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Broshura është rezultat i realizimit të projektit "Përparimi i arsimit në komuna" që e realizoi
Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) nga shkurti i vitit 2006 deri në shkurtin e vitit
2008. Kjo broshurë është mundësuar me mbështetjen e Institutit të Shoqërive të Përhershme
(ISHP) përmes fondeve të Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (USAID). 

Mendimet e shprehura këtu janë qëndrime të autorëve dhe nuk i shprehin edhe qëndrimet e
Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), të Institutit të Shoqërive të Përhershme
(ISHP) ose të Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
(USAID). Po ashtu as përmendja e firmave ose prodhimeve komerciale nuk nënkupton mbë-
shtetje ose rekomandim të tyre. 
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N ë korrik të vitit 2005 Maqedonia e miratoi një pako ligjore për
decentralizimin e arsimit fillor dhe të mesëm. Ligji paraqiste
ndryshim kolosal, sepse me të komunave u përcilleshin një

pjesë e madhe e përgjegjësive, para së gjithash nga fusha e admi-
nistrimit dhe financimit të shkollave. 

Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) tashmë 4
vite në vazhdimësi punon në projekte afatgjata për fuqizimin e kapa-
citeteve të subjekteve të ndryshëm në sektorin e arsimit. Duke u ni-
sur nga përvoja që e kishte, QMEQ e inicioi projektin "Përparimi i
arsimit në komuna", i cili kishte për qëllim fuqizimin e kapaciteteve
të të punësuarve në komuna, shkolla dhe organizata joqeveritare që
ata të ballafaqohen me sfidat e reja. 

Në këtë broshurë janë përfshirë politikat arsimore komunale
dhe planet aksionare të hartuara nga përfaqësues të sektorëve të
ndryshëm të 10 komunave. Në të janë parashtruar problemet që da-
lin nga infrastruktura joadekuate dhe numri i madh i nxënësve në
shkolla të veçanta, aty bëhet fjalë për gjendjet e ndryshme në shko-
llat qendrore dhe periferike, për zonat urbane përkundër atyre rura-
le, flitet për strukturën e kuadrit mësimor, pastaj në të janë dhënë
përparësitë e veprimit që kanë për qëllim përmirësimin cilësisë së
procesit mësimor ose përmirësimin e kushteve të punës, si dhe janë
dhënë rekomandime për vëzhgim dhe evaluim si metoda përmes të
cilave do të rritet transparenca në nivel komunal për të gjitha akti-
vitetet që kanë të bëjnë me procesin e arsimit. 

Me qëllim që në mënyrë praktike të promovohet dhe të zbato-
het mënyra e decentralizuar e vendosjes,
në nivel të secilës komunë janë formuar tru-
pat arsimorë komunalë (TAK). Në këto or-
gane në mënyrë aktive janë inkuadruar për-
faqësues të komunave (shumica nga sek-
torët e arsimit dhe kulturës), përfaqësues
të kuadrit edukativo-arsimor të shkollave
fillore, si dhe përfaqësues të sektorit joqe-
veritar që në mënyrë aktive veprojnë në fu-
shën e arsimit në nivel komunal. Anëtarët
e TAK-ut të dhjetë komunave në fjalë për-
mes procesit të strukturuar i realizuan ba-
zat e vlerësimit të nevojave parësorë duke
i marrë parasysh mundësitë dhe sfidat të
cilat e dallojnë secilën komunë. Gjatë zba-
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3Politikat arsimore të komunës e SARAJIT



4 Politikat arsimore të komunës e SARAJIT

timit të aktiviteteve të projektit, komunat kanë pasur mundësi ta zbatojnë në mëny-
rë praktike modelin që u prezantua për hartimin e politikave arsimore komunale. 

Gjatë realizimit të projektit, nga muaji shkurt i vitit 2006 deri në muajin shkurt
të vitit 2008, janë arritur këto rezultate: janë vendosur lidhje ndërmjet përfaqësuesve
të shkollave, përfaqësuesve të sektorit joqeveritar dhe kuadrit komunal të dhjetë
komunave në Maqedoni, shkollave dhe OJQ-ve, janë fuqizuar kapacitetet e të punë-
suarve në trupat arsimorë, si dhe janë definuar planet strategjike në të cilat secila
komunë i ka parashtruar përparësitë për ndërhyrjet e mundshme. 

