që duhet të ndiqet nga 
shkollat AAP, DKA dhe MASH për të marrë pjesë në procesin e alokimit të fondeve. Hapat 
e mëposhtëm mund të merren parasysh: 
• Të gjitha hyrjet dhe daljet në formulë siç janë numri i studentëve, numri mesatar i 

studentëve për grup, numri i studentëve që marrin pjesë në praktikën profesionale, 
numri mesatar i ditëve të praktikës profesionale për studentë që marrin pjesë në prak-
tikën profesionale, numri i studentëve me disavantazh të ekonomisë sociale, numri i 
studentëve me aftësi të kufizuara, vështirësi në vështirësi dhe të mësuarit, numri i stu-
dentëve me nevoja individuale për të mësuar, hapësira për ndërtimin e shkollës në m2, 
numri i dyshemeve të ndërtesave shkollore, sistemi i ngrohjes, vjetërsia e ndërtesës 
së shkollës, numri i laboratorëve të TIK-ut dhe numri i laboratorëve të tjerë jo-TIK për 
secilën shkollë AAP duhet të jenë në dispozicion të shkollave AAP, DKA, MASH dhe MF. 
Informacioni duhet të ndahet përmes një afati kohor të planifikuar dhe të rënë dakord 
para fillimit të vitit të ardhshëm shkollor. Si të tillë, të gjithë aktorët e përmendur kanë 
qasje në treguesit kryesorë të përdorur në formula në çdo kohë të caktuar.

• Zhvillimi i një platformë në internet që do të shfaqte informacionin e sipërpërmendur. 
Një platformë e tillë do ta bënte informacionin lehtësisht të arritshëm nga të gjithë 
aktorët përkatës dhe do të lehtësonte alokimin e fondeve sipas formulës së propozuar. 
Më tej, kjo do të ndihmonte përfaqësuesit e shkollës AAP të përditësonin informacionin 
e tyre në sistem në mënyrë periodike. Rrjedhimisht, kjo do të rrisë transparencën dhe 
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llogaridhënien. 

• Të gjitha hyrjet-daljet në formulë duhet t'i sigurohen DKA-së nga përfaqësuesit e 
shkollës së AAP-së për përgatitjen e buxhetit vjetor përmes një afati kohor të planifi-
kuar dhe të rënë dakord para fillimit të vitit të ardhshëm shkollor.

• DKA -ja e pajisur me kontributet nga shkollat AAP përgatit kërkesën e saj për buxhet 
dhe e paraqet atë në MASH.

• Bashkëpunimi i ngushtë midis shkollave, DKA dhe MASH është i nevojshëm për të 
siguruar një zbatim efektiv të formulës dhe do të lehtësonte procesin për përgatitjen 
e buxhetit.

• Sigurimi i një trajnim për përfaqësuesit përkatës të MASH, MF, DKA, dhe shkollat AAP 
mbi formulën e propozuar të financimit dhe zbatimin e saj, dhe raportimin mbi paratë 
e shpenzuara..

• Përfaqësuesit e shkollës së DKA-së dhe AAP-së të takohen në baza tremujore për të 
vlerësuar buxhetin e shpenzuar për tremujorin, mbetjen e bilancit për shkollë dhe 
shpenzimet e parashikuara për tremujorin vijues. 

4.4. Agjenda Dixhitale e shkollave të AAP-së

Zhvillimet në teknologji kanë transformuar shumë sektorë, përfshirë arsimin. Teknolog-
jia mundëson ndryshime themelore strukturore që mund të jenë thelbësore në arritjen e 
një produktiviteti më të madh. Mund të ndihmojë në rritjen e produktivitetit si në më-
simdhënie ashtu edhe mësimnxënie67. Për sa i përket mësimdhënies, teknologjia siguron 
shumë burime që përmirësojnë mënyrën tradicionale të mësimdhënies dhe ndihmojnë 
në mbajtjen e studentit të angazhuar në klasë. Planet virtuale të mësimit dhe vlerësimet 
në internet i ndihmojnë mësuesit të arrijnë objektivat e tyre të mësimdhënies në mënyrë 
më efikase dhe të kursejnë kohë. Për më tepër, krijimi i mjediseve virtuale të nxënit në 
shkolla rrit bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive midis mësuesve. Sa i përket të 
mësuarit, teknologjia në klasë përmirëson angazhimin e studentëve në klasë, përmirëson 
mbajtjen e njohurive dhe inkurajon bashkëpunimin. Më tej, përdorimi i teknologjisë në 
klasë i ndihmon studentët të familjarizohen me përdorimin e teknologjisë, e cila mund të 
jetë thelbësore në konkurrencën në tregun e sotëm të punës pasi më shumë kompani po 
adaptojnë teknologjinë në proceset e tyre të biznesit68. 

