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HYRJE 



Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë Veriore ka paraparë që arsimi 
fillor të jetë i domosdoshëm dhe falas për të gjithë. Arsimi fillor rregullohet 
me Ligjin për Arsim fillor,1 përderisa në Ligjin dhe aktet nënligjore të tij 
është përcaktuar që mësimi dhe format tjera të punës edukative - arsimore 
nëpër shkolla të financohen nga mjetet financiare  të  Buxhetit të Republikës 
së Maqedonisë Veriore. Decentralizmi  mundëson që komunat të jenë  
themelues të shkollave fillore, mirëpo ekzistojnë edhe shkolla fillore të 
themeluara nga Qeveria.

Detyrimet për financimin e mësimit dhe aktiviteteve tjera edukative-
arsimore që janë të parashikuara me planin arsimor dhe programet arsimore,  
harmonizohen  mes komunës dhe qeverisë. Qeveria i financon rrogat dhe 
të ardhurat personale të punësuarve për kryerjen e mësimdhënies dhe 
aktiviteteve tjera edukative - arsimore te parapara me planin arsimor të 
shkollës fillore. Nga burimet e njejta poashtu mbulohen edhe shpenzimet 
materiale të shkollave si dhe mirëmbajtja e hapësirës shkollore poashtu 
edhe furnizimi me mjete dhe pajisje mbikqyrëse . Komuna mund ta plotësoj 
grantin e fituar për arsim me burime nga fondet vetanake. Mjetet mund 
të sigurohen edhe nga burime tjera, mirëpo të njejtat duhet të përdoren 
vetëm për qëllimin e paraparë.

Komuna, mjetet e transferuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
Veriore, i shpërndan tek shkollat fillore në zonën e saj, për realizimin e 
proceseve edukative - arsimore, në pajtueshmëri me standardet dhe normat 
e përcaktuara. Këshilli i komunës është i detyruar të miraton rregulla dhe 
kritere për shpërndarjen e mjeteve financiare deri tek shkollat, përkatësisht 
ti shpërndan grantet e fituara në nivel qendrorë deri tek shkollat dhe 
të përcakton program dhe buxhet për arsim. Në praktikë, një pjesë e 
Këshillave të komunës kanë sjellur Vendim për përcaktimin e kritereve për 
shpërndarjen e bllok granteve që janë publikuara në Gazetën zyrtare të 
komunës, mirëpo një pjesë e Këshillave nuk sjellin vendime të tilla dhe të 
njejtët shpërndarjen e kryejnë në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara 
në Metodologjin e sjellur nga ana e Qeverisë ose në bazë të nevojave 
aktuale të shkollave. Njëkohësisht është me rëndësi që të thekësohet se 
kriteret si dhe formulat për shpërndarje të miratuara nga Këshilli i komunës 
dallojnë nga komuna në komunë, mirëpo zakonisht si kriter fillestar i gjithë 
komunave është numri i nxënësve në komunë dhe numri i të punësuarve.

1 Ligji për arsimin fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18)
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Me qëllim që të fitojmë një pasqyrë për gjendjen dhe nevojat në secilën 
shkollë të hulumtuar, brenda kornizave të kësaj analize janë realizuar 
takime si dhe janë plotësuar pyetësor anketimi nga ana e personave 
adekuat në shkolla; dhjetë komunat e hulumtuara janë: Vasilevo, Veles, 
Karbinci, Kumanovë, Saraj, Staro Nagoriçane, Studeniçan, Centar Zhupa, 
Çuçer Sandevo dhe Shuto Orizari, si dhe prindërit e nxënësëve që vijojnë 
mësimin në shkollat e hulumtuara. Qëllimi i takimeve ishte të vlerësohet 
infrastruktura dhe gjendja teknike - teknologjike në shkollat fillore, finacimin 
i investimeve kapitale, si dhe mënyra se si vendoset se sa prej buxhetit do të 
shkojë për secilën nga shkollat fillore. Në analizë janë përfshirë komuna me 
madhësi të ndryshme, lokacione gjeografike, marrëdhënie urbane - rurale, 
përbërje etnike të ndryshme si dhe gjuha në të cilën zhvillohet mësimi.

Njohuritë nga aktivitet e lartpërmendura mundësuan krijimin e një 
pasqyre gjithpërfshirëse  të situatës aktuale në shkolla nga aspekti i gjendjeve 
infrastrukturore, pajisjeve teknike-teknologjike dhe mjetet mbikëqyrëse 
mësimore. Njëkohësisht, u mundësua edhe identifkimi i projekteve me 
përparësi, si dhe nevojat për financimin e tyre. Si rezultat i kësaj, janë bërë 
plane për veprim me qëllim realizimin e investimeve të përmendura.  Analiza 
është përmbledhur me përcaktimin e gjendjeve aktuale  dhe me financimin 
e arsimit fillor nga ana e qeverisë qendrore si dhe lokale. Këto informata 
janë bazë për qasjen e propozuar për përcaktimin e metodologjisë dhe 
formulës me të cilat financimi i arsimit fillor do të jetë transparent, ligjorë 
dhe do të mundëson zhvillimi linear dhe të qëndrueshëm në gjithë shkollat 
fillore.

Publikimi është ndarë në 5 kapituj në të cilat janë përfshirë të gjitha 
pjesët e analizës së tërësishëme, dhe si rezultat i këtij publikimi është 
përgaditur studim për zbatueshëmrinë e investimeve në secilën shkollë 
dhe plane për realizimin e tyre në 2 vjetët e ardhshëme. Publikimi fillon me 
pasqyrimin detajorë të metodoligjës e cila është zhvilluar nga ana e ekipit 
studiues të SHSA dhe e cila ka shërbyer si udhërrëfyes gjatë gjithë studimit. 
Më pas, në kapitullin e dytë janë  përfshirë rezulatet dhe informatat e fituara 
nga analizat e kryera, vizitat në terren dhe të dhënat e fituara nga komunat 
dhe shkollat. Kapitulli i tretë jep pasqyrën momentale të legjislativës dhe 
praktikave në fuqi për shpërndarjen e buxhetit në arsiminin fillor në 
nivel qendëror dhe lokal, si dhe propzime konkrete për miratimin e një 
metodologjie të unifikuar për shpërndarjen e granteve për arsim fillor nga 
vetëqeverisja lokale deri tek shkollat fillore. Në kapitullin e katërt jipet një 



këndvështrim i plotë  i nevojave investuese në shkolla fillore, ndërsa studimi 
detajore për secilën komunë sipas shkollave është përfshirë si pjesë e këtij 
publikimi , „Studim për zbatueshmërin e investimeve dhe plan për realizim“.  
Në kapitullin e fundit, kapitullin e pestë, janë prezentuar përfundime dhe 
sugjerime si rezulatat i analizës së përgjithshme.
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1. METODOLOGJIA E 
HULUMTIMIT
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Lënd e hulumtimit ishin shkollat fillore që ndodhen në territorin e 10 
komunave të hulumtuara. Bazë për zgjedhjen e komunave ishte kushti që 
së paku në një shkollë të ketë mësimdhënie në gjuhët e bashkësive etnike 
më të vogëla dhe/ose të studiohet lënda zgjedhore ,,Gjuha dhe kultura e 
Romëve“. 

Tabela nr. 1: Komunat dhe shkollat fillore të përfshira në hulumtim

Komuna Shkollat Fillore

1 Vasilevo SHFK ,, Goce Delçev”, SHFK ,, Atanas Niviçanski” fsh. 
Nova Malla

2 Veles
SHFK ,,Shën Kirili dhe Metodi“, SHFK ,, Vasil Gllavinov“, 
SHK ,, Blazhe Koneski“, SHFK ,, Rajko Zhinzifov“ SHFMK ,, 
Stefan Gajdov“

3 Karbinci SHFK ,, Strasho Pinxhur”

4 Kumanovë

SHFK ,, 11 Tetori“, SHFKM ,,Pançe Peshev“, SHFK ,, 
Krste Petkov Misirkov“, SHFK ,, Koço Racin“, SHFK ,, Toli 
Zordimus“, SHFK ,, Vëllezërit Miladinov“, SHFK ,, Bajram 
Shabani“, SHFK ,,Vëllezërit Ribar“ Tabanoc, SHFK ,, 
Jeronim De Rada“, SHFK ,, Kongresi i Manastirit“, SHFK ,, 
Vera Kotorka“, SHFK ,, Magdalena Antoni“, SHFK ,, Naim 
Frashëri“, SHFK ,, Vuk Karaçiq“, SHFK ,, Kiril dhe Metodi“ 
fsh. Romanovce, SHFK ,, Kristijan Karposh“ fsh. Umin Dol.

5 Saraj

SHFK ,,Bajram Shabani“ Kondovë, SHFK ,,Dituria“, SHFK 
,, Faik Konica“,  SHFK ,, Drita“ SHFK ,, Emin Duraku“ fsh. 
Bukoviq, SHFK ,,Ibe Palikuqa“ fsh. Bojanë, SHFK ,, Sami 
Frashëri“ SHFK ,, Bedri Tairi“

6 Staro 
Nagoriçane

SHFK,, Kristijan Todorovski Karposh” fsh. Dragomance,  
SHFK ,,Svetozar Markoviq”, SHFK ,,Kristijan Todorvski 
Karposh”

7 Studeniçan SHFK ,, Alija Avdoviç”, SHFK ,, Mustafa Kemal Ataturk”, 
SHFK ,, Naim Frashëri”

8 Centar Zhupa SHFK ,,Nexhati Zekirija”, SHFK ,, Mustafa Kemal Ataturk”

9 Çuçer 
Sandevo

SHFK ,, Shën Kirili dhe Metodi”, SHFK ,, Aleksandar 
Urdarevski”
SHFK ,, Mihaill Grameno”

10 Shuto Orizari SHFK ,, 26 Korriku”, SHFK ,, Vëllezërit Ramiz-Hamid”

Me përdorimin e qasjeve të ndryshme për mbledhjen e të dhënave - 
anketa, vizita direkte si dhe takime me komunat, shkollat dhe prindërit - 
arritëm të mbledhim të dhëna tërësore për kushtet në shkolla, kapacitetet 
e tyre teknologjike, si dhe nevojat themelore për zhvillimin e pandërprerë 
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të mësimit. Më pas, të dhënat u përpunuar dhe analizuan në bazë të 
metodologjisë paraprake e cila u zhvillua në bazë të kornizave të projektit:  
„Infrastruktura dhe zhvillimi linear i  shkollave fillore në Maqedoni“2 dhe 
,, Aktivitetet për përparimin e infrastrukturës  dhe kapaciteteve teknike-
teknolologjike të shkollave fillore Çeshinovë - Obeleshovë dhe Bogdanci“3.  
Qasja metodologjike e hulumtimit u zhvillua ne 7 hapa të cilat, në përgjithësi, 
paraqesin mbledhjen e të dhënave ose analizimin e tyre. Sipas rradhës, 
hapat janë:

I) Përmbledhja e të dhënave të karakterit publik për infrastrukutrën dhe 
gjendjen teknike-teknologjike të SHF nga komunat e hulumtuara

Qëllimi i hapit të parë është që të sigurohen të dhëna themelore për 
karakteristikat e shkollave dhe shpërndarjen e buxheteve komunale për 
arsimin fillor gjatë këtyre 5 viteve. Grupet e të dhënave janë të ndara 
në tre pjesë. E para ka të bëjë me karakteristikat e shkollave fillore, 
gjegjësisht këto të dhëna përfshijnë informata statistikore për numrin e 
nxënësve, arsimtarëve, infrastrukturës dhe kapacitet teknike-teknologjike 
me të cilat gëzojnë shkollat si dhe për investimet nga komuna dhe 
burime të jashtme. Grupa e dytë e të dhënave ka të bëjë me shqyrtimin 
e zbatueshmëris së buxhetit të komunës i ndarë për arsimin fillor gjatë 
këtyre 5 viteve në nivel të një llogarije trezore me  6 shifëra. Grupa e tretë 
përfshinë projektet e relizuara në shkollat fillore që gjinden në territorin 
e komunave të hulumtuara. Të dhënat e përfituara përmbajnë: emrin e 
projektit, emrin e shkollës në të cilën investohet, vlerën e projektit në MKD, 
burimi i financimit (në qoftë se bëhet fjalë për mjete të donuara ose mjete 
të huazuara nga institucione financiare ndërkombëtare), kohëzgjatja për 
realizimin e projektit, qëllimi  i mjeteve të projektit dhe zbatuesi i projektit.

II) Krijimi i një pyetësori për mendimet e të punësuarve në SHF rreth 
cilësisë dhe sasisë së kapaciteteve infrastrukturore dhe teknike-
teknologjike në shkollën e tyre fillore

Të dhënat e fituara nga hapi paraprak janë përdorur gjatë krijimit të 
pyetësorit anketues me të cilin janë hulumutuar mendimet e të punësuarve 
në SHF për cilësin dhe sasinë e  kapaciteteve infrastrukturore dhe teknike-
teknologjike. Pyetësori përmban 7 grupe të pyetjeve. Ato janë:

• Të dhënat e përgjithshëme për shkollën - Grupi i parë përbëhet nga 5 
pyetje të cilat i përfshijnë të dhënat për numrin e ndrrimeve në SHF, 
mënyrën se si zhvillohet mësimi, ekzistenca e  këshillit të prindërve 
dhe karakteristikat e të njejtit si dhe përcaktimi i tre projekteve 
infrastrukturore  më të nevojshme në SHF.