Projekti u realizua me mbështetje të Institutit të Shoqërive të Përhershme
(ISHP) përmes fondeve të Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës (USAID), ndërsa ai është rezultat i bashkëpunimit të jashtëzakon-
shëm me 10 komunat e inkuadruara në projekt: Vrapçishtë, Kërçovë, Koçanë, Mav-
rovë dhe Rostushë, Negotinë, Radovish, Saraj, Sveti Nikollë, Strumicë dhe Çashkë.



K ompetencat e reja në sferën e arsimit në Republikën e Maqe-
donisë, të bartura prej nivelit qendror në nivelin komunal, du-
het të trajtohen nga vetëqeverisja lokale në mënyrë stra-

tegjike. Kjo do të sigurojë efikasitet optimal dhe menaxhim të suk-
sesshëm të arsimit fillor, e cila ka rëndësi të madhe për bashkësinë
lokale.

Kompetencat e reja në arsim kërkojnë reforma nga sistemi i
vjetër i menaxhimit me shkollat dhe krijimin e strategjisë lokale për
arsim, për përmirësimin e menaxhimit dhe cilësisë së arsimit në vi-
tet e ardhshme. Së këndejmi, është shumë e rëndësishme që push-
teti lokal të krijojë plan i cili do ti kombinojë (integrojë) pikësynymet
më të rëndësishme afatgjate të njësisë së pushtetit lokal, politikat
dhe programet të cilat do të jenë të bashkangjitura. Me këtë plan
strategjik pushteti lokal do të ketë një pasqyrë të qartë të situatës në
sferën e arsimit dhe do ti ndërmerr përpjekjet e vërteta për përmi-
rësimin e cilësisë së mësimdhënies, përmirësimin e cilësisë së pais-
jeve shkollore dhe përmirësimin e objekteve shkollore.  

Njëra prej risive në sistemin juridik dhe politik të Republikës së
Maqedonisë është decentralizimi i përforcuar dhe bartja e një numri
të madh të kompetencave prej pushtetit qendror në ate lokal. Pikë
kryesore në Marrëveshjen Kornizë të nënshkruajtur në vitin 2001 në
Ohër, është pikërisht Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar, e pa-
raqitur në amandamentin XVII të kushtetutës së Republikës së Ma-
qedonisë. Këto ndryshime në kompetencat e vetëqeverisjes lokale
konfirmohen edhe me miratimin e Ligjit për vetëqeverisje lokale,
në të cilin është theksuar qartë fuqia e rritur në disa sfera, përfshirë
këtu edhe arsimin. Për adaptimin ndaj situatës së re janë bërë disa
ndryshme edhe në Ligjin për arsimin fillor.

Të gjitha këto ndryshime në legjisla-
tivë kanë qenë në funksion të ndryshimit të
mënyrës së menaxhimit të arsimit nga ana
e pushtetit qendror. Arsimi nuk ka qenë në
listën e prioriteteve të pushtetit qendror.
Gjendja e dobët ekonomike në vend e ka
lënë arsimin jashtë planeve pë zhvillim dhe
investimet në këtë sferë kanë qenë të pak-
ta. Rripërtërirja e ndihmave për mësimd-
hënien dhe modernizimi me kompjutorë
është realizuar pothuajse ekskluzivisht nga
donatorët e huaj dhe sponzorët tjerë. Fon-

1. HYRJE
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det të cilat nga qendra janë shpenzuar për arsim, janë përqëndruar rrallë herë në
përmirësimin e arsimit, dhe më tepër në mirëmbajtjen e gjendjes së ndërtesave

shkollore të cilat kanë qenë në gjendje të dëmtuar, si dhe për pagesën e rrogave të
kuadrit mësimdhënës. Miratimi i vendimeve në mënyrë të centralizuar, të lidhur me
kuadrin, planifikimin, mbylljen dhe hapjen e shkollave, rrjetet shkollore dhe temat
tjera relevante të arsimit rrallë here kanë qenë gjegjëse ndaj nevojave të bashkë-
sisë lokale, në veçanti në rajonet rurale

Më 1 Korik 2005 ka filluar procesi i decentralizimit në Republikën e Maqedoni-
së, në pajtim me Ligjin pë vetëqeverisje lokale. Duke u bazuar në këtë ligj, pushtetet
lokale përveç përgjegjësive të tjera e kanë marrur edhe përgjegjësinë mbi arsimin.
Komunat do të jenë përgjegjëse edhe për miratimin e dokumenteve strategjike për
zhvillimin dhe përmirësimin e situatës në fushën e përgjegjësive të tyre, duke u ba-
zuar në Ligjin për vetëqeverisje lokale.