Për më tepër, zhvillimet në teknologji të tilla si Realiteti i Shtuar (RSH) dhe realiteti 
virtual (RV) kanë ushqyer gjeneratën tjetër të klasës, klasës 3.069. Klasa 3.0 përcaktohet 
si “një mjedis i lidhur dhe i sigurt i të mësuarit që thjeshton dhe shpejton vendosjen e te-
knologjisë tek studentët në të gjithë botën70”. Zbatimi i AR dhe VR është shumë i dobishëm 

67.   Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Departamenti Amerikan i Arsimit 
68.   Haukås, M. (2020) Arsimi dhe aftësimi profesional për të ardhmen e punës: Norvegjia. Seri perspektivash 
tematike Cedefop ReferNet.
69.   Fong W. W .: Nga Uebi 2.0 në Klasën 3.0
70.   Marvell Marvell dhe Sstanford njoftojnë disponueshmërinë e prizës SMILE, tani pilot në mbi 20 vende 
në të gjithë botën, dhe formimin e konsorciumit SMILE: konsorciumi SMILE drejton miratimin global të "klasës 
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në mësimdhënie dhe mësim nxënie pasi i fuqizon studentët të mësojnë duke bërë duke u 
angazhuar drejtpërdrejt me lëndën e tyre përmes përvojave interaktive gjithëpërfshirëse. 
Tranzicionet mësimore nga memorizimi tradicional duke u dhënë studentëve aftësinë për 
të aplikuar, analizuar, vlerësuar njohuritë e tyre duke përmirësuar krijimtarinë, mendi-
min kritik, zgjidhjen e problemeve dhe komunikimin71. Klasa 3.0 është duke u zbatuar në 
shumë vende të botës, përfshirë Kosovën72.

Një përfitim tjetër i rëndësishëm i zbatimit të teknologjive të tilla si AR dhe VR është 
ulja e kostos së mësimdhënies. Hulumtimet tregojnë se në skenarët afatgjatë të AR janë 
më të efektshëm në krahasim me të mësuarit tradicional73. Kostot kryesore të shkurtimit 
vijnë nga kosto relativisht më e ulët për hartimin dhe rinovimin e kurseve dhe përdorimin 
e laboratorëve virtualë. Megjithëse kostot për blerjen e teknologjisë AR janë të larta, një 
investim i tillë ka shumë të ngjarë të shlyhet në planin afatgjatë74. LeBlanc et al. konkludo-
jmë që, ndërsa kostoja e blerjes një herë ishte e lartë, kostoja për klasë mund të ulej me 
93.34%, duke ulur kostot e përgjithshme75.

Duke marrë parasysh zhvillimin në teknologji dhe përfitimet e zbatimit të saj në arsim, 
është thelbësore që MASH të vendosë dixhitalizimin e shkollave AAP si një përparësi në 
axhendën e tij. Për të arritur dixhitalizimin e shkollave AAP, MASH duhet të konsiderojë:
• Zhvillimin e një Kuadri të Kompetencave të TIK-ut për Mësimdhënie për t’i dhënë më-

suesve dhe shkollave qartësi rreth konceptit të përfshirjes së TIK-ut në Mësimdhënie, 
Mësim dhe Vlerësim.

• Zhvillimin e një granti për pajisjet e TIK-ut për të adresuar kërkesat infrastrukturore të 
TIK-ut në shkolla.

• Të sigurojnë informacion për mësuesit mbi mënyrat inovative për të përdorur teknolog-
jitë dixhitale në mënyrë më aktive në mësimdhënien e tyre, duke përfshirë shembuj të 
praktikave të mira, dhe duke lehtësuar ndarjen e praktikave të tilla midis mësuesve.

• Rritja e aftësive të dixhitalizimit në lidhje me mësimin në distancë, e cila do të ishte 
e nevojshme për t'iu përgjigjur situatave të bllokimit siç është ajo e shkaktuar nga 
COVID19.

3.0" duke shfrytëzuar prizën Marvell SMILE: Transformimi i klasave tradicionale në të lidhura, interaktive dhe 
mjedise të sigurta të të mësuarit. (2012, 18 shtator). PR Newswire Marrë nga https://search.proquest.com/
docview/1040782348?accountid=12870
71.   https://eonreality.com/use-cases/augmented-virtual-reality-education/
72.   Institucioni i UBT-Arsimit të Lartë në Kosovë, në bashkëpunim me EON Realitet ka filluar me sukses real-
izimin e klasës 3.0 në mësimdhënie.
73.   Diegmann, P.; Schmidt Kraepelin, M.; Eynden, Eynden, S .; Basten, D. Përfitimet e realitetit të shtuar në 
mjediset arsimore një përmbledhje sistematike e literaturës. Përfitimet 2015, 3, 1542–1556.
74.   Andujar, J., Mejias, A., Marquez, M .: Reality Augmented for the Improvement of Remote Laboratories: An 
Augmented Remote Laborator. Transaksionet e IEEE mbi arsimin 54, 492–500 (2011).
75.   Leblanc, F., Champagne, B., Augestad, K., Neary, P., Senagore, A., Ellis, C., Delaney, C .: Një Krahasim i 
Modeleve Njerëzore Cadaver dhe Reaguar të Simuluar për Straight Laparoscopic Trajnim për Blerjen e Aftësive 
Colorectal. Gazeta e Kolegjit Amerikan të Kirurgëve 211, 250–255 (2010). 
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4.5. Ndërtimi i partneritetit efektive 
me partnerët e industrisë 
Aktualisht, ekziston një bashkëpunim midis shkollave AAP dhe partnerëve të industrisë, 

edhe pse nuk është i strukturuar. Punëtoritë e zhvilluara me akt ruhet orët e interesuar treguan 
se këto bashkëpunime janë kryesisht iniciativa të izoluara të ndërmarra nga shkollat AAP, DKA 
dhe MASH. Sidoqoftë, nuk ka asnjë përpjekje të përbashkët të gjithë aktorëve në zhvillimin e 
një procesi që drejton zhvillimin dhe përmirësimin e partneriteteve efektive midis shkollave 
AAP dhe partnerit të industrisë.