2 shorturl.at/ehM18 
3 shorturl.at/fhy06
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• Përdorimi dhe amortizimi i objekteve/teknologjive shkollore - Grupa e dytë 
përmban 17 pyetje në lidhje me nivelin e përdorimit dhe amortizimit 
të objekteve/teknologjive. Përgjigjjet e pyetjeve janë në stilin e shkallës 
Likert, për të cilat të anketuarit japin një notë prej shkallës 6 në lidhje 
me vlerësimin e gjendjes së objektit ose teknologjisë. Ndërsa, niveli i 
përdorimit paraqet notën prej 0 deri në 5 për atë se sa shpesh përdoret 
objekti/teknologjia gjatë mësimdhënies - 0 nënkupton shumë rallë (më 
së shumti një herë në javë), kurse 5 do to thotë se përdoret çdo ditë. 
Poashtu edhe për nivelin e amortizimit nota është nga 0 deri në 5 për 
kualitetin e objektit/teknololgjisë, ndërsa nota 0 jipet nëse i anketuari 
mendon se objekti/teknologjia është e shkatërruar dhe nuk mund të 
përdoret, 5 domethënë që mund të përdoret çdo herë që ka nevojë. 
Kur përcaktohet niveli i amortizimit, merret parasysh koha e ndërtimit 
ose rinovimit të objektit/ teknologjisë.

• Informacione plotësuese mbi ndërtesat/teknologjitë - 9 pyetjet për të cilat 
shkolla jep përgjigjje tekstuale janë: fondi për librari (nëse ekziston), 
cilësia e instalimit elektrik, qasja për personat me kufizime dhe të 
ngjajshëme.

• Mjete mbikqyrëse dhe materiale didaktike - 3 pytejet janë për sasinë, 
nevojën dhe mënyrën se si sigurohen mjetet mbikqyrëse dhe 
materialet didaktike në SHF.

• Siguria dhe shëndeti publik - 7 pyetje që kanë të bëjnë me nivelin e 
sigurisë në SHF, numri i lëndimeve të nxënësëve, kuadëri mësimdhënës, 
administrativ si dhe teknik në SHF, gjendja e tyre shëndetsore, a është 
goditur shkolla nga fatkeqësi natyrore, sa shpesh bëhet dezinfektimi i 
SHF dhe se a ekziston sigurimë mbikqyrës në SHF.

• Energji efektive - 5 pyetje për llojin e dritareve, dyerve dhe fasadës, kur 
të njejtat janë ndërruar ose rinovuar për herë të fundit dhe nëse SHF 
përdor burime energjetike të ripërtrishme për ngrohje/ftohje.

• Komunikimi me qeverinë lokale dhe qendërore - 1 pyetje në të cilën i 
anketuari jepë përshkrim për komunikimin e SHF me qeverinë lokale 
dhe qendrore.

III) Implementimi i pyetësorit anketues për SHF

Pyetsori i krijuar është zbatuar në dy nën hapa. Në nën-hapin e parë, 
pyetësori u dërgua online me postë elektronike deri tek SHF dhe në afat 
kohorë prej një jave, personat kompetent dërguan përgjigjjet. Përgjigjjet u 
analizuan nga ekipa e SHSA, dhe të njëjtat u përdorën në nën-hapin e dytë që 
përfshinte vizitë fizike në SHF. Gjatë vizitës në terren u vërtetuan përgjigjjet 
e dhëna dhe aty për aty u vlerësuan investimet më të nevojshëme në SHF. 
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IV) Vlerësimi i investimeve të nevojshëme në SHF

Të dhënat e fituara nga pyetësori i zbatuar u përdorën për përcaktimin 
e vlerës së nevojshëme të investimeve në secilën prej SHF në  komunat e 
hulumtuara. Gjatë llogaritjes së vlerës si çmim për objektin/teknologjinë e 
dhënë, është marrur vlera mesatare  nga 3 ofertat e fituara. Мë tej, përgjatë 
kuantifikimt të madhësis së investimeve të nevojshëme për një pjesë të 
nisjeve infrastrukturore dhe të gjitha invesimete teknologjike struktura u 
formua sipas numrit të nxënësve, mësimdhënësve dhe klasave në shkollë. 
Struktura, sëbashku me investimet e nevojshme është kjo në vijim:

•	Për shkollat në të cilat numri maksimal i nxënësve në një paralele është 
10: 1 projektor, 3 tableta,  1 tabelë intelegjente, 1 kondicioner, 2 karrige, 6 
banka dhe nga një katedër për klasë, nga nji kompjuter të lëvizshëm për 
secilin arsimtar dhe rinovimin e kabinetit të informatikës.

•	Për shkollat paralelet e të cilave numërojnë nga 11 deri në 20 nxënës: 1 
projektor, 6 tableta, 1 tabelë intelegjente, 1 kondicioner, 22 karrige, 11 
banka dhe nga një katedër për klasë, nga nji kompjuter të lëvizshëm për 
secilin arsimtar dhe rinovimin e kabinetit të infromatikës.

•	Për shkollat paralelet e të cilave numërojnë mbi 21 nxënës: 1 projektor, 9 
tableta, 1 tabelë intelegjente, 1 kondicioner, 32 karrige, 16 banka dhe nga 
1 katedër për klasë, nga nji kompjuter të lëvizshëm për çdo arsimtar dhe 
rinovmin e kabinetit të informatikës.

V) Mbledhjen e të dhënave për aktivitetet dhe kapacitet e komunës përsa 
i përket inevestimeve në SHF

Hapi i pestë ka të bëjë me mbledhjen e të dhënave për aktivitetet dhe 
kapacitet e komunës në lidhje me investimet në SHF. Që të mblidhen 
këto të dhëna u krijua një pyetësor anketues përmes të cilit u përfshinë 
aspektet në vijimë:

•	Mënyrat e komunikimt të komunës me SHF dhe njohurit e tyre për 
gjendjen infrastrukturore dhe teknike-teknologjike,

•	Evidenca dhe qasja e të dhënave rreth investimeve në SHF për 5 vitet 
e fundit,

•	Mendimi i komunës për problemet më të mëdha në SHF nga aspekti  i 
infrastrukturës dhe atij teknologjik,

•	Mënyra dhe metodolgjia e shpërndarjes së të hollave nga buxheti deri 
tek SHF,

•	Qasja e komunës në lidhje me planifikimin e aktiviteteve investuese të 
ardhshëme në SHF,
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•	Metodat të cilat komuna i zbaton për sigurimin e mjeteve shtesë për 
investime nga qeveria qendrore dhe nga burimet e jashtëme

VI) Mbledhja e të dhënave për mendimin e prindërve rreth gjendjesë së 
infrastrukturës dhe asaj tekniko-teknologjike të SHF

Paralelisht me mbledhjen e të dhënave nga komuna, është 
implementuar edhe anketë online, në komunat e hulumtuara, përmes 
së cilës zbuluam edhe mendimin e prindërve të nxënësëve që mësojnë 
në SHF. Në pyetsorin e anketës janë përfshirë mendimet e prindërve që 
mund ti shohim në vijim:

•	Mendimi i prindërve për kushtet në të cilat mëson fëmija i tyre si dhe 
siguria e tij gjatë kohës së kaluar në shkollë.

•	Mendimi i prindërve për cilësin e infrastrukurës dhe teknologjisë në 
SHF si dhe  problemet më të madhja në bazë të këtyre dy aspekteve.

•	Të dhëna statistikore për lëndimet e fëmijës së tyre gjatë kohës në 
SHF.

•	Qasja e  fëmijës deri tek teknologjia dhe sa ajo ndihmon në zhvillimin 
e aftësive.

•	Cilësia e mësimit në shkencat natyrore dhe cilësia e aktiviteteve jashta 
shkollës.

•	Mendimi i prindërve në lidhje e pjesëmarrjen e tyre gjatë sjelljes së 
vendimeve në SHF që ndikojnë tek fëmijët e tyre, niveli i bashkpunimit 
mes SHF dhe komunës.

VII) Propozim për qasje metodologjike gjatë shpërndarjes së mjeteve të 
synuara të komunës për arsimin fillor

Njohuritë dhe rezultatet e fituara nga hapat e mëparshëm, në kombinim 
me të dhënat për ekzekutimin e buxheteve komunale për arsim fillor, si 
dhe analizimi i burimeve sekondare të dhënave dhe analizave, mundësuan 
krijimin e propozimeve gjithëpërfshirëse me qëllim unifkimin e qasjes për 
shpërndarjen e mjeteve financiare të cilat i kanë në dispozicion komunat 
për arsimin fillor.   
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2. REZULTATET NGA 
HULUMTIMI
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Pas zbatimit të analizës gjithëpërfshirëse, rezulatet qartë na tregojnë 
se personat drejtues dhe të punësuarit në shkolla dhe në administratën 
komunale bëjnë përpjekje maksimale me qëllim që të përmirësojnë kushtet 
kryesore të shkollave, mirëpo, mjetet me të cilat ata disponojnë nuk janë 
të mjaftueshme për sigurimin e zhvillimit linear dhe mësimit që do të jetë 
në hap me trendet botërore. Vazhdimisht paraqitet kërkesa nga ana e 
komunave dhe palët e prekura për ndryshimin e metodologjisë sipas së 
cilës ndahen grantet*ndihmat për arsimin fillor nga qeveria qëndrore tek ajo 
lokale. Për tu arritur këto ndryshime është e nevojshme jo vetëm pjesëmarrja 
e qeverisë qendrore dhe lokale, mirëpo edhe koordinimi i vazhdueshëm dhe 
qasje e integruar për planifkimin me institucionet financiare ndërkombëtare, 
bashkësia e donatorëve si dhe sektori privat.

Gjendja në terren na njofton se pjesa më e madhe e projekteve 
infrastrukturore janë financuar me donacione ose programe të mbështetura 
nga institucionet ndërkombëtare, si dhe donacione individuale nga 
ndërmarrje ose qytetar. Për momentin nuk ekziston evidencë themelore e 
këtyre investimeve, ndërsa kjo nuk pengon vetëm procesin e ndarjes së drejt 
dhe objetikve jo vetëm të granteve nga qeveria qëndrore dhe lokale, si dhe 
shpërndarjen e granteve të fituara nga qeveria lokale deri tek shkollat fillore.

Prej vizitave të realizuara në  48 shkollat fillore, shqyrtimi detajor i 
pyetësorve dhe raporteve vjetore për punën e shkollave fillore, si dhe realizimi 
i takimeve me personat përgjegjës në komuna, mund të konkludojmë 
se shkollat fillore kan inventar shkollorë të shkatërruar, fasada joefikase, 
teknologji të vjetëruar, tualete të vjetra ose jofunksionale, mungesë të sallave 
sportive dhe terreneve sportive, munges të mjeteve mbikqyrëse dhe veglave 
mësimore. Sidoqoftë është e nevojshme të theksojmë se tek pjesa më e 
madhe e shkollave të përfshira në këtë analizë, janë vërejtur pëmirësime 
të dukshëme, para së gjithash në infrastrukturë dhe rritjen e efikasitetit 
energjetik në ndërtesat shkollore. Ky konstatim bazohet në krahasimin 
e bërë mes gjendjes që ishte identifikuar në analizën  ,,Infrastruktura dhe 
zhvillimi linear në shkollat fillore në Maqedoni“ e cila u realizua nga SHSA në 
vitin shkollor 2017/2018 me gjendjen e tanishme para fillimit të viti shkollor 
2020/2021. 

Teknologjia

Njohuritë që i fituam nga anketat, takimet dhe analizat nga grupet 
e të dhënave, tregojnë se kushtet teknologjike në të  gjitha shkollat janë 
në gjendje të mjerueshme. Pjesa më e madhe e shkollave janë të lidhura 
me internet, mirëpo zakonisht ka shumë ndërprerje, edhe pse shkollat 
paguajnë mjete financiare shtesë për lidhjen e internetit dhe shërbimeve 
telefonike nga ofruesit komercial të internetit.
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Momentalisht në 48 shkollat fillore ka mbi 4600 kompjuter (personal 
dhe të lëvizshëm). 29% e kompjuterëve funksionojnë, kurse 71% prej tyre 
janë jashtë funskionit. Statistikat tregojn se shkollat e studiuara, mesatarisht 
posedojnë nga 1 kompjuter funskional për 23 nxënës, ndërsa nga vizitat 
në terren fituam njohurit se një numër i madh i shkollave, posaqërisht 
tek ato rurale, numri më i madh i kompjuterëve  përdoret nga ana e 
adiminstratës, kurse nxënësit nuk kanë qasje deri tek kompjuterët personal 
ose të lëvizshëm. Më shumë se 90% e kompjuterëve që janë sigururar 
gjatë projektit ,,Kompjuter për çdo fëmijë“ (2006/2012)4 janë jofunskional. 
Fillimisht ky projekt na dha shpresë se modernizimi i procesit arsimor do 
të përshpejtohet dhe se teknologjia do të jetë pjesë përbërëse e arsimit, 
mirëpo në praktikë i njejti u tregua si i paqëndrueshëm dhe poashtu u shfaq 
mungesa e qasjes sistematik për zbatimin e suksesshëm.