Për të lehtësuar ndërtimin e partneriteteve efektive me partnerët e industrisë, MASH 
duhet të konsiderojë:
• Zhvillimin e iniciativave ndërgjegjësuese që synojnë të ftojnë kompanitë që marrin një rol 

aktiv në AAP jo vetëm që do të forcojnë sistemin e përgjithshëm por do të jenë gjithashtu 
të dobishme për ta76.
• Konsiderimi i punëtorive / seminareve për të "shitur" përfitimet e bashkëpunimit.

• Sigurimi i stimujve financiarë dhe jo-financiarë për bizneset për të bashkëpunuar me MASH 
në planifikimin financiar për AAP. Nxitje të tilla shtjellohen më poshtë.

• Zhvillimi i një modeli partneriteti për AAP - partneriteti i sektorit të biznesit që do të le-
htësonte dhe drejtonte bashkëpunimin.

• Përfshirja e përfaqësuesve me përvojë të biznesit në procesin e zhvillimit të kurrikulës.

Nxitje jo-financiare për bizneset për të kontribuar në AAP:
• Njohja publike e bizneseve që bashkëpunojnë me sektorin AAP
• Trajtimi preferencial në tenderët publik për bizneset që bashkëpunojnë me sektorin AAP.
• Ftesa dhe ofrimi i hapësirës në panaire dhe aktivitete të tjera promovuese të organizuara 

dhe të financuara nga MASH për bizneset që bashkëpunojnë me sektorin AAP.

Stimujt financiarë për bizneset për të kontribuar në AAP:
• Heqja e ofertave në fushën e kostove jo të punës - punëdhënësit nuk duhet të paguajnë 

pjesën e tyre të kontributeve të sigurimeve shoqërore për sëmundjet, papunësinë dhe sig-
urimet nga aksidentet për praktikantët77.

• Ofrimi i zbritjes së taksave - caktimi i shpenzimeve të trajnimit kundrejt të ardhurave, i cili 
çon në një ulje të fitimit të tatueshëm të kompanisë.

• Mbulimi i pagave të praktikantëve për dymbëdhjetë muajt e parë të punës pas përfundimit 
të trajnimit. Kjo është e zbatueshme vetëm për rastet kur bizneset vendosin të punësojnë 
studentë të AAP pasi të kenë përfunduar trajnimin në vendin e punës. 

Sidoqoftë, për të zbatuar stimujt e rekomanduar mund të jetë e nevojshme analiza e cak-
tuar e kostos dhe përfitimit. 

76.   Angazhimi i sektorit të biznesit në arsimin dhe aftësimin profesional. Mjeti i Punës për Dialogun e Politikave dhe 
Hartimin e Projektit në Bashkëpunimin për zhvillim DC dVET 2017.
77. Kompanitë që angazhohen në AAP të dyfishtë: A kanë rëndësi stimujt financiarë? Qasjet në Austri, Gjermani, 
Lihtenshtajn dhe Opsione të Zvicrës, Pro dhe kundër për Proceset e Reformës. DC dVET 2019 
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Si përfundim, ky dokument propozon një formulë të re të financimit të bazuar në nev-
oja për sistemin AAP në Kosovë për përmirësimin e planifikimit financiar (formula e fi-
nancimit) për sistemin AAP. Formula e propozuar është përshtatur për nevojat specifike 
të sistemit AAP në Kosovë dhe adreson sfidat kryesore me të cilat përballen shkollat AAP 
për sa i përket financimit. Formula e propozuar është krijuar për sistemin AAP posaçërisht 
dhe konsideron të gjitha profilet e shkollës AAP dhe njeh ndryshimet e tyre në aspektin e 
burimeve dhe materialeve të kërkuara të mësimdhënies dhe të nxënit. Sidoqoftë, ai lehtë 
mund të modifikohet dhe zbatohet për gjimnaze dhe nivele të tjera të arsimit para univer-
sitar zyrtar. Për më tepër, formula e propozuar synon të promovojë barazinë, efektivitetin, 
efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënie.
Më tej, ky dokument thekson përfitimet kryesore nga zbatimi i teknologjive të caktuara në 
arsim dhe ofron disa rekomandime që duhen konsideruar në këtë drejtim. Për më tepër, 
ai siguron MASH-in me rekomandime në ndërtimin e partneritetit efektiv me sektorin pri-
vat, të cilat mund të japin përfitime reciproke për sistemin AAP dhe bizneset, dhe për 
ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Përveç kësaj, ky dokument ofron një përmbledhje të sistemit të AAP-së në Kosovë duke u 
përqëndruar në organizimin e sistemit të AAP-së dhe palët kryesore të interesit, zinxhirin 
e financimit, formulën aktuale të financimit dhe bashkëpunimin me industrinë. Si pasojë, 
ai thekson analizën dhe gjetjet kryesore nga pasqyra, të cilat mund të jenë të dobishme 
për sistemin nëse adresohen.
Së fundmi, formula e propozuar në këtë dokument ofron një alternativë të vlefshme për 
MASH-in në përmirësimin e planifikimit financiar për shkollat AAP. Për më tepër, rekoman-
dimet e tjera të dhëna në këtë dokument ofrojnë iniciativa të mëtejshme për MASH- in për 
avancimin e sistemit AAP në Kosovë.