Digjitalizimi i procesit arsimor është problem sistemor gjithashtu numri 
më i madh i shkollave nuk kanë kapacitet për zbatimin e këtyre proceseve. 
Rrjedhimisht, si rezulatat i gjithë kësaj mund të përfundojm se teknologjia 
mund të jetë katalizator për përparimin e proceseve arsimore, vetëm nëse 
plotësisht integrohet në procesin edukativ-arsimor, si dhe mësimdhënësit 
në mënyrë adekuate trajnohen dhe kanë njohuri teknologjike përmes të 
cilave mund të integrojnë aspektet pozitive të teknologjisë. Në të kundërtën, 
sigurimi i mjeteve teknologjike pa një proces të detajuar të trajnimeve për 
kuadërin arsimor do të jetë një dështim i padyshuar, njëlloj sikurse projekti 
,, Kompjuter për çdo fëmijë“.

 Në komunikimin me drejtorët dhe arsimatarët, arritëm deri në 
përfundim se tabelat inteligjente janë më së të nevojshëme për zbatimin e 
mësimit interaktiv, e cila në vete do të mban  vegla digjitale dhe teknologjike. 
Numri i tabelave inteligjente në shkolla është shumë i vogël dhe zakonisht 
ato janë të vendosura në kabinetin e informatikës ose në kabinetin ku janë 
të vendosur kompjuterët funksional. Duke pasur parasysh se në shumicën e 
shkollave nuk zhvillohet mësim nëpër kabinete, përkatësisht nuk ekzistojnë 
klasa specifike për secilën lëndë, një nga mënyrat për tejkalimin e kësaj 
mungese si dhe mundsimin e kushteve për zbatimin e mësimit edhe për 

4 Projekti “Kompjuter për çdo fëmijë” (KSD) ishte një iniciativë dhe investim i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. Maqedonia për modernizimin e arsimit maqedonas. Ky pro-
jekt ofron një kompjuter për secilin fëmijë, zgjidhje softuerike dhe mjete për secilën lëndë, 
aftësi të përparuara të TIK-ut për të dy mësuesit dhe studentët, një sistem kombëtar të 
testimit të studentëve dhe mësimdhënie interaktive në internet.Projekti filloi në janar 2007 
dhe zgjati deri në 2012. Projekti prokuroi mbi 170 mijë kompjuterë personalë, pajisje sht-
esë, siç janë: monitorët LCD, tastierat dhe minjtë për shkollat fillore dhe të mesme në 
Maqedoni. Në vitin 2009, projekti u zgjerua dhe u azhurnua me blerjen e 22,000 laptopëve 
shtesë për mësuesit e shkollës fillore. I gjithë projekti vlerësohet të ketë kushtuar rreth 50 
milion euro (sipas një deklarate nga Ministri i atëhershëm i Shoqërisë së Informacionit Ivo 
Ivanovski dhënë më 19.08.2010.
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lëndët mësimore të posaçëme është pajisja e të gjitha klasave me tabela 
inteligjente.

Sipas vlerësimeve tona vetëm për pajisjen adekuate të kabinetit 
për informatik dhe  sigurimin e mjeteve teknologijke për nevojat e 
mësimdhënësve dhe nxënësve në 48 shkollat e studiuara është e nevojshme 
të investohen rreth 2,5 milion euro. Nëse kësaj i shtojmë edhe mjetet e 
nevojshëme për një trajnim të përshtatshëm  të mësimdhënësve, poashtu 
mirëmbajtjen dhe rinovimin e vazhdueshëm të teknologjive të blera, 
atëherë investimi total do të jetë shumë më i madh. 

Infrastruktura

Nga aspekti i nevojave infrastrukturore të shkollës, vazhidmisht 
paraqitet mungesa e objekteve sportive, inventari i vjetëruar shkollor ose 
tualetet jofunksionale. Ekzistojnë komuna ku asnjë nga shkollat fillore nuk 
kanë sallë sportive adekuate, kurse mësimi për sport dhe aktivitete sportive 
zhvillohet në salla të improvizuara nga klasat e papërdorura. Pjesa më e 
madhe e shkollave qëndrore kanë salla sportive, mirëpo ato periferike, 
përshkak numrit të vogël të nxënësëve ose hapësirës së kufizuar nuk 
posedojnë objekte të tilla.  Statistika tregon se 57% e shkollave posedojnë 
sallë sportive dhe se e njejta është plotësisht e përdorur, përderisa 
39% aspak nuk kanë një objekt të tillë. Pjesa më e madhe shkollave që 
posedojnë salla sportive kanë amortizim të lartë të objektit dhe pajisjeve, 
kurse në shkollat ku nuk ka sallë sporitve, mësimi për lëndën e edukatës 
fizike zhvillohet në salla të improvizuara ( në shumicën e rasteve klasë e 
ripërcaktuar) ose në oborrin e shkollës, kur kushtet e lejojnë një gjë të tillë. 
Njëkohësisht, është me rëndësi të përmendet se ekzistojnë komuna ku 
falë kursimeve për disa vite rradhazi, me sukses është ndërtuar një sallë 
sportive moderne me fonde të vetanake.

Ja vlenë të përmendet se në 10 komunat ka shkolla në të cilat mezi 
shfrytëzohet 60% e kapaciteteve hapësinore të objekteve, para së gjithash 
për shkak të numërit të zvogëluar të nxënësëve, nga ana tjetër ekzistojnë 
shkolla që punojnë në tre ndrrime për arsye se nuk kanë mjaftueshëm 
hapësira dhe nuk i plotësojnë standardet për zbatimin e mësimdhënies 
pandërprerje. Në vitin shkollor 2019/2020 janë regjistruar afër 1700 
paralele, kurse në shkollat e studiuara ka rreth 1100 klasa. Prandaj, në një 
pjesë të shkollave mësimi zhvillohet në dy ose tre ndrrime.

Numër më të madh të nxënësëve në një paralele, mesatarisht ka në 
shkollat në Shuto Orizari - 25,4, kurse më të vogël në Staro Nagoriçane  
- 8,3 nxënës.  Në anën tjetër, numri mesatar për klasë është 28,7, që 
edhe njëherë e vërteton konstatimin e lartëpërmendur se shkollat kanë 
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mungesë të klasave, gjegjësisht janë të detyruar të praktikojnë, punë me 
ndrrime ose mësim të kombinuar (nxënës nga paralele të ndryshime 
mësojn në klasë të njejtë) që ti plotësojn nevojat.

Tabela2; Numri mesatar i nxënësëve për paralele

13.3

19.2

10.1
15.6

20.1

8.3

20.4

10.9
15.6

25.4

Просечен број на ученици по 
паралелка

Problemi me tualetet në shkolla ende është një nga problemet më të 
mëdhaja në shkollat fillore. Duke marrë parasysh gjendjen e tanishme në 
të cilën ndodhemi si dhe rëndsia edhe më e madhe higjienës personale, 
problemi me tualetet jofunksional ose të vjetëruar është shëndruar në sfidë 
që kërkon një zgjidhje të shpjetë. 43%  nga shkollat e hulumtuara posedojnë 
tualete të cilat janë plotësisht funksionale, përkatësisht janë rinovuar në 5 
deri më 10 vitet e fundit. 34% kanë tualete që janë tërësisht në funskion 
dhe kanë nivel të ulët të amortizimit, gjegjësisht janë rinovuar ose ndërtuar 
në 5 vitet e fundit, përderisa 23% e shkollave kanë tualete të vjetëra dhe 
jofunskionale, që nuk janë rindërtuar më shumë se 10 vite.

Një  nga elementet kyçe për sigurinë e shkollave është instalimi elektrik  
adekuat dhe i sigurtë, që nuk do të jetës shkak i ngjarjeve të padëshiruara. 
Duke pas parasysh që vjetërsia mesatare e shkollave është 57 vjet, 
parashtrohet pyetja sa është i vjetër insatilimi elektrik. 

Analiza na tregon  se vjetërsia mesatare e shkollave të hulumtuara 
është  36 vjet. Nëse nga analiza përjashtjomë shkollat që janë ndërtuar ose 
janë rinovuar plotësisht në 10 vjetët e fundit, vjetërsia mesatare e instalimit 
elektrik është 45 vjet. Ja vlen të përmendet se në pjesën më të madhe të 
shkollave është vendosur instalim elektrik i ri me implementimin e projektit 
,, Kompjuter për çdo fëmijë“, mirëpo ky instalim kishte për qëllim vetëm 
furnizimin me energji elektrike të kompjuterëve, mirëpo jo edhe pjesët tjera 
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të objekteve të shkollës. Prandaj është e nevojshme analizohen seriozisht 
i rreziqet dhe gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme për rindërtimin e 
instalimit elektrik në të gjitha shkollat.

Duke pasur parasysh ndotjen e lartë, veçanërisht në zonat urbane, 
seriozisht duhet të konsiderohet  opsioni i transformimit të sistemeve 
ekzistuese të ngrohjes në shkolla, të cilat aktualisht janë me dru ose naftë për 
ngrohje, me pajisje më moderne të cilat përdorin burime të ripërtëritshme 
të energjisë ose burime energjitike që kanë nivele të ulëta të shkarkimeve të 
gazrave të dëmshme. Numri më i madh shkollave të anketuara, gjegjësisht 
65% përdorin sistemin e ngrohjes qendrore me naftë, 11% kanë ngrohje 
me gaz qendror, dhe 2% e shkollave kanë një sistem ngrohje me burime të 
energjisë së ripërtëritshme. Pjesa e mbetur prej 22% nxehen me oxhaqe 
ose me ngrohje qendrore prej drurit.

Mesatarisht 25% nga shpenzimet vjetore ndahen për ngrohje. Me 
investime në burime të energjisë se ripërtrirëshme këto shpenimzime 
zvogëlohen së paku për 50% (eksperiencë e komunës së Kumanovës dhe 
Çeshinovo Oblleshevo). Sipas vlerësimit tonë instalimi i termocentralave 
fotovoltaike, duke u a përshtatur nevojave të 50 shkollave, nevojiten 
investime në një shumë  parash prej 450,000 euro.  

Mjete mbikqyrëse
Nga analiza e bërë janë marrë parasysh  mjetet mbikqyrëse dhe 

materialet didaktike  për plotësimin e tërësishëm dhe të pandërprerë të 
programit për 9 lëndët dhe atë: Biologji, Fizik, Kimi, Matematik, Histori, 
Gjeografi, Edukat fizike, Muzik, Arsim teknik. Si bazë për llogaritje ishte 
numri i paraleleve dhe numri i nxënësëve, ndërsa sasit u llogaritën për çdo 
nxënës. Llogaritja na tregon se për të kënaqur nevojat për të gjitha mjetet 
mbikëqyrse, nevojiten investime prej 340,000 eurove.

Njëkohësisht, të dhënat na tregojn se 13% e shkollave nuk kan biblioteka  
shkollore, ndërsa kolekcionin e literaturës që posedojn është i vendosur në 
klasa. Në 77% të shkollave bibliotekat janë rregullisht të ripërtrira dhe kanë 
nivel të ulët ose të mesëm të amortizimit, kurse në 10%  e bibliotekave të 
mbetura janë tejet të zhvlerësuara dhe vjetruar. Mirëpo nga ana tjetër, në 
pyetjen se sa koleksioni i literaturës që ka shkolla  i kënaq nevojat, 40% janë 
përgjigjur se aspak si plotëson, 28% janë përgjigjur se i plotëson pjesërisht, 
kurse 32% thonë se i plotëson tërësisht. Përgjigjja më e shpeshtë për 
mënyrën e ripërtrirjes së koleksionit të librave shkollore, është se ajo bëhet 
nga fondet personale, mirëpo njëkohësisht e rëndësishëme është edhe 
përqindja e donacioneve nga persona fizik dhe juridik. 
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Qëndrimet e prindërve
Për shkakë të gjendjes lidhur me KOVID19 dhe rekomandimet për 

distancim social, në vend të fokus grupeve të planifikuara, ekipi hulumtues 
i SHSA zbatoj online anketë të dedikuar vetëm për prindërit e nxënësëve 
që mësojnë në shkollat që janë lënd e kësaj analize. Anketa u realizua në 
periudh kohore prej 20 deri 30 qershor të vitit 2020. Anketës i u përgjigjën 
tërësisht 919 prind nga 10 komunat e të gjitha shkollave. Qëllimi i kësaj 
ankete ishte të indetifikohen qëndrimet e prindërve në lidhje me kushtet 
në të cilat mësojnë fëmijët e tyre, si dhe nevojat prioritare për rregullimin  
infrastrukturor, teknologjik dhe të sigurisë së shkollave.

Qëndrimet e prindërve në tërësi përputhen me ato të shkollave 
dhe komunave, që do të thotë se ekziston komunikimi dhe pjesëmarrja 
e prindërve në sjelljen e vendimeve në shkolla. Shumica e prindërve 
përmendin inventarin e rrënuar të shkollës, gjendjen e keqe të tualeteve 
dhe mungesën e teknologjisë, si tre çështje kryesore që kërkojnë zgjidhje 
urgjente dhe të menjëhershme.