5. Konkluzione
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(2011).
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Sistemi i menaxhimit të zhvillimit të buxhetit [SMZHB] për vitin fiskal 2019

Buxheti për arsimin e mesëm të lartë 2020-2021, Ministria e Financave

Dokumenti i Punës së Stafit të Komisionit, Komisioni Evropian, Raporti i Kosovës 2019, 
COM (2019)

Dokumenti i Punës së Stafit të Komisionit Raporti Kosova * 2020, Komisioni Evropian, 
Bruksel, 6.10.2020

Kompanitë që angazhohen në AAP të Dyfishtë: A kanë rëndësi stimujt financiarë? Qasjet 
në Austri, Gjermani, Lihtenshtajn dhe Opsione të Zvicrës, Pro dhe kundër për Proceset e 
Reformës. DC dAAP 2019
Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të lartë në Kosovë (klasat X, XI, XII)
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Shtojca A: Komponentët e hollësishëm të formulës së financimit 
me treguesit dhe koeficientët e tyre specifik përkatës

Komponenti 1 - Alokimi i njësisë së stafit = Staf mësimdhënës + Staf jo-mësimdhënës

Stafi mësimdhënës = (I1h * C1h) * (1 + C1k)

I1h = N / (1/(1.5/Avg N)

C1h - Salary for I1h

Stafi Mësimdhënës (1.415 / Mes N) = Raporti Mësues / Student = 1 me 1 / (1.5 / Mes N) 
Numri i përgjithshëm i orëve mësimore në vit për të cilat mësuesit janë kontraktu-
ar për të punuar: 34 javë / vit * 21.2 orë mësimore / javë> 34 * 21.2 = 720.8 orë 
mësimore për mësues
Numri total i orëve mësimore në vit për të cilat mësimdhënësit janë të kontraktu-
ar të punojnë: 34 javë / vit * 21,2 orë mësimore / javë> 34 * 21,2 = 720,8 orë 
mësimore për mësues

Mesatarja N = Numri mesatar i studentëve për grup

X1 = Numri i mësuesve për student = (1.5) / Mesatarja N
Nëse mes N = 20, atëherë 1.5 / 20 = 0,075 mësues për student. Rezulton 1 / 
0,075 = 13,34 nxënës për mësues.

Staf jo mësimdhënës = I1a * C1a + I1b * C1b + I1c * C1c + I1d * C1d + I1e * C1e + I1f * C1f + 
I1g * C1g = (Σ (I1i x C1i)) * (1 + C1k)

I1a = Drejtori = 1 - pavarësisht nga numri i studentëve

I1b = Zëvendës Drejtori = 1 - nëse numri i studentëve është më i lartë se 500

I1c = Sekretari / Administratori = 1 - nëse numri i studentëve është më i lartë se 500

I1d = Koordinator i Sigurimit të Cilësisë = 1 - pavarësisht nga numri i studentëve

I1e = Sigurimi / Stafi Teknik = 1 - pavarësisht nga numri i studentëve

I1f = Stafi i Pastrimit = min 1 personel ose numri i studentëve / 170

I1g = Stafi i Mirëmbajtjes Teknike = 1 - pavarësisht nga numri i studentëve

C1a - Paga për Drejtorin e Shkollës

C1b - Paga për Zëvendës Drejtorin e Shkollës

C1c - Paga për Sekretarin / Administratorin e shkollës

C1d - Paga për Koordinatorin e Sigurimit të Cilësisë në Shkollë
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C1e - Paga për Sigurimin e shkollës / Stafin Teknik

C1f - Paga për Stafin e Pastrimit të Shkollës

C1g - Paga për Personelin e Mirëmbajtjes Teknike të Shkollës

C1k - Mbulim për paga për zëvendësime gjatë lejes së lindjes dhe paga jubilare si 
% e buxhetit për paga dhe mëditje = 5%

ä Financimi i Formulës i bazuar në nevojë - Komponenti 1

Komponenti 2 - Përmirësimi i kurrikulës = Staf shtesë jo-mësimdhënës + Materiale mësimore 
/ mësimore + Praktikë profesionale = (SHB/ SHT / SHM * C2a) + (SHB / SHT / SHM / SHE / 
SHA * N) + (I2a * C2b + I2a * I2b * (C2c + C2d)) 

Shkollat AAP të grupuara si në Kurrikulën Thelbësore për Arsimin e Mesëm të Lartë në Kosovë 
(klasat X, XI, XII)

SHB - Shkollat Bujqësore

SHT -  Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik)

SHM - Shkolla mjekësore

SHE  - Shkolla e ekonomisë dhe administratës

SHA - Shkollat Artistike

Staf shtesë jo-mësimdhënës = SHB / SHT / SHM * C2a
SHB - Shkollat Bujqësore: 1 Asistent teknik për të ruajtur dhe kryer punë rutinore 
të përgatitjes në fushat / laboratorët e bujqësisë
SHT - Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik): 1 
Asistent teknik për mirëmbajtjen dhe përgaditjen e laboratorëve të punës dhe 
pajisjeve të makinerisë
SHM - Shkollat mjekësore: 1 Asistent teknik për mirëmbajtjen dhe përgatitjen e 
laboratorëve të punës dhe pajisjeve të makinerive

C2a - Paga për stafin teknik

Materiale mësimore / mësimore = SHB / SHT / SHM / SHE / SHA * N

SHB - Shkollat Bujqësore: 20 Euro për student
SHT - Shkollat Teknike (Elektroteknike, makineri, ndërtim, grafikë, trafik): 25 Euro 
për student

SHM - Shkollat mjekësore: 20 Euro për student

SHE - Shkolla e ekonomisë dhe administratës: 15 Euro për student
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SHA - Shkollat Artistike: 20 Euro për student
N = Numri i nxënësve për shkollë

Praktika profesionale = I2a * C2b + I2a * I2b * (C2c + C2d)
I2a = Numri i studentëve që marrin pjesë në praktikën profesionale
I2b = Numri mesatar i ditëve të praktikës profesionale për student që merr pjesë 
në praktikën profesionale
C2b = Kostoja e sigurimit për student në vit = 3 Euro / ditë për student
C2c = Kostoja e transportit në ditë për student = nëse distanca nga shtëpia / 
shkolla në vendin e punës> 1 km, 1 Euro / ditë për student ose 0 Euro
C2d = Kostoja e vaktit në ditë për student = 1.5 Euro / ditë për student. Kjo mund 
t'i nënshtrohet Memorandumeve të Mirëkuptimit ndërmjet shkollave dhe part-
nerëve të industrisë.

ä  Financimi i Formulës i bazuar në nevojë - Komponenti 2

Komponenti 3 - Nevojat plotësuese arsimore të studentëve = Disavantazhi socio-ekonomik + 
Paaftësitë, lëndimi dhe vështirësitë e të nxënit + Nevojat individuale të të nxënit = I3a * C3a 
+ I3b * C3b + I3c * I3 d * C3c 

Disavantazhi socio-ekonomik: I3a * C3a

I3a = numri i studentëve me disavantazh të ekonomisë shoqërore
C3a = Mbulim i plotë financiar për shpenzimet arsimore (libra shkollorë, fletore, 
stilolapsa / lapsa, uniformë shkollore) = 75 Euro / student

Aftësi të kufizuara, lëndime dhe vështirësi në të mësuar: I3b * C3b * C1h
I3b = numri i studentëve me aftësi të kufizuara, lëndime dhe vështirësi në të 
nxënë
C3b = Mësues i Edukimit Special për nxënësit me aftësi të kufizuara, lëndime dhe 
vështirësi në të nxënë = nëse 5> = N> = 1, = 1 ose N / 5
C1h - Paga për mësuesin

Nevojat individuale të mësimit: I3c * I3d * C3c

I3c = numri i studentëve me nevoja individuale për të nxënë
I3d = numri i orëve mësimore shtesë të nevojshme për një student me nevoja 
individuale për të mësuar
C3c = kosto për orë mësimore për stafin e përfshirë në punën me studentë me nevoja 
individuale për të mësuar. Bazuar në koston për orë mësimore mbi pagën bazë.

ä  Financimi i Formulës i bazuar në nevojë - Komponenti 3



68
Komponenti 4 - Nevojat për Faqen e Shkollës: (Shuma e përgjithshme + Kostoja e mirëmbajtjes së 
brendshme + Kostoja e mirëmbajtjes së jashtme + Shërbimet + Kostot e pastrimit + Mirëmbajtja 
e laboratorëve specifik) * Koeficienti specifik i shkollës = (LS + (I4a * C4a + N * C4b) * Mosha + 
(I4a * C4c) * Mosha + E + H + W + I + I4a * C4g + N * C4h + I4c * C4i + I4d * C4j) * C4k

Qasje paushalle për të mbrojtur shkollat e vogla.
LS = një shumë e madhe për shkollë = 3,500 Euro

Kostot e Mirëmbajtjes së Brendshme = (I4a * C4a + N * C4b) * Mosha
I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
C4a = kostoja e brendshme e mirëmbajtjes për m2 = 0.50 Euro / M2
N = numri i studentëve
C4b = kostoja e brendshme e mirëmbajtjes për student = 0.50 Euro / student
Mosha = Mosha e shkollës (Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç = 1; Ndërtesë e 
moderuar e ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç = 1.25; Ndërtesë e vjetër> 20 vjeç = 1.5)

Kostot e Mirëmbajtjes së Jashtme = (I4a * C4c) * Mosha
I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
C4c = kostoja e mirëmbajtjes së jashtme për m2 për kat = 2 Euro / M2
Mosha = Mosha e shkollës (Ndërtesë e re / Rinovuar rishtazi 0-10 vjeç = 1; Ndërtesë e 
moderuar e ndërtuar / Rinovuar 10.1-20 vjeç = 1.25; Ndërtesë e vjetër> 20 vjeç = 1.5)

Shërbimet Komunale  = E + H + W + I
E = Energji elektrike = I4a * C4d
I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
C4d = Kostoja e energjisë elektrike për m2 = 1,20 Euro / m2
H = Ngrohja = I4a * H1 / H2 / H3
I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
H1 = Kostoja e ngrohjes duke përdorur Dru = 1,20 Euro / m2
H2 = Ngrohja duke përdorur kaldaja me vaj = 1,50 Euro / m2
H3 = Kostoja e ngrohjes duke përdorur ngrohjen qendrore = 0.97 Euro / m2
W = Uji = I4a * C4e + N * C4f
I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
C4e = Kostoja e ujit për m2 = 0,75 Euro / M2
N = numri i studentëve
C4f = Kostoja e ujit për student = 0,35 Euro / student
I = 1,000 Euro / shkollë
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Kostot e pastrimit = I4a * C4g + N * C4h