Grafik 1: Pasqyra qëndrimit të prindërve për problemint prioritar që duhet të 
zjgidhet në shkollë
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54% e prindërve konsiderojn se niveli i higjienës në shkolla është në 
nivel mesatar, 33% mendojn se njejta është në nivel të ulët. Kjo na tregon 
se shkollat nuk dedikojnë mjaftueshëm mjete dhe resurse për mbajtjen e 
nivelit të lartë të higjienës, gjë që është një nga faktorët kryesor për një 
mjedis të shëndosh dhe sigurt për mësimin e nxënësëve. Për dallim nga 
higjiena, 88% e prindërve mendojnë se fëmijët e tyre janë pjesërisht ose 
plotësisht të sigurt gjatë mësimdhënies dhe gjatë kohës së kaluar në shkollë.
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Në aspektin e ingerimit teknologjikë, 72% e prindërve kanë thënë se 
fëmija i tyre ka qasje teknologjike gjatë mësimit të përditshëm. Prej atyre 
që kanë thënë se kanë qasje, 48% janë përgjigjur se teknologjia përdoret 
vetëm për informatikë, kurse 35% kanë thënë se aktivisht përdoret gjatë 
gjithë procesit mësimor. Gjithsej 93% e prindërve janë përgjigjur se qasja 
e pandërprerë i teknologjive mund të rezulton  në zhvillimin e fëmijës së 
tyre,  kurse 53%  janë përgjigjur se fëmija i tyre momentalisht ka nivel të 
mjaftueshëm të njohurive teknologjike.

Mësimi në gjuhën e bashkësive etnike më të vogla

Maqedonia është njëra nga shtetet e rralla të Europës ku me ligj është 
paraparë zhvillimi i plotë i mësimit në gjuhën e minoritetit, ndryshe nga 
gjuha zyrtare dhe gjuha e bashkësisë minoritare më të madhe. Edhe 
pse mundësit janë, në praktik ekzistonë numër i madh i pengesave 
për zhvillimin e mësimit të tillë. Në secilën prej dhjetë komunave ka së 
paku një shkollë ku zhvillohet një mësim i tillë. Pjesë e sfidave me të 
cilat ballafaqohen shkollat është mungesa e kuadrit të kualifkuar që në 
mënyrë profesionale do të udhëheq mësimin në gjuhën standarde, si 
dhe mungesa ose aspak nuk ekziston literatur përkatëse dhe materiale 
mësimore nga të cilat do të  kishin mësuar nxënësit. Kjo është një pyetje 
që seriozisht duhet të shqyrëtohet nga institucionet përgjegjëse dhe të 
gjindet një zgjidhje sistematike, për shkak se mënyra se si është vendosur 
sistemi, është i paqëndrushëm dhe nuk i arrin qëllimet e dëshiruara.

Duke marrë parasysh detyrimin ligjorë për përparimin e 
multikulturalizmit dhe integrimin ndëretnik; gjatë krijimit të kritereve në 
pjesën e normave specifike ndoshta është e nevojshme të zhvillohet një 
parametër i përshtatshëm me të cilin do të sigurohen mjete për realizimin 
e aktiviteteve të arsimit të integruar. Në këtë mënyrë do të sigurohet 
financim i vazhdueshëm i aktiviteteve dhe arritjen e qëllimeve konkrete 
të përbashkëta me pjesëmarrjen e përfaqësuar të të gjitha bashkësive 
etnike. Kështu që mund të konstatohet se me formulën e bllok granteve 
dhe përmes realizimit të takimeve me komunat e analizuara në këtë 
projekt, është vërtetuar se nuk egziston një parametër special për arsim të 
ingtegruar dhe se komunat nuk kanë mundësi financiarisht të mbështesin 
këtë proces.
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3. UDHËZIME PËR 
METODOLIGJINË E 
SHPËRNDARJES SË 
MJETEVE FINANCIARE 
PËR SHKOLLAT FILLORE
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Në Republikën e Maqedonisë Veriore arsimi fillor si dhe financimi i të 
njëjtës është i rregulluar më Ligjin për arsim fillor, Ligj për vetëqeverisje 
lokale, Ligji për finansimin e departmeneve të vetëqeverisjes lokale dhe 
Ligji për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat 
fillore dhe të mesme. Kjo rregullore është e mbështetur nga një rrjetë e 
akteve nënligjore ( udhëzime, rregullore, dekrete etj) dhe në këtë mënyrë 
vendoset një kornizë e përshtatshme ligjore për zbatimin e procesit të 
përgjithshëm arsimor dhe mënyrat e sigurimit të fondeve për financimin 
e këtij sistemi.

Në periudhën e kaluar (nga viti 2005 e tutje) legjislacioni për financimin 
e arsimit fillor nuk ka qenë subjekt i ndryshimeve të rëndësishme dhe 
sistematike. Gjegjësisht, në thelb Ligji për vetëqeverisjen lokale i cili 
përcakton se arsimi fillor është në kompetencë të njësive të vetëqeverisjes 
lokale shoqërohet me Ligjin për Financimin e njësive të vetëqeverisjes 
lokale që rregullon sistemin e financimit të kompetencave të transferuara 
të NJVL-ve me grante të parapara, bllok dhe kapital si transferime nga 
buxheti qendror në Buxhetet e NJVL-ve.

Sipas Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale5, lloji, 
shuma dhe shpërndarja e granteve sipas komunave janë pjesë integrale 
e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore. Ministritë kompetente 
janë të detyruara të shpallin kriteret, procedurat dhe afatet e përcaktuara 
për shpërndarjen e granteve të destinuara dhe kapitale në 30 Prill të vitit 
në të njëjtën kohë përgadisin një metodologji për përcaktimin e kritereve 
për shpërndarjen e bllok dotacioneve bazuar në formulën të treguesve 
të duhur të nevojave për secilin program. Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë Veriore nxjerr një Dekret mbi metodologjinë për përcaktimin 
e kritereve për shpërndarjen e bllok-granteve për arsimin fillor nga 
komunat me propozim të ministrisë kompetente6 dhe me pëlqimin 
paraprak të Ministrisë së Financave dhe Komisionit për Monitorimin e 
Sistemit Komunal të Financimit.

Në përputhje me Dekretin e Qeverisë, krijohet një formulë për ndarjen 
e fondeve për arsimin fillor nga komunat, e cila bazohet në kriteret e 
mëposhtme: 1. shuma bazë për komunë, 2. numri i nxënësëve në komunë, 
3. numri i nxënësëve në mësimdhënien lëndore, 4. numri të nxënësëve 
me aftësi të kufizuara dhe 5. dendësia e popullsisë së komunës. Shuma e 
grantit bllok nuk mund të jetë më e vogël se shuma e fondeve nga Buxheti 
i Republikës së Maqedonisë Veriore që janë përdorur për atë qëllim për 
5 Ligji për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë”) nr. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15,
209/18 и 244/19)
6 Ky dekret paraqitet çdo vit para fillimit të vizitës në shkolla dhe për vitin akademik 
2019/2020 është miratuar në 29.08.2019 dhe Gazeta Zyrtare nr. 177/19 
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atë zonë në vitin paraprak të vitit në të cilin transferohet kompetenca 
përkatëse.

Komuna shpërndan mjetet e transferuara nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë Veriore në shkollat fillore në zonën e saj për të siguruar 
realizimin e procesit arsimor, në përputhje me standardet dhe normat e 
përcaktuara. Në të njëjtën kohë, fondet që bashksitë marrin në bllok grante 
dhe grante të caktuara për nxënësit me aftësi të kufizuara, shpërndahen 
në shkolla sipas numrit të nxënësve me aftësi të kufizuara në shkollën 
specifike dhe shkolla i shpenzon ato posaçërisht për nevojat e këtyre 
nxënësve. Formula e shpërndarjes së fondeve nga shkollat në territorin 
e një komune rrjedh kryesisht nga numri i nxënësve në shkollat fillore. 
Këshilli i komunës përcakton masat dhe kriteret për ndarjen e fondeve 
për shkollat fillore komunale. Komuna mund të plotësojë bllok grantin e 
marrë, përkatësisht grantin e caktuar për arsim me fonde nga burimet e 
veta, me përjashtim të rrogave të punsuarëve në shkolla.

3.1. Gjendja aktuale për mënyrën e ndarjes së granteve nga Buxheti 
i RMV sipas komunave dhe shpërndarja e granteve të fituara për 
çdo shkollë 
3.1.1. Shpërndarja e granteve nga buxheti i RMV për komuna

Në qoftë se e analizojmë mënyrën aktuale të ndarjes së mjeteve për 
finansimin e arsimit fillor, mund të konstatojmë se grantet për shkollat 
fillore në njëfarë mënyre bazohen në metodën e kapitacionit. Përkatësisht, 
shuma e transferuar nga ministria e arsimit dhe shkencave deri tek buxheti 
i secilës komunë bazohet në numrin e nxënësëve në shkolla në zonën e 
komunës, i shumëzuar me një shumë standarde për çdo nxënës, ndërsa 
përgjatë llogaritjes shtohet një koeficient shtesë për nxënësit e komunave 
me dendësi më të vogël. Formula poashtu përfshinë edhe ,,shumë bazë 
për komunë“ që alokohet në çdo komunë pamarrëparasysh numrin e 
regjistruar të nxënësëve në shkollat fillore dhe numrin e nxënësëve me 
aftësi të kufizuara, përderisa koeficienti shtesë shtohet për arsimin lëndor 
dhe nxënësit me nevoja speciale.

Dekereti me të cilin rregullohet formula e shpërndrajes nuk i specifikon 
vlerat numerike të parametrave themelor që janë pjesë e përbërëse e 
formulës: shuma themelore për komuna, standard (shumë) për nxënësë 
dhe mekanizmi i pragjeve ( prag i poshtëm dhe i lartë), as nuk e spjegon 
metodologjinë për vërtetitimin e meknizimit të pragjeve ( prag i poshtëm 
dhe i lartë).

Është evidente se shpërndarja mvaret prej numrit të punësuarve për 
arsye se qeveria qendrore është e detyruar me ligj të siguron financimin 
e gjitha vende të punës për arsimtarët, në vend të numrit të nxënësëve të 
regjistruar dhe vërtetitimin e shumës për nxënësë. Ministria e arsimit dhe 
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shkencës përcakton shpenzimet për rrogat e arsimatërve për çdo komunë 
për buxhetin e vitit të ardhëshëm, negocion shumën totale të fondeve për 
grante bllok me Ministrinë e Financave dhe më pas vendos dy parametrat 
financiarë të formulës (shuma bazë për komunë, standardi (shuma) për 
student) dhe dy pragjet (pragu i poshtëm dhe i sipërm), në mënyrë që të 
sigurohet për të gjitha komunat, granti bllok mbulon kostot minimale të 
pagës (një pikë që përfaqëson shpenzimet më të mëdha të arsimit). Kjo 
shpërndarje dobëson vullnetin e vetqeverisjeve lokale për të modernizuar 
rrjetet e tyre shkollore dhe për të përmirësuar stafin e kërkuar.

3.1.2. Shpërndarja e granteve të fituara në bazë të shkollave
Këshilli i komunës është i detytruar të sjellë rregulla dhe kritere për 

shpërndarjen e mjeteve deri tek shkollat, gjegjësisht ti shpërndan grantet 
e fituara në nivel qëndror deri teëshkollat në territonrin e tyre dhe 
të fuqizon një program dhe buxhet për arsim. Nga analizat e zbatuara 
mund të vërtetojmë se pjesë e Këshillit të komunave kanë sjellur Vendim 
për vërtetimin e kriterve për bllok shpërndarjne e granteve për arsimin 
fillor, të shpallura ne Gazetën zyrtare të komunës, mirëpo një pjesë e 
Këshillave nuk sjellin vendime të tilla dhe shpërndarjen e njejtë e kryejnë 
në përputhsmëri me kriteret e vërtetuara në Metodologjin për vërtetimin 
e kriterveve për shpërndarjne e bllok granteve për arsimimin fillor për 
komuna e sjellur nga ana e Qeverisë.

Njëkohësisht është me rëndsi të theksohet se kriteret dhe formulat 
për shpërndarje të sjellura nga Këshilli i komunës dallojn nga komuna në 
komunë, mirëpo zakonisht kriteri fillestar i gjithë komunave është numri i 
nxënësëve në komuna dhe numri i të punësuarëve. Komuna Vasilevo e cila 
në territorin e vet ka vetëm dy shkolla, shpërndarjen e mjeteve e kryen pa 
një metodologji të vërtetuar, në mënyrë që 30% e mjeteve të transferuara 
nga MASH shpërndahen në një shkollë ndërsa 70% në tjetrën.

Parametrat tjera sipas të cilave shpërndahen mjetet nga komuna deri 
tek shkollat janë: numri i shkollave rajonale, sipërfaqja e objektit shkollor, 
numri i nxënësëve në arsimin lëndorë, numri i nxënësëve me aftësi të 
kufizuara, numri i paraleleve, numri i klasave dhe hapësirave tjera, numri 
i nxënësëve që përdorin transport falas, mënyra e ngrohjes. Disa komuna 
gjatë shpërndarjes si parametër i marrin detyrimet e papaguara nga vitet 
e kaluara, si dhe të dhënat historike nga vitet e mëparëshme. Për këtë 
arsyje mund të konkludojmë se parametrat dhe elementet e formulës nuk 
janë të unifikuara për të gjitha shkollat/ për të gjitha komunat, gjegjësisht 
secila komunë i përcakton në varësi nga specifikimi i shkollave në territorin 
e saj.
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3.1.3. Mënyra tjera për vërtetimin e kritereve për shpërndarjen e 
granteve

Përveç Vendimit për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok 
grantit për arsimin fillor, Këshilli Komunal gjithashtu miraton një Program 
për veprimtaritë e komunave në fushën e arsimit dhe ai publikohet në 
gazetën zyrtare të komunës (jo të gjitha komunat përgatisin dhe publikojnë 
një program të tillë). Në përgjithësi, qëllimet e vendosura në program në 
pothuajse të gjitha komunat kanë të bëjnë me: sigurimin e një qëndrimi 
aktiv të Këshillit Komunal drejt plotësimit të nevojave dhe interesave të 
qytetarëve në fushën e arsimit, gjetjen e formave për një proces efikas dhe 
ekonomik të arsimit, planifikimin e zhvillimit të arsimit dhe përmirësimin e 
kushteve për zhvillimin e procesit arsimor.

Aktivitet e përfëshira  në programë me propozimi të mjeteve financiare 
për realizimin e të njejtave, një pjesë ka të bëjë me manifestime të 
ndryshme në shkolla (shënimi i festës së patronazhit dhe të ngjajshme), 
mbështetjen e nxënësëve, trajnimin i arsimtarëve, garantimin e sigurisë 
së objekteve shkollore, kurse në pjesën tjetër të aktiviteteve investuese: 
rindërtimin dhe riparimin e objekteve, përpunimin e dokumentacionit për 
projekte dhe tjera.

Aktivitetet nga fusha e arsimit janë të përcaktuar me program nga 
aspekti fiskal mirëpo janë të parëndësishme, kurse në pjesën më të 
madhe financohen nga të ardhura nga aktivitet vetëfinancimi ( të ardhura 
personale të shkollës), buxheti i komunës dhe mjetet nga donacione. 
Në një pjesë të programeve paraqiten edhe bllok grante si transfer që 
komuna e fiton nga Buxheti i Minisitrisë së arsimit dhe shkencës.

3.1.4. Përcaktimin dhe shpërndarjen e investimeve kapitale
Në pjesën më të madhe (përafërsiht 100%) investimet kapitale të 

dedikuara për arsimin fillor  realizohen përmes Programës për ndërtim 
dhe rindërtim të shkollave fillore e financuar nga Buxheti i Ministrisë 
së arsimit dhe shkencës ( programën e sjell Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë Veriore dhe e njejta shpallet në Gazetën zyrtare të RMV). 
Programi sjellet pas miratimit të Buxhetit të RMV dhe e njejta gjatë 
vitit është lëndë e revizionit me propozimin e Ministrisë së arsimit dhe 
shkencës. Në kornizat e programit planifikohen: përfundimin e ndërtimeve 
dhe rikonstruksionimeve të  objekteve shkollore veç se më të nisura, 
nisja e ndërtimeve të reja, zgjerime, rikonstruksione, riparime, sigurimin 
mbikëqyrjes profesionale dhe teknike në procesin e aktivitet e ndërtimeve, 
përgatitja e dokumentacionit teknik dhe rishqyrtimi i dokumentacionit 
për ndërtesat shkollore brenda fondeve të parashikuara në Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë Veriore. Programi përmban të dhëna për 
fondet totale, komunën, emrin e ndërtesës së shkollës dhe vendin, si dhe 
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një përshkrim të aktiviteteve ndërtimore, por pa shuma individuale të 
investimeve nga shkollat dhe komunat.

3.2. Analizimi i të dhënave nga komunat e hulumtuara
Duke u bazuar në të dhënat statistikore që janë të disponueshme është 

e qartë se në Republikën e Maqedonisë Veriore ka një rënie në trendin e 
nxënësëve të regjistruar në shkolla fillore, përkundër trendit në rritje që 
ka të bëjë me anagazhimin e arsimtarëve për të kryer procesin arsimor.

Grafik nr.2: Nxënësit në shkollat fillore sipas viteve shkollore

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

Ученици во основни училишта по учебни години

Burim: Byroja statistikore e shtetit

Grafik nr.3: Arsimtarët në shkollat fillore sipas viteve shkollore
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Megjithatë, edhe me rënien e numrit të nxënësëve në shkollimin fillor, 
numri i arsimtarëve mbetet i nandryshuar. Kjo gjendje na mundëson 
integrim më të madh dhe dedikim më të lartë të arsimtarëve në zhvillimin 
individual*përmirësim personal dhe zhvillim të nxënësëve, mirëpo në 
anën tjetër numri i zvogëluar i nxënësëve e zvogëlon numrin e granteve të 

Nxënësit e shkollës fillore sipas viteve të shkollës

Mësuesit e shkollës fillore sipas viteve të shkollës
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cilin e fitojn shkollat fillore nga qeveria qendrore. Si rezultat i kësaj dukurie, 
relacioni arsimtar -  nxënës është i madh, veçanërisht në mjediset rurale. 
Numri mesatarë i nxënënësve në arsimtarë në shkollat fillore është 10 
(për vitin shkollor 2019/20). Rënia e numrit mesatar të nxënësëve për 
arsimtarë shënon rënie të konsiderueshme nga viti shkollor 2000/2001 
deri në vitin 2015/2016, kur prej rreth numrit 19 ai mesatarisht bie për më 
shumë se 10 nxënës. Nga viti shkollor 2015/2016 tendenca e zvogëlimit, 
stabilizohet dhe shënon intenzitet të ngadalësuar dhe zvogëluar. 

Grafik nr.4: Numri mesatar i nxënësëve për çdo arsimtarë
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Trendet e tilla duhet të jenë temë e analizave të përpikëta dhe të 
sigurojnë bazë për krijimin e politikave shkollore, që do të përfshin 
racionalizim adekuat të kolektivit arsimor, shpërndarje adekuate të 
rrjetës shkollore, vërtetimin e vërtetë të standardit për çdo nxënës dhe 
harxhimet e procesit arsimor.

Në bazë të Analizës për Metodologjin e rishpërndarjes së mjeteve 
komunale deri tek shkollat fillore në periudhën e kaluar jan realizuar 
takime dhe janë plotësuar pyetësor anketues nga ana e njerëzve 
kompetent në dhjetë komunat e hulumtuara. Qëllimi i takimeve ishte 
që të vërtetohet gjendja infrastrukturore dhe teknike-teknologjike 
e shkollave fillore, financimi i investimeve, si dhe mënyra në të cilën 
vendoset se sa prej buxhetit do të jetë ë ndarë për secilën nga shkollat 
fillore. Gjatë analizës janë përfshirë komuna me madhësi të ndryshme, 
lokacion gjeografik, gjegjësisht urbane-rurale, përbërje të ndryshme 
etnike dhe gjuha në të cilën zhvillohet mësimi në shkolla.
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Tabela nr.2: Të dhëna për shkollat fillore nga komunat e vizituara
Vasile-
vo

Veles Karbin-
ci

Ku-
manovë

Saraj Staro 
Nago-
riçane

Stu-
deniçan

Centar 
Zupa

Çuçer 
Sandevo

Suto 
Orizari

Numri i 
shkollave

2 7 1 17 8 3 3 2 3 2

Numri i 
studentëve

1080 3174 414 8143 3979 297 1392 532 671 4064

Numri i 
mësuesve

117 241 57 902 307 67 102 73 64 235

Numri i 
klasave

82 172 41 509 188 36 65 50 56 160

Numri i 
klasave

58 128 42 1344 111 37 1392 47 32 87

Numri i 
studentëve 
që përdorin 
transportin

259 265 129 1472 313 207 21 101 148 0

Sipërfaqja 
bruto e 
shkollës

24364 54977 10282 165932 38335 14207 8849 11911 28204 15620

Zona neto e 
shkollës

3227 27025 10118 41778 18536 2250 2861 1748 4561 10875

Energjia e 
ngrohjes

pemë
vaj 
dhe 
dru

vaj
naftë, 

gaz dhe 
dru

naftë 
dhe 
dru

naftë 
dhe dru

nafte

druri dhe 
burimet e 
rin-
ovueshme

naftë 
dhe dru

nafte

Kriteret për 
shpërndarjen 
e fondeve 
ndërmjet 
shkollave 
fillore

For-
mulë 
fikse

Me 
kërk-

esë të 
shkol-
lave

Një 
for-

mulë e 
caktu-

ar

Metod-
ologjia e 
miratu-
ar nga 
këshilli

Metod-
ologjia 
e Min-
istrisë 

së 

Metod-
ologjia e 
miratuar 

nga 
këshilli

Shpërn-
darja 

bëhet në 
kolegji-

um

Metod-
ologjia e 
miratuar 

nga 
këshilli

Metod-
ologjia e 
miratuar 

nga 
këshilli

Metod-
ologjia e 
miratuar 

nga këshilli

Transpar-
enca e 
kritereve

në 
dispo-
zicion 

të 
publi-

kut

nuk 
është 

në 
dispo-
zicion 
publik-

isht

nuk 
është 
në dis-
pozi-
cion 
pub-

likisht

në 
dispozi-
cion të 

publikut

nuk 
është 

në 
dispozi-

cion 
publik-

isht

në 
dispozi-
cion të 

publikut

nuk 
është në 
dispozi-

cion 
publik-

isht

në dispozi-
cion të 

publikut

nuk 
është në 
dispozi-

cion 
publik-

isht

nuk 
është në 

dispozicion 
publikisht

 * Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave SSO - Makstat

Duke u bazuar në të dhënat e fituara mund të konkludohet se në disa 
prej komunave egzitojnë metodlogji të vërtetuara për shpërndarjen e 
mjeteve mes shkollave komunale dhe të njejtat janë në dispozicion dhe 
publike, përderisa tek të tjerët shpërndarjet kryhen në mënyrë diskrete 
mes drejtorëve të shkollave dhe kryebashkiakut, pa kritere të vërtetuara 
dhe në mënyër jo transparente.

Shkollat fillore financohen nga bllok grante të Buxhetit të RMV, mjete 
financiare të buxhetit dhe komunës, mjete ka aktivitetet vetëfinanciare 
dhe donacione. Shumë e vogël është pjesëmarrja nga ana e vetëqeverisjes 
lokale në financimin e sektorëve të decentralizuara. Shumica e 
institucioneve të decentralizuara, veçanërsisht shkollat fillore, financohen 
pothuajse ekskluzivisht nga bllok grante të buxhetit qëndror, me një 
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kontribut shumë të vogël madje ehde të parëndsishëm në financimin 
prej të ardhurave të veta , donacioneve dhe mjeteve komunale. Analiza e 
burimeve për financimin e shkollave fillore (shembull shkollat filllore nga 
komunat e analizuara) tregon se bllok grantet për shkollimin fillor janë 
burim kryesor i financimit dhe prej saj financohen më shumë se 96% e 
shpenzimeve të përgjithshme të shkollave fillore.

Grafik nr.5 Përqindja e bllok granteve në burimet e përgjithshme të financimit 
të SHF dhe pjesëmarrje e bllok granteve në shpenzimet për rroga
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Burim:  https://open.finance.gov.mk/

Kur bëhet fjalë për strukturën e harxhimeve në shkollat fillore, është 
e dukshëme që një pjesë e madhe e bllok granteve është për pagesën 
e rrogave të të punësuarëve.  Pra, tek të gjitha komunat e analizuara 
më pak se 30% nga bllok grantet ndahen për shpenzime të përditshme 
(shërbimet komunale, mirëmbjatjat dhe riparimet aktuale, shërbime 
kontraktuese) dhe në pothuajse 6 komuna ( nga dhjetë të analizuarat) 
kjo përqindje është më e vogël se 15%.

Në dhjetë komunat e analizuara janë përfshirë në përgjithësi 46 
shkolla (plus dy shkolla fillore të muzikës), prej të cilave 28 janë rurale 
dhe 18 urbane. Duke marrë parasysh faktin se nuk egzistojn shpenzime 
të standardizuara për nxënës në shkolla rurale dhe urbane, nga grafiku 
nr.X mund të vërejmë se shpenzimi për nxënës (i fituar si relacion mes 
buxhetit të realizuar dhe numrit të plotë të nxënësëve) dallon mes 
komunave dhe se i njejti është më i madh tek shkollat fillore rurale në 
krahasim më shkollat urbane. Nga të dhënat e siguruara u vërtetua se 
komuna Staro Nagoriçane ndan pothuajse rreth katër herë më shumë 
mjete për nxënës në krahasim me komunën e Studeniçanit, edhe pse të 
dy komunat janë shkolla rurale.