I4a = hapësira e ndërtesës shkollore në m2
C4g = Kostoja e pastrimit për m2 = 0.50 Euro / M2
N = numri i studentëve
C4h = Kostoja e pastrimit për student = 2.25 Euro / student

Mirëmbajtja e laboratorëve specifik (laboratorët e TIK-ut dhe të tjerët) = I4c * C4i + I4d * C4j
I4c = Numri i Laboratorëve TIK
I4d = Numri i Laboratorëve të tjerë jo-TIK
C4i = Kostoja e mirëmbajtjes për laboratorin e TIK = 1,000 Euro
C4j = Kostoja e mirëmbajtjes për Laboratorin jo-TIK = 750 Euro

Koeficienti specifik i shkollës = C4k
SHB = 1.1
SHT = 1.2
SHM = 1.1
SHE = 1
SHA = 1

ä  Financimi i formulave të bazuara në nevojë - Komponenti 4

Komponenti 5 - Performanca e shkollës: Σ (I5i x C5i)

I5a = Përqindja e studentëve që kaluan provimin përfundimtar profesional
I5b = Numri i bashkëpunimeve aktive me partnerë të industrisë
I5c = Numri i studentëve / alumni të punësuar përmes shkollës. Studenti i punësuar / 
Alumni ofroi minimumi 1 vit kontratë pune.
I5d = Numri i projekteve sipërmarrëse të zhvilluara
I5e = Numri i pjesëmarrjeve në gara / panaire lokale / rajonale / kombëtare / ndërkom-
bëtare

C5a = nëse I5a> 90%, 1,000 Euro ose 0 Euro
C5b = 50 Euro / Bashkëpunim aktiv
C5c = 30 Euro / Student ose Alumni (i diplomuar)
C5d = 300 Euro / Projekt
C5e = 100 Euro / Pjesëmarrje

ä  Financimi i Formulës i bazuar në nevojë - Komponenti 5
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SHTOJCA B: Rezultatet e studimit të Shkollës AAP

Një studim i shpërndarë në të gjitha shkollat AAP që veprojnë në Kosovë tregon gjend-
jen aktuale në menaxhimin e shkollës AAP në lidhje me planifikimin strategjik dhe bux-
hetimin, burimet dhe alokimin e fondeve, menaxhimin financiar, bashkëpunimin me in-
dustrinë dhe perceptimet e tyre për menaxhimin aktual dhe financimin e shkollave AAP . 
Sondazhi u është shpërndarë drejtpërdrejt drejtorëve të shkollave.

Në këtë studim morën pjesë 29 shkolla AAP. Shkollat AAP pjesëmarrëse janë nga 
qytete të ndryshme të Kosovës dhe profile të ndryshme shkollore.

Formula aktuale e financimit për AAP

Formula aktuale e financimit për sistemin AAP bazohet kryesisht në numrin e stu-
dentëve. Buxheti për mallra dhe shërbime ndahet sipas kritereve 23 Euro për student, 
ndërsa buxheti për investime kapitale alokohet sipas kritereve 7 Euro për student. Sido-
qoftë, shumica e drejtorëve të shkollave AAP thonë se kritere të tilla nuk garantojnë qën-
drueshmëri financiare të shkollave.

Sidoqoftë, drejtorët e shkollave të AAP tregojnë se bazuar në llogaritjet e tyre të shpen-
zimeve për mallra dhe shpenzime për nxënës, buxheti i alokuar prej vetëm 23 Euro për nx-
ënës nuk është i mjaftueshëm. Në varësi të profileve të shkollës dhe perspektivave të tyre, 
për të siguruar që shkollat të kenë fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për 
mallra dhe shërbime, shkollave u duhet të paktën midis 31-45 Euro për nxënës. Për më 
tepër, rreth 60 përqind e shkollave thonë se u duhen më shumë se 46 Euro për nxënës. 

Buxheti i siguruar per shkollat e AAP-së bazuar në kriteret 23 Euro për student(për 
mallra dhe shërbime) 7 Euro për student (për investime kapitale) është i mjaftue-

shëm për të garantuar qëndrueshmërinë financiare të shkollës së mesme.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nuk pajtohemi aspak me deklaratën

Ne pajtohemi në një masë 
të vogël me deklaratën

Ne pjesërisht pajtohemi me deklaratën

Ne kryesisht pajtohemi me deklaratën

Ne jemi plotësisht dakord me deklaratën
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Plani strategjik dhe buxhetimi

Planifikimi i duhur strategjik ndihmon që shkollat AAP të jenë në përputhje me nevojat 
e tregut, të arrijnë objektivat e tyre dhe të menaxhojnë siç duhet aktivitetet e tyre. Më tej, 
zhvillimi i planifikimit strategjik financiar në përputhje me planin strategjik u mundëson 
shkollave AAP të sigurojnë qëndrueshmëri financiare dhe të deklarojnë nevojat e tyre fi-
nanciare.

Sipas rezultateve të studimit, 43 përqind e shkollave AAP nuk kanë plan strategjik që 
përfshin një plan financiar institucional afatgjatë të azhurnuar në mënyrë periodike. Në 
fakt, vetëm 7 përqind e tyre deklarojnë se e bëjnë këtë.

Bazuar në llogaritjen vetanake të shpenzimeve për mallra dhe shërbime për nxënës, 
a mund të vlerësoni se sa buxhet duhet të ndahet për student për të siguruar që 
shkolla të ketë fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për mallra dhe 

shërbime.

Shkolla ka një plan strategjik që përfshin një plan financiar institucional të gjatë  
(3-5 vjet)tëazhurnuar në mënyrë periodike

0% 30%

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

15% 20%10%15% 25%

Më tepër se 60 Euro

Kjo deklaratë nuk përshkruan 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurti-
misht situatën në shkollat   tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesër-
isht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan krye-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktë-
sisht situatën në shkollën tonë

46 - 60 Euro

31 - 45 Euro

16 - 30 Euro

Më pak se 15 Euro
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Për sa i përket buxhetimit vjetor, 33 përqind e shkollave AAP nuk përgatisin buxhetet 
vjetore sipas planit të tyre strategjik. Ndërsa disa të tjerë bëjnë një lloj plani vjetor finan-
ciar, vetëm 19 përqind e shkollave AAP përgatisin planin vjetor të buxhetit.

Rezultatet e sondazhit kërkojnë që të gjithë shkollat AAP kanë një metodologji për të 
kontrolluar llogaritjen dhe vlerësimin e shpenzimeve.

Për më tepër, shkollat e AAP-së në Kosovë nuk janë të kënaqura me shpenzimet e 
parashikuara nga autoritetet qeverisëse. Vetëm 19 përqind thonë se shpenzimet e para-
para të përgatitura nga MASH janë realiste.

Shkolla përgatit një plan vjetor të buxhetit bazuar në strategjinë e saj 

Shkolla ka një metodologji adekuate për kalkulimin e shpenzimeve
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Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat   tona

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat   tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën
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Burimet e Financimit

Promovimi i arsimit cilësor në sektorin AAP në Kosovë është një qëllim i MASH. Për ta 
bërë këtë ata duhet të sigurojnë rregullore dhe udhëzime të nevojshme administrative, 
në lidhje me shkollat AAP, si dhe të sigurojë fondet e nevojshme. Sidoqoftë, shumë pak 
shkolla të AAP-së pajtohen plotësisht që ligji dhe direktivat administrative në fuqi për ar-
simin dhe aftësimin profesional në Kosovë mbështesin dhe promovojnë arsim profesional 
cilësor dhe të qëndrueshëm.

Shpenzimet e buxhetuara janë reale 

Ligji dhe udhëzime administrative në fuqi për arsimin dhe aftësimin profesional në 
Kosovë mbështesin dhe promovojë arsim profesional cilësor dhe të qëndrueshëm
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Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Nuk pajtohemi aspak me pohimin

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Ne pajtohemi në një masë 
të vogël me deklaratën

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Ne pjesërisht pajtohemi me 
deklaratën

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Ne kryesisht pajtohemi me 
deklaratën

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

Ne jemi plotësisht dakord me 
deklaratën
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Sa i përket burimeve financiare të alokuara, shumica dërrmuese e shkollave AAP 

tregojnë se burimet financiare të alokuara nuk korrespondojnë me nevojat financiare të 
shkollës.

Kjo kryesisht për faktin se autoritetet qeveritare nuk marrin parasysh nevojat financia-
re të paraqitura në planin e buxhetit të shkollës.

Si rezultat, burimet financiare të alokuara për shkollat AAP nuk janë të mjaftueshme 
dhe nuk garantojnë qëndrueshmëri afatgjatë.

Burimet e alokuara financiare korrespondojnë me nevojat financiare të shkollës

35% 40%30%25%20%15%10%5%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

Organet drejtuese marrin parasysh kërkesat tona financiare tëparaqitura në planin 
e buxhetit të shkollës
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Kjo deklaratë nuk përshkruan 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurti-
misht situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesër-
isht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan krye-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktë-
sisht situatën në shkollën tonë
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Për më tepër, përfaqësuesit e shkollës AAP pohojnë se nuk ka burime të përcaktuara 
mirë financiare dhe kanale të alokimit të burimeve financiare. 

Shkollat e AAP-së në Kosovë gjithashtu mund të angazhohen në gjenerimin e të ardhu-
rave për të siguruar fonde për nevojat e tyre operacionale. Sidoqoftë, jo shumë shkolla të 
AAP përfshihen në aktivitete të tilla. Në fakt, 50 përqind e shkollave të AAP nuk gjenerojnë 
të ardhura.

Burimet financiare të alokuara për shkollën tonë janë të mjaftueshme dhe garantojë 
qëndrueshmëri afatgjatë

Burimet financiare dhe kanalet e alokimit të burimeve financiare janë të përcaktu-
ara mirë
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Kjo deklaratë përshkruan krye-
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Kjo deklaratë përshkruan krye-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktë-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktë-
sisht situatën në shkollën tonë
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Më tej, ka shkolla të AAP që marrin mbështetje nga MASH dhe donatorë ndërkom-
bëtarë.

Sidoqoftë, vetëm 10 përqind e Shkollave të AAP pohojnë se vetë fondet dhe mbështet-
ja nga donacionet janë thelbësore për të siguruar qëndrueshmëri financiare për shkollën.