Pë
rq

in
d
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Grafik nr. 6: Shpenzime për nxënës në shkolla rurale dhe urbane
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Burim: Të dhëna nga komunat e analizuara dhe https://open.finance.gov.mk/

Nga të dhënat e fituara për shkollat në territorin e komunave të 
analizuara është vërtetuar dallim i dukëshëm në numrin mesatar të 
nxënësëve për paralele, si tek ato rurale ashtu ehde tek shkollat urbane. 
Përveç asaj numri i vogël i nxënësëve në komunat e Centar Zhupa dhe 
Staro Nagoriçane është pjesërisht rezultat i faktit se mësimi realizohet 
në objekte rajonale dhe në disa gjuhë. Megjithëse numri i studentëve 
në një klasë është i rregulluar ligj, përjashtimet për krijimin e klasave me 
një numër më të vogël të nxënësëve duhet të jenë qartë të spejguara me 
detaje në përputhje me kushtet dhe specifikat e një shkolle ose komune të 
caktuar, e cila do të rezultojë në rritjen e efikasitetit të mjeteve të siguruara.

Grafik nr.7: Numri mesatar i nxënësëve në paralele në shkollat rurale dhe 
urbane
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Nga grafiku nr. 8 konstatohet se sipërfaqja neto e shkollës në m2 për 
nxënës tek komunat e analizuara sillet në hapësirë prej 2m2 deri më 9m2 
( përjashtim është komuna Karbinci) me çka komunat në të cilat sipërfaqja 
neto e shkollës është nën 5m2 për nxënës, mësimi realizohet në ndrrime 
ose ndërtesën e njejtë shkollore e përdorin dy shkolla (psh. Kumanovë, 
Saraj)

Grafik nr.8: Sipërfaqja mesatare neto e shkollës për nxënës në shkollat rurale 
dhe urbane
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Burim: Të dhëna nga komunat e analizuara

3.3. Propozim për përmbajtjen dhe tiparet e metodoligjisë
Egzistimi i metodologjisë së rregulluar me ligj për shpërndarjen e bllok 

granteve për shkollimin fillor për çdo komunë nuk është e mjaftueshëme 
duke i pasur parasysh rrethanat në vijim:

- formula për shpërndarje nuk është mjaftueshëm e qartë dhe 
transparente

- mungesa e elementeve të rëndësishme në formulë ( si shpenzime 
për transport)

- përcaktimin diskret të pragjeve në formulë

- pjesa më e madhe e shpenzimeve për rrogat e të punësuarve 
mbulohen nga bllok grante

- shpenzime të jo standarizuara për nxënës 

Pavarësisht dobësive të sistetmi për financim të shkollave fillore, 
është e domosdoshëme të thekësohet mungesa e një metodologjie të 
unifikuar për shpërndarjen e mjeteve financiare mes shkollave fillore. 
Domethënë. është e nevojshme të zhvillohet një sistem me elemente 
të domosdoshëme (kritere) për shpërndarjen e mjeteve finaciare mes 
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shkollave dhe procedurë për implementimin e elementve specifike nga 
ana e komunave në përputhje me rregulla të vërtetuara për kushte të 
caktuara dhe specifkimet për shkolla dhe / ose komuna.  Në legjislacion 
duhet të sakëtsohet dhe plotësohet ( neni 160 nga Ligji për arsimin fillor) 
që departmentin i ministrisë me një akt të adekuat (dektret/rregullore) i 
rregullon elementet e domosdoshëme  të metodologjisë për shpërndarje 
të mjeteve financiare mes shkollave fillore. Njëkohësisht ehde gjatë 
vërtetimit të elementeve është e  nevojshme të vërtetohen shpenzimet 
reale për çdo nxënës dhe  një korrelacion*lidhje adekuate të këtyre 
elementeve me elementet e metodoligjisë së shpërndarje së bllok 
granteve për arsimin fillor për komuna.

Përveç kësaj, Këshilli i komunës detyrohet me ligj të vërteton masat 
dhe kriteret për sistemimin e mjeteve financiare për shkollat fillore të 
komunës duhet të precizohet në drejtimin e Këshillit përpos elementeve 
të  detyrueshme mund të përfshij edhe parametra7 shtesë për disa 
specifikme në rajonin e/ose shkollës, mirëpo me rregulla të vërtetuara 
qartë dhe në mënyrë transparente. Këto parametra shtesë të cilat duhet 
ti zhvillojnë komunat duhet të ata gjithashtu duhet t‘u referohen shkollave 
specifike si: shkolla fillore e muzikës, shkolla fillore e baletit, shkolla fillore 
ndërkombëtare, etj.

Këshilli i komunës gjatë fuqizimit të masave dhe kriteriumeve për 
shpërndarjen e mjeteve financiare për shkolla fillore duhet ta respekton 
parimin e gjithëpërfshirjes, gjegjësisht elementet e domosdoshme dhe 
elementet e veçcanta*specifike dhe në të zbatohen në mënyrën e duhuer 
në të gjitha burimet financimit. Kjo domethënë që mjetet financiare nga 
bllok grantet dhe mjetete komunës të caktuara për financimin e arsimit 
fillor duhet të ndahen nën kritere të njejta dhe të vërtetuara nga përpara. 
Përjashtim i kritereve për shpërndarje duhet të jenë burimet e financimit 
ose  aktivitetve të vetëfinancimit të shkollave ushqim i ngrohët për fëmijët 
gjatë mësimit gjith ditor i financuar nga prindërit), donacione dhe mjete 
kreditore, duke pasur parasysh natyrën e të njejtave, gjegjësisht qëllimi 
për të cilin janë siguruar. Të gjitha kriteret e vërtetuara nga ana e Këshillit 
të komunës (të detyrueshmet dhe ato specifike) duhet të konfiromohen 
me nenë adekuat dhe të njejtat të jenë të qarta dhe transparnete ( njoftim 
publik). 

7 Tani ka një peshë në formulë që mbulon studentët me nevoja të veçanta arsimore. Pesha 
lejon që çdo fëmijë me nevoja të veçanta arsimore që është i përfshirë në klasa të rregullta 
të regjistrohet si 2 nxënës. Kjo qasje zvogëlon numrin fizik të studentëve në një klasë, por 
rrit numrin e përfshirë në llogaritjen e grantit. Sidoqoftë, kërkohet një llogaritje gjithëpërf-
shirëse dhe sistematike e këtij parametri, sepse procedura aktuale nuk jep rezultatet e 
kërkuara.
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3.3.1. Përcaktimi i parametrave të Metodoligjsë për shpërndarjen e 
bllok granteve në çdo shkollë fillore

Para se të kalohet në përcaktimin e parametrave të Metodologjisë 
për shpërndarjen e bllok granteve për shkollimin fillor duhet të merret 
parasysh dekreti themelor që parashikon se shkolla fillore mund të 
themelohet nëse:

- ka numër të mjaftueshëm të nxënësëve për formimin e së paku dy 
paraleleve nga klasa e parë deri në të nëntën,

- është siguruar kuadër adekuat i arsimtarëve,

- janë siguruar hapësira të përshtatshme shkollore, pajisje dhe vegla 
arsimore në pajtueshmëri me normat dhe standardet e përcaktuara 
dhe

- janë siguruar mjetet e nevojshëme financiare. 

Shkollë fillore mund të themelohet edhe kur nuk ka numër të 
mjaftueshëm të nxënësëve për formimin e 18 paraleleve, në qoftë 
se themeluesi siguron mjete financiare të mjaftushëme për punë.  
Shkolla fillore mund të ketë pjesë përbërëse një shkollë rajonale, e cila 
organizohet në një vendbanim me numër të vogël të nxënësëve, për të 
cilën vendos themeluesi (komuna), me paraprakisht mendimin pozitiv të 
ministrit të arsimit dhe shkencës. Pranda, metodologjia për shpërndarjen 
e bllok granteve për shkollim fillor, para së gjithash është e nevojshëme të 
përcakton shumën e shërbimit në shkollimin fillor. Domethënë, si kushte 
kryesroe gjatë përcaktimit të shumës së shërbimit duhet të merren 
parasysh rrogat e të punësuarve në shkollat fillore si dhe shpenzimet e 
vazhdueshme (shpenzime materiale) për zbatimin e procesit arsimor.

Shuma e shërbimit do të duhet të verfikohet çdo vit para fillimit të vitit 
shkollor, kur institucionet përgjegjëse disponojnë me të dhëna për numrin 
e nxënësëve të regjistruar në shkollat fillore, që nënkupton edhe numrin 
e paraleleve dhe kuadrin e nevojshëm të arsimtarëve dhe e njejta mun të 
jetë lëndë shqyrtimi gjatë vitit nësë ndodh ndonjë ndryshim i rëndësishëm 
tek njëra nga elementet në të cilat bazohet shuma e shërbimit.

Kështu që, mund të përbledhim se tiparet e domosdoshëme për 
përcaktimin real dhe optimal të shumës së shërbimit janë:

- numri i përgjithshëm i të punësuarve në shkollat fillore

- numri i përgjithsëm i nxënësëve

- numri i arsimtarëve në mësim klasor dhe lëndor, gjegjësisht të 
punësuarit për realizimin e Programes zhvilluese dhe programës 



38

Vjetore për punë në shkollë fillore

- numri i orëve të punës

- numri i klasëve dhe paraleleve

- madhësia, vjetërsia dhe pajisjet e shkollës

- shpenzimet materiale për shkollat fillore

3.3.2. Përcaktimin e rrogave të të punësuarve në shkollat fillore
Gjatë përcaktimit të rrogave për të punsuarit e shkollave fillore, siç 

ka qenë deri tani është e nevojshme të bëhet dallimi mes personave të 
punsuar që kryejn procesin  edukativ-arsimor (kuadëri i arsimtarëve dhe 
bashkëpuntorët profesional, të cilët punën e kryejn në përputhshmëri me 
Ligjin për arsimtarë dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat fillore dhe 
të mesme)8 poashtu kuadëri administrativë dhe teknik në shkolla (zyrtarë 
administrativ dhe persona teknik-ndihmës)

Numri i ekzekutuesve në arsim dhe bashkëpunëtorëve profesional, 
për realizimin e mësimit dhe programës vjetore për angazhim e shkollës, 
duhet të përcaktohet në bazë të:

• fondi i plotë i orëve mësimore i paraparë me planin mësimor dhe 
format tjera të punës edukativo-arsimore në kornizat punës prej 40 
orëve në javë

• numri i klasëve dhe paraleleve
• numri i orëve mësimore
• normat për kuadrin e  arsimtarëve

Duke i vënë në relacion adekuate parametrat e lartëpërmendura duhet 
të vërtetohet numri optimal i zbatuesëve arsimor dhe bashkëpuntorëve 
profesional, si dhe harxhimet duke u bazuar në këtë, respektivisht rrogat 
e këtyre personave. Njëkohësisht, gjatë zhvillimit të standardeve për 
ndihmën e kuadrit adminsitrativo-teknikë në shkollat fillore, gjegjësisht 
përcaktimin e numrit të duhur të profileve të caktuara të këtij kuadri është 
e nevojshme të vendoset gradimi i duhur në raport me:

- numri i paraleleve

- bruto sipërfaqja e përdorues e shkollës në m2

- sipërfaqja për ngrohje dhe mënyra e ngrohjes etj.

Në këtë kontekst me numrin e paraleleve mund të indentifikohet 
dhe standardizohet numri i vendeve të punës siç janë: ndihmës drejtor, 
bibliotekar, sekretarë, punëtorë administrativo financiar dhe ngjajshëm. 
Me parametrin bruto për sipërfaqjen e vyeshme të shkollës, sipërfaqja për 

8 Gazeta Zyrtare e R. Maqedonia nr. 161/19 datë 05.08.2019
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ngrohje dhe mënyra e ngrohjes mund të indentifikohet dhe standardizohet 
numri i vendeve të punës siç janë: kujdestar*portier, mjeshtër, pastrues 
etj.

Numri i të punësuarëve tjerë (pa kolektivin e arsimtarëve) mund të 
rritet jashta numrit standard të këtij lloji të vendeve të punës, vetëm me 
kushte qartë të definuara që do ti përfshinë aktivitet në vijim: qëndrim 
ditor, klasat gjithë ditore, konvikti i organizuar i studentëve brenda 
shkollës, transporti i organizuar, puna edukative me fëmijë me nevoja të 
veçanta, etj.

3.3.3. Parime të propozuara për vërtetimin e shpenzimeve materiale 
për shkollat fillore

Shpenzimet për materiale në shkollat fillore duhet të vërtetohen në 
bazë të llojeve dhe të jenë të paraqitura në njësi fizike. 

- Shpenzimet për energjin elektrike - gjatë vërtetitmi të standardit 
shpenzues si energjisë elektrike (në kilovat) duhet të merren parasysh 
parametrat në vijim: shkolla dhe objektet tjera shkollore, puna në 
ndrrime, hapësira e përdorur e shkollës dhe objektet tjera shkollore, puna 
në ndrrime, pregaditja e ushqimit, llojet e ngrohjes dhe ndriçimit. Pas 
konstatimit të standardit  për shpenzimin e energjisë elektrike që do të 
mund të shprehet në bazë ditore, mujore ose vjetore dhe çmimi i vërtetuar 
fitohen shpenzimet për energji elektrike si element i shpenzimeve 
materiale nga çmimi i shërbimit.

- Shpenzimet për ujë - gjatë konstatimi të standardit për sasinë e 
shpenzuar të ujit duhet ti kemi parasysh parametrat në vijim: qasja në 
rrjetin e ujësjellësit ose sigurimin e ujit nga nga puset e veta, periudha 
kohore e vitit kalendarik, qëllimi i konsumit të ujit në kuptim të: nëse 
shkolla ka pishinën e saj të notit, nëse përdoret uji për sistemin e ngrohjes, 
nëse ka një palestër dhe të ngjashme. Sipas standardit të përcaktuar 
të konsumit të ujit i cili mund të shprehet në bazë ditore, mujore ose 
vjetore dhe çmimit të përcaktuar, kostot e ujit merren si element i kostove 
materiale nga çmimi i shërbimit.

- Shpenzimet për ngrohje -  gjatë konstatimit të shpenzimeve për 
ngrohje duhet të merren parasysh parametrat në vijim: lloji i ngrohjes ( 
ngohje qendrore e qytetit, gaz, naftë, drunjë ose ngrohje e kombinuar), 
sipërfaqja e hapësirës që ngrohet (shkolla dhe objektet tjera shkollore), 
kohëzgjatja e sezonit të ngrohjes, mbajtja e mësimit me ndrrime në 
shkollë, sasia e shpenzuar e lëndës djegëse për ngrohje. Pas konstatimin 
të standardit shpenzues  të llojit të ngrohjes që mund të shprehet në 
bazë ditore, mujore ose vjetore dhe çmimit të përcakutar  për llojin 
e përshtatshëm të lëndës djegëse fitohen shpenzimet për ngrohje si 
element i shpenzimeve materiale nga çmimi i shërbimit. Gjithashtu duhet 
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të merret parasysh ehde lloji i shkollës, respektivisht tek shkollat në rajone 
malore  për asrsye se sezoni i ngrohjes tek të njejtat zgjatë më shumë 
muaj, duhet të rriten shpenzimet për ngrohje për një përqindje të caktuar, 
mirëpo ehde të merren parasysh ehde kushtet e motit gjë që kufizonë 
llojet e energjisë që mund të përdoret nëpër shkolla.  

- Shpenzimet për grumbullimin e mbeturinave si pjesë e 
shpenzimeve materiale - nga çmimi i shërbimit janë përcaktuar tashmë 
përmes parametrit sipërfaqja bruto e shkollës dhe objekteve të tjera 
shkollore dhe çmimit për shërbimin e mbledhjes së mbeturinave.

- Shpenzime për mirëmbajtjen e pastërtisë - duhet të përcaktohen në 
bazë të sasive të nevojshme të materialeve për mirëmbjatjen e pastërtisë 
(detergjente, sapune, mjete dezinfektuese, mjete për mirëmbjatjen e 
parketit dhe tjera) dhe çmimet aktuale të të njejtave. Sasia përcaktohet 
në bazë të hapësirës shkollore ( ndërtesa shkollore  dhe objekte tjera 
shkollore si : kuzhinë, sallë sportive, konvikt, pishinë) dhe pajisje, lloji i 
hapësirës (i mbyllur ose i hapur), lloji i pajisjeve (enë ushqimore, pajisje 
shkollore dhe ngjajshëm), numri i tualeteve, numri i të punësurave dhe 
nxënës në shkollë.

- Shpenzimet aktuale dhe mirëmbajtja investuese - duhet të 
përcaktohen në bazë të vjetërsis së objekteve, gjegjësisht riparimit 
vjetor dhe nevojës së mirëmbajtjes edhe atë posaçërisht për çdo objekt, 
veçanërisht për pajisje. Tek objektet është e nevojshme të vërtetohet 
vjetërsia dhe gjendja e objekteve shkollore dhe atyre plotësuese*shtesë, 
kurse tek pajisjet lloji i të njejtës dhe vjetërsia (kompjuterike, shkollore, 
pajisje të kuzhinës dhe tjera), si dhe shpenzimet për kontrollimin e rregullt, 
servisimin dhe riparimin e instalimeve (ujësjellës, energjia elektrike, 
mbrojtje nga zjarri dhe instalim rrufepritës).

- Shpenzime për përsosje profesionale dhe përmirësimin 
profesionale të punësuarve/ arsimtarëve - mund të përcaktohet % 
(përqindja) nga rroga bruto e të punësuarve/ arsimtarve.

- Shpenzimet materiale tjera si: sigurimi, materialet për zyrë, 
tarifat bankare , PTT shpenzimet, kontrolet sistematike të punësuarve, 
uniformat, vegla shkollore dhe arsimore, qiraja dhe të ngjajshme mund 
të përcaktohent si % përqindje  e një parametri të caktura (p.sh. rrogat 
bruto, numri i paraleleve ose klasave, numri i kolektivit arsimor).

- Shpenzime për transportin e nxënësëve - në pajtueshmëri me 
legjislacionin nxënësi ka të drejt në transport të organizuar ose falas nëse 
vendbanimi është së paku dy kilometra largë nga shkolla fillore më e 
afërt. Nxënësit me aftësi të kufizuara dhe njerëzit që i shoqërojnë kanë 
të drejtën e qasjes së  transportit falas pavarësisht largësis dhe qasjes së 
vendbanimit deri tek shkolla fillore. Gjatë përcaktimit të shpenzimeve të 
këtij lloji duhet të merren parasysh parametrat në vijim: numri i nxënësëve 
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qe e gëzojnë këtë të drejt (përveç nxënësëve të vendosur në konvikt) dhe 
çmimi i caktuar ditor, për një drejtim varësisht nga numri i km në largësi. 
Përveç numrit të nxënësëve, në kushte kur në shkolla ka nxënës me aftësi 
të kufizuara duhet të merret parasysh ehde numri i shoqëruesëve të 
tyre dhe sigurimin e automjetit të përshtatshëm nësë nxënësi ka vegël 
ndihmëse. Në praktik shumë shpesh ndohd që komunat duke u arsyetuar 
se nuk kan automjet të përshtatshëm për transport për këtë qëllim, 
kërkojnë nga prindërit e nxënësëve me nevoja të veçanta arsimore vetë 
të kryejn transportin, si dhe kompensimi për këtë aktivitet bartet nga ana 
e prindërve.

Nëse shkollat kanë minibusët e tyre shkollorë, shpenzimet lidhur me 
transportin duhet të përfshihen në shpenzimet e rrogave të punësuarëve, 
harxhimi i karburantit, mirëmbajtja e  vazhdueshme dhe shpenzime tjera 
materiale në fushën e sigurimit të automjeteve.

3.3.4. Përcaktimin e shumës së shërbimit për nxënës
Nëse çmimi i përcaktuar i shërbimit në shkollat fillore (në pjatueshmëri 

me kriteret dhe parametrat e definuara) vihet në korelacion me numrin e 
nxënësëve fitohet çmimi bazuar në çdo nxënës. Gjatë përcaktimin të çmimit 
për nxënës  është e nevojshme të bëhet dallim mes çmimit për një nxënës 
në zonë rurale dhe urbane, si dhe kostot për nxënës në mësim klasor dhe 
lëndorë. Me përcaktinin e harxhimeve për nxënës një përshtatje adekuate 
duhet të bëhet  për nxënësit me aftësi të kufizuara, për nxënësit nga mjedise 
sociale të ndryshme (për shembull mjedise të margjinalizuara në të cilat më 
shpesh jetojnë nxënësë me përkatësi etnike rome etj.)

Standardi (shuma) për nxënës është një nga elementet e formulës së 
tanishme për ndrajne e bllok granteve për arsimin fillor dhe nga materiale e 
disponueshme publike mund të përcaktojm se ky element nuk është qartë 
dhe në mënyrë koncize i vërtetuar, gjegjësisht nuk është e specifikuar se si 
komunat gjatë ndarje së mjeteve financiare për arsimin fillor për çdo shkollë 
në territorin e tyre arrinë deri tek kjo shumë.

Shuma e caktuar për shërbim në arsimin fillor gjithashtu përveç me numrin 
e nxënësëve mund të vendoset edhe në relacion me numrin e kolektivit 
arsimor, numrin e paraleleve dhe ngjajshëm, njëkohësisht të përdoren edhe 
shpenzimet e duhura si pjesë e çmimit të caktuar të shërbimit.

Rrjedhimisht, metodologjia për shpërndarjen e mjeteve financiare për 
shkollat fillore duhet qartë të definon mënyrën e përcaktimit të shumës 
për shërbim, standardin bazuar në çdo nxënës (me gjitha variacionet 
e lartëpërmendura urbane/rurale, klasore/lëndore) dhe ta specifikon 
pjesëmarrjen e përshtatshme në të gjitha parametrat në formulën për 
shpërndarje të mjeteve financiare, si do të ishte përcaktuar dhe transferuar 
shum reale e nevojshme e  mjeteve financiare deri te shkollat fillore për 
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zhvillim të pandërprerë të procesit arsimor dhe plotësimin e rregullt të gjitha 
obligimeve.

Përveç nevojës për prezentimin e arsimit të integruar në parametrat e 
financimit në shkollat fillore, konsiderojm se duhet të rishikohet opcioni për 
vendosjen e një lloji të caktuar të parametrit për suksesin e shkollës. Qëndrimi i 
tillë është i mbështetur me kornizë ligjore për sigurimin dhe vlerësimin e cilësis 
së punës edukativo-arsimore, gjegjësisht vlerësimin e shkollave. Vendosjen e 
parametrit për suksesin e shkollës në sistemin e financimit mund të ndikoj 
në stimulimin e  përmirësimit të cilësis së shërbimit arsimor dhe të shtojë 
komponetet zhvilluese me të cilën do të financohen zhvillimi profesional i 
arsimtarëve, do të mundësohet vendosja e metodave të reja të punës me 
nxënës, zbatimin e aktiviteve hulumtuese, realizimin e projekteve zhvilluese 
funksioni i të cilave do të përmirëson mësimin, dhe forcon bashkpunimin e 
prindrëve, etj. Gjatë zhvillimit të këtij parametri duhet saktë të përcaktohen 
kushtet që duhet plotësuar, si dhe vendosjen e shkallëve të duhura me një 
koeficient tjetër* të ndryshëm.
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4. PARALLOGARITJE PËR 
INVESTIME DHE PËR 
PLANE VEPRIMI
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Në pjesën më të madhe të vendeve në rrethinën*afërsinë tonë, mjetet 
e synuara jo vetëm për veprimtarin aktuale, mirëpo ehde për investimet 
dhe zhvillimin e arsimit ndahen përmes një formule në mënyrë që mjetet 
financiare ndahen nën kritere*kushte qartë të caktuara. Gjatë përdorimit 
të formuës është e nevojshme mirë të konstatohen variancionet e të 
njëjtës,  sepse vetëm në atë mënyrë procesi i shpërndarjes do të jetë 
transparent. Përveç llogaritjes për nxënës si parametër kryesor, është 
e domosdoshëme të merren parasysh ehde parametrat shoqërore dhe 
ekonomike, sepse në të kundërtën mund të ndodh që shuma e njejt e 
mjeteve të shpërndahen tek komunat e komunave më të zhvilluara, 
gjithashtu edhe në ato më pak të zhvilluara. Në këtë mënyrë, efekti i plotë 
i alokimit të duhur të mjeteve nuk do të arrihet, për arsyes se nevojat për 
zhvillimin e arsimit janë më të larta në komunat më pak të zhvilluara dhe 
ato rurale.

Llogaritjet që u bën në bazë të metodologjisë së vërtetuar më parë 
dhe marrjen e ofertave oficiale nga furnizues të teknologjisë, përkatësisht 
ekzekutues të punëve ndërtimore, tregojnë se shkollat e anketuara, për të 
plotësuar të gjithsa nevojat, nevojiten 20,6 milion euro. Nësë i sqyrtojmë 
të gjitha kategorit, atëherë qartç shihet se punimet infrastrukturore  kanë 
vlerë më të madhe, gjegjësisht 17,4 milion euro, më pas vijon teknologjia 
me 2,8 milion euro dhe mjetet mbikqyrëse ( duke përfshirë këtu ehde 
pajisjet për sport) në vlerë prej 335 mijë euro. 