Shkolla gjeneron të ardhura të konsiderushme vetanake përmes shitjes së produk-
teve dhe shërbimeve 

70%60%50%40%30%20%10%0%

Shkolla ka një mbështetje të konsiderueshme nga donacionet

35% 40%30%25%20%15%10%5%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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Menaxhimi i fondeve të gjeneruara nga shitjet dhe ato nga donacionet, sidoqoftë, 
mbetet një sfidë për shkollat e AAP. Asnjë nga shkollat e AAP që morën pjesë në sondazh 
nuk pretendon se ata kanë kontroll të plotë mbi burimet financiare të gjeneruara nga shit-
ja e produkteve dhe shërbimeve (të hyrat vetanake) dhe donacionet. 

Sipas përfaqësuesve të shkollave AAP, nëse shkollat do të kishin kontroll të plotë të 
menaxhimit të buxhetit për mallra dhe shërbime, efikasiteti i tyre operativ do të ishte më 
i mirë se sa është aktualisht.

Të ardhurat nga burimet vetanake dhe donacionet janë thelbësore për të siguruar 
qëndrueshmëri financiare për shkollën

35% 40%30%25%20%15%10%5%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

shkolla ka përfunduar kontrollin mbi burimet financiare të gjeneruara nga shitja e 
produkteve dhe shëerbimeve (të hyrat vetanake) dhe donacionet

70%60%50%40%30%20%10%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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Mekanizmat e Menaxhimit Financiar

Për të siguruar menaxhim të duhur financiar, shkollat AAP duhet të kenë të përcak-
tuara mirë procedurat e buxhetimit financiar, procedurat e prokurimit, mekanizmat për 
prioritizimin e shpenzimeve dhe të përgatisin raportet financiare në baza të rregullta.

Sa i përket procedurave të buxhetimit financiar, vetëm 40 përqind e shkollave të AAP 
deklarojnë se kanë përcaktuar procedurat e duhura të buxhetimit financiar.

Nëse shkolla do të kishte kontroll të plotë mbi menaxhimin e buxhetit për mallra dhe 
shërbime, efikasiteti operacional do të ishte më i mirë

70%60%50%40%30%20%10%0%

Shkolla ka përcaktuar procedurat e duhura të buxhetimit financiar

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurti-
misht situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesër-
isht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan krye-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktë-
sisht situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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Shkollat e AAP gjithashtu mungojnë në aspektin e procedurave të prokurimit pasi vetëm 

30 përqind e tyre deklarojnë se kanë përcaktuar procedurat adekuate të prokurimit. 50 
për qind e shkollave AAP pretendojnë se nuk kanë procedura të përcaktuara të prokurimit.

Lidhur me menaxhimin e brendshëm financiar, shkollat e AAP nuk kanë mekanizma 
adekuat për prioritizimin e shpenzimeve. Vetëm 25 përqind e tyre deklarojnë se shkollat 
kanë mekanizma adekuat për prioritizimin e shpenzimeve.

Shkolla ka përcaktuar procedurat adekuate të prokurimit

Shkolla ka mekaniyëm adekuat për prioritizimin e shpenzimeve

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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Për sa i përket përgatitjes dhe analizës së pasqyrave financiare vetëm 20 përqind e 

shkollave AAP pretendojnë se ata përgatisin pasqyra financiare rregullisht për të vlerësuar 
dhe monitoruar gjendjen e saj financiare. 50 përqind e shkollave pretendojnë se ata për-
gatisin dhe analizojnë pasqyrat financiare në një nivel të kënaqshëm.

Bashkëpunimi me industrinë

Shkollat e AAP priren të kenë bashkëpunim të ngushtë me industrinë. Një bashkëpun-
im i tillë iniciohet kryesisht nga vetë shkollat AAP, por gjithashtu bizneset kanë shprehur 

Shkolla përgatit pasqyra financiare rregullisht pëer të vlerësuar dhe monitoruar 
gjendjen e saj financiare  

Shkolla ka bashkëpunim të ngushtë me bizneset dhe ka procedura të pëercaktuara 
mirë për organizimin e punës praktike të studentëve në biznese.

70%

35% 40% 45%

60%

30%

50%

25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10%

5%

0%

0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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interes të mirë për zhvillimin e bashkëpunimit me shkollat AAP. Më tej, ka pasur iniciativa 
të ndryshme nga MASH dhe donatorë ndërkombëtarë për të ndihmuar një bashkëpunim 
të tillë. 

Sidoqoftë, shumë shkolla të AAP përballen me sfida në krijimin e bashkëpunimit të 
rregullt me bizneset. Sipas sondazhit tonë, vetëm 17 përqind e shkollave AAP pohojnë se 
kanë bashkëpunim të ngushtë me bizneset dhe se kanë procedura të përcaktuara mirë 
për organizimin e punës praktike të studentëve në biznese. 

Më tej, një pjesë e konsiderueshme e shkollave AAP pretendojnë se ato përballen me 
vështirësi të konsiderueshme në identifikimin e bizneseve dhe arritjen e bashkëpunimit 
me ta për organizimin e punës praktike të studentëve në biznese.

Shkolla ka vështirësi të konsiderueshme në identifikimin e bizneseve dhe arritjen e 
bashkëpunimit me ta për organiyimin e punës prkatike të studentëve në biznes

70%60%50%40%30%20%10%0%

Kjo deklaratë nuk përshkruan situatën 
në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan shkurtimisht 
situatën në shkollat tona

Kjo deklaratë përshkruan pjesërisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan kryesisht 
situatën në shkollën tonë

Kjo deklaratë përshkruan saktësisht 
situatën në shkollën tonë
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E ARDHMJA

NË SHKOLLAT
TONA SOT

eshte