Tabela nr. 3:  Mjetet e nevojshme për investime në: teknologji, infrastruktur 
dhe mjete mbikqyrëse për komuna

Fondet e kërkuara sipas llojit të investimit

Komuna Infrastruktura Teknologji Ndihmat vizuale Gjithsej sipas komu-
nave

Vasilevo MKD 44,500,605 MKD 8,050,400  MKD 1,389,937 MKD 53,940,942

Veles MKD 202,540,315 MKD 21,654,500 MKD 2,744,131 MKD 226,938,946

Karbinci MKD 14,495,678 MKD 2,349,700 MKD 656,255 MKD 17,501,633

Kumanovë MKD 341,655,514 MKD 67,853,800 MKD 7,820,636 MKD 417,329,950

Saraj MKD 185,555,325 MKD 18,863,300 MKD 2,580,008 MKD 206,998,633

Staro Nagoriçane MKD 62,951,915 MKD 5,819,400 MKD 1,161,502 MKD 69,932,817

Studeniçan MKD 45,447,350 MKD 14,860,500 MKD 967,503 MKD 61,275,353

Centar Zupa MKD 36,941,740 MKD 4,701,000 MKD 645,002 MKD 42,287,742

Çuçer Sandevo MKD 80,828,230 MKD 14,592,994 MKD 1,384,826 MKD 96,806,050

Suto Orizari MKD 57,030,855 MKD 16,709,497 MKD 1,227,902 MKD 74,968,254

MKD 1,071,947,527 MKD 175,455,091 MKD 20,577,702 MKD 1,267,980,320

Një nga temat konkrete të kësaj analize është edhe studimi i 
realizmushëris si investimeve në secilën shkollë dhe planet për realizimin e 
secilës prej tyre ne 2 vitet e ardhëshme. Është me rëndësi të përmendet se 
këto investime nuk përfshinë vetëm financimin prej qeveris qendrore dhe 
lokale, mirëpo gjithashtu përfshinë edhe mjete financiare nga donacione 
dhe donatorë ndërkombëtar si dhe institucione financiare.
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5. PËRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME
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Njëra nga sfidat më të mdhaja me të cilën ballafaquamë përgjatë 
zbatimit të hulumtimi ishin mbledhja e të dhënave dhe sistematizimi i tyre 
në grupe të të dhënave me qëllim përpunimin e mëtutjeshëm. Pjesë e 
madhe e të dhënave janë pjesë e raproteve vjetore që shkollat i dorëzojn 
deri tek komuna, kurse më pas të njëjtat aprovohen nga ana e Ministrisë së 
arsimit dhe shkencave. Për fat të keq këto raporte janë në formë printuar 
dhe të njëjtat perceptohen si detyrim që duhet të kryhet para fillimit të 
vitit të ri shkollor.

Me qëllim shfrytëzimin maksimal të dhënave që këto raporte i përmbajn 
mirëpo edhe rritjen e vlerës së domethënies së raporteve vjetore, është e 
nevojshme ndryshimi i struktursë së tyre, vendosjen indikatorëve matës të 
duhur  dhe ricaktimi i datës kalendarike për fuqizimin e tyre. Momentalisht, 
praktika shfaq se pjesa më e madhe  në shumicën e rasteve përshkruhet 
nga viti i kaluar, kurse numrat ndryshohen vetëm nëse ka ndryshime. Nuk 
egzistojnë indikatorë të qartë dhe matës me të cilët mund të matet suksesi 
i shkollës, jo vetëm nga aspekti i suksesit të arritur nga nxënësit, mirëpo 
edhe nga aspekti i realizimit të përmbajtjeve dhe programeve arsimore, 
niveli i integrimit, niveli i sigurisë dhe trajnime për përsosjen e kuadërit 
arsimor. Me vendosjen e këtyre kritereve do të rritet vlera  e këtyre 
raporeteve  dhe të njejtat nuk do të jenë vetëm detyrim adminstarativ, 
mirëpo do të paraqesin bazë për përparim dhe zhvillim të ardhshëm. 
Përfundimisht, është e domosdoshme ricaktimi i datës kalendarike për 
përgaditjen e tyre dhe fuqizimin për arsye se vendimi i tashëm, miratimi 
i raportit para vitit të ri shkollor nuk është praktik dhe nuk e plotëson 
qëllimin themelor për të cilin është përgaditur raporti. Është e nevojshme 
afati për miratim të zhvendoset në fund të muajit qershor , menjëherë 
pas përfundimit të vitit shkollor. Me këtë ndryshim do të mundsohet 
gjatë pushimit veror të ndërmiren aktivitetet e nevojshme për tejkalimin 
e problemeve dhe sfidave të identifikuara në secilën shkollë, kurse Zyrja 
për zhvillimin e arsimit dhe ministria e arsimit dhe shkencës do të kenë 
të dhëna që do t`ua mundësojn zhvillimin e programeve arsimore dhe 
eventualisht identifkimin e problemeve të mundshme sëpaku për 2 muaj 
para fillimit të vitit të ri shkollor.

Nga aspekti i grupeve të të dhënave , raportet vjetore si burime të 
dhënave që janë kyçe për të gjitha analizat  dhe hulumtimet e lidhura 
me zhvillimin e shkollomit fillor. Prandaj, është e nevojshme digjitalizmi 
i procesit dhe lidhjen e të njetit me platformat veçse më ekzistuese që 
përdoren për arsimin fillor.

Formula aktuale e financimit të shkollës fillore nuk është mjaftë e qartë 
dhe transparente e njejte nuk arrin në mënyrë të duhur ti shpërndan 
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mjetet financiare për njësi të vetqeverisjes lokake dhe për shkolla fillore 
në pajtim me nevojat dhe standardet e financimit të shkollës fillore. Duke 
pasur parasysh se pjesa më e madhe e bllok granteve janë të dedikuara 
për pagesën e rrogave të të punësuarëve, si dhe parametrat për numrin 
e fëmijëve në paralele, relacioni arsimtarë-nxënës, është konstatuar se 
po imponohet nevoja për modernizimin e rrjetit të shkollave fillore, si dhe 
optimalizmi i kuadrit arsimor. Këtu patjetër është e nevojshme ti kushtohet 
kujdes për paralelet e largëta dhe rajonale të cilat zakonisht kanë numër më 
të vogël të nxënësëve, mirëpo për të cilët është e domosdoshme sigurimi 
i arsimit  në përputhsmëri me parimin e arsimit të arritshëm për të gjithë 
nxënësit. Pjesa më e madhe e shkollave rajonale ndodhen në zona të 
parritëshme dhe fëmijët do të duhet të kalojnë deri në 2 orë për transport 
nga vendbanimi deri tek shkolla. Këto fëmijë do të kenë koncentrim të 
zvogluar dhe kohë të kufizuar për kryerjen e plotë të detyrave të shtëpisë 
dhe zotërimin e duhur të materialit jashtë orëve shkollore. Prandaj, është 
e nevojshme gjetjen e një modeli me të cilin parimi për arsim të arritshëm 
për të gjithë fëmijët do të jetë plotësisht i respektuar.

Formula ekzistuese nuk siguron zbatimin e këtyre proceseve për 
arsye së është e përcaktuar me ligj që mjetet financiare për rrogat e të 
punësuarve në shkollat fillore do të sigurohen gna bllok donacione (për 
të njejtat gjithmonë do të sigurohet transfer i mjeteve financiare nga 
buxheti qendror) dhe për shkak të përdorimit jotransparend të pragjeve 
të formulës për shpërndarje, komunat me dendësi më të ulët të popullësis 
dhe numër më të vogël të orëve mësimore vazhdojn tfitojnë mjete të 
majftueshme për të mbuluar shpenzimet për rroga dhe shpenzimet tjera 
operative (sikurse shkolla të punon me fond të plotë të orëve).

Në strategjin arsimore në Republikën e Maqedonis Veriore për vitin  
2018-2025 është vërtetuar se një pjesë e klasëve kanë numër të stërmadh 
të nxënësëve, ndërsa në disa komuna nuk respektohet legjislacioni për 
rajonalizim, gjë që është një nga faktorët më të fortë për ndarjen në arsimin 
fillor. Kjo edhe më shumë ndërlikohet me mosrespektimin e rregullave 
për mjedis të parrezikshëm dhe sigurt në më shumë shkolla. Pikënisje për 
formul efektive dhe funksionale për shpërndarjen e mjeteve fincanciare 
për çdo shkollë fillore, dhe me atë vendosjen e një sistemi optimal, 
ekonomik dhe efikas për financimin e shhkollimit fillor dhe modernizimin 
e rrjetës shkollore.

Modernizimi e rrjetës shkollore në qëllim zvoglimi i numrit të 
arsimatërve dhe orëve, kështu që relacion mësimdhënës-nxënës të arrin 
nivelin e duhut të efikasitet, mund të rezulton me kursime të dukshëme  në 
sistemin e shkollimit fillor. Për shkak të egzistimit të pragjeve (përcaktimi 
i të cilëve për momentin është jotransparent dhe i paqartë), formula e 
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tashëme për transfer të të mirave nuk krijon stimul të mjaftueshëm për 
kryebashkiakët të zvoglëjon numrin e paraleleve me numër shumë të 
vogël të nxënësëve, dhe me atë ti mbyllin shkollat. Përveç asaj, qeveria 
qendrore është në njëfarë mënyre e detyruar të siguron që të gjithë vendet 
e arsimatarëve janë plotësisht të financuara. Si rezultat i kësaj relacioni 
mesatar mësimdhënës-nxënës mbetet konstant siç shihet në grafikonin 
nr.4.

Modernizimi i rrjetës shkollore, rrallë ka sukses vet në vete, si rezulatat 
i kundërshtimit të prindërve që nuk pajtohen ti dërgojnë fëmijët e vegjëli 
në rrugëtime më të gjata me autobus deri tek shkolla dhe arsimtarët që 
frikësohen për vendet e tyre të punës, për arsye se Ministria e arsimit dhe 
shkencës së Republikës së Maqedonisë Veriore duhet të ketë rolin kryesor 
në sipërmarrjen e hapave serioz dhe aktiviteteve për:

- modernizimin e rrjetës së shkollave fillore,

- identifikimin e orëve që duhet kombinuar,

- shfrytëzimin më efektive të kuadrit të arsimtarëve dhe të të 
punësuarve tjerë,

- angazhimi i kuadrit të arsimatrëve për punë me fëmijë që kanë 
sukses më të dobët dhe të cilët nuk kanë mundësi dhe mbështetje 
adekuate nga familja për mësim në shtëpi (p.sh. për shkak të punës 
së përkohëshme të prindërve jashtë vendit, prindërit që punojnë 
në periudha më të gjata kohore dhe në fusha, prindër që nuk kanë 
shkollim të mjaftueshëm dhe ngjajshëm.

- të shqyrtohet mundësia për pensionim të parakohshëm dhe

- të sigurohet zvogëlimi (eliminimi) i vendeve të punës që janë të 
panevojshme pasi që të njetat do të lirohen përmes pensionimit të 
punësuarve të  tanishëm.

Kuadri i arsimtarëve mund të zvogëlohet përmes mosmiratimit të 
pëliqmeve për vende të punës që janë liruar përmes pensionimit. Përveç 
asaj, zgjerimi i shkollimit parashkollor krijon potencial për mundësi të 
reja të punës për arsimtarët e shkollave fillore, nën kushtin që të njejtit 
të jenë ti kualifkuar. Në këtë drejtim institucionet përgjegjëse mund të 
ofrojnë programe për rikualifkimin e kuadrit arsimor për angazhimin e 
tyre në punë aty ku është më shumë e nevojshëme (rishpërndarjen e të 
punësuarve  sipas suficitit dhe deficitit të insititucioneve). Zgjerimi i arsimit 
parashkollor ofron edhe mundësi për shndërrimin e shkollave fillore në 
institucione për arsimim parashkollor (çerdhe të fëmijëve), qendra për 
zhvillim të hershëm fëmijëror dhe tjera.
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Përveç kësaj, komunat duhet të bëjnë modernizimin dhe ndarjen më 
të mirë të paraleleve që të arrihet numri optimal i nxënësëve me burimet 
e nevojshme. Në këtë mënyrë do të zvogëlohen shpenzimet e shkollave, 
veçanërisht në pjesën e energjisë elektrike, ngrohjes, transportit të 
nxënësëve, mirëpo edhe arsimtarëve dhe kuadreve tjera.

Shumica e eksperëve ndërkombëtar dhe të vendit në studime të 
ndryshme dhe dokumente vërtetojnë se formulat për alokim i bllok 
granteve nuk funksionon mirë, për arsye se ndikimi mbi shpërndarje i takon 
pargjeve të sipërme dhe të poshtme. Nga këtu rrjedhin rekomandimet 
që të largohet amortizimi i bllok granteve për shkollimin fillor, siç është 
bërë në vitet e kaluara në formulën për shpërndarjen e bllok granteve 
për shkollimin e mesëm. Efekt i drejtpëtdrejt i një vendimi të tillë do të 
jetë që disa prej komunave, ku rrjetet e shkollave lokale janë veçanrisht 
joefikase të fitojnë grant të alokuar më të vogël se shpenzimet e tanishme 
të rrogave.

Paralelisht me heqjen graduale të pengesave, vërtetimi i formulës së 
re për shpërndarjen e mjeteve financiare deri tek shkollat fillore duhet të 
bazohet në një metodë të unifikuar  për një shumë të caktuar të shërbimeve 
për arsim fillor dhe parametra tjera specifik  varësisht nga komuna 
dhe shkollat fillore e definuara nën kritere rrepësisht të përcaktuara. 
Njëkohësisht duhet të merret parasysh mundësia për ekonomin prej 
vëllimit të prokurimeve publike për shkollat në nivel komunal me qëllim 
të bëhen kursime në bazë të decentralizimit të prokurimeve publike për 
shkolla, si dhe vendosjen e kofinancimit të domosdoshëm të shkollimit 
fillor nga të ardhurat e vetë komunës.