Rregullimi i ri juridik e siguron decentralizimin e arsimit i cili do të realizohet në
dy faza. Faza e parë e decentralizimit të arsimit, e cila është më e përmbushur, e
përfshinë bartjen e pronësisë së ndërtesave shkollore, mirëmbajtjen e tyre dhe me-
naxhimin e transportit të nxënësve, për të cilën sigurohen dotacione kategorike nga
pushteti qendror. Faza e dytë ka filluar më 1 Shtator 2007 ku janë kyçur 42 Komuna
(Komuna e Sarajit nuk është përfshirë në këtë paket) ku përfshihen përgjegjësitë për
rrogat e arsimtarëve, kuadrit teknik dhe administrativ, për të cilën sigurohen bllok do-
tacione nga pushteti qendror, me të cilat komunat do ti realizojnë kompetencat e tyre.

Me këto kompetenca të reja, vetëqeverisja lokale bëhet pjesëmarëse serioze
në procesin e miratimit të vendimeve të lidhura me arsimin. 

Në procesin e Strategjisë lokale për arsim janë përfshirë partnerë të ndryshëm
lokal:

- Kryetari i Komunës
- Trupi punues për arsim
- Komisioni për arsim pranë Këshillit të Komunës
- Drejtorët e shkollave
- Këshillat e shkollave
- Arsimtarët
- Prindërit

Trupi punues për arsim  dhe Komisioni për arsim me ndihmën e ekspertëve e
shqyrtuan planin aksional. Draft verzioni i Strategjisë lokale për arsim u prezentua
para Kryetarit të Komunës dhe Këshillit komunal. Pas diskutimit, anëtarët e Këshillit
të Komunës e miratuan draft verzionin. Në këtë seancë, u miratua plani aksional
dhe rang lista për përmirësimin e objekteve shkollore.
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Komuna e Sarajit është komunë rurale dhe shtrihet në pjesën veriperendimore
të Qytetit të Shkupit dhe është një ndër komunat e Qytetit të Shkupit. Ka një sipër-
faqe prej 240 kilometra katror, me 23 vendbanime (Saraj, Arnaqi, Bojanë, Bukoviq,
Gllumovë, Sullare e epërme, Grçec, Dvorcë, Sullare e poshtme, Kondovë, Kopani-
cë, Krushopek, Llaskarcë, Lubin, Matkë, Paniçarë, Radushë, Raoviq, Rashçe, Mini-
era e Radushës, Semenishtë, Çajlanë dhe Shishovë) dhe në bazë të regjistrimit të
fundit në të jetojnë 35.408 banorë të nacionaliteteve të ndryshme - shqiptarë, maqe-
donas, boshnjakë, romë etj. Shqiptarë janë 91.53%, Maqedonas janë 3.89%, Bosh-
njak 3.16%, Romë 0.77%, Turq 0.13%, Serb 0.05% dhe të tjerë 0.47%.

Dendësia e popullatës në Komunën e Sarajit është 158 banorë në një kilo-
metër katrorë, që donë të thotë se është dyfish më shumë se mesatarja në Repub-
likën e Maqedonisë. 

Duke marur parasysh procesin e decentralizimit dhe problemet në arsim, ko-
muna ka caktuar një Përgjegjës për arsim dhe një këshilltarë - inspektor të autor-
izuar për arsim, të cilët merren me çështjet nga sfera e arsimit në Komunën e Sara-
jit. Zyrtarët komunal të caktuar për ti kryerr detyrat lidhur me arsimin kanë punuar
gjatë kohë në shkollat fillore në Komunën e Sarajit, kanë të kryer fakultetin peda-
gogjik. Kjo do të thotë se janë të informuar mirë për problemet në sferën e arsimit
dhe posedojnë njohuri solide për kryerjen e detyrave për të cilat janë caktuar. Në ku-
adër të Këshillit komunal funksionon Komisioni për arsim, i cili meret kryesisht me
çështjen e arsimit. Komuna e Sarajit në një të ardhme të afërt planifikon të punëso-
jë edhe një nënpunës i cili do të punojë në sferën e arsimit. Në perspektivë afatg-
jatë, komuna ka për qëllim të formojë Njësi apo Sektor për arsim.

Shkollat fillore në teritorin e Komuës së Sarajit nuk kan kushte për fëmijët me
aftësi të kufizuara me përjashtim të funksionimit të një paraleleje me mësim në
gjuhën maqedone në hapësirat e Sh.F. "Dituria" në Saraj. Kjo paralele funksionon si
paralele e shpërndarë e Sh.F.V. "Dr.Zllatnn Sremec" (Komuna e Kisela Vodës). Në
disa vendbanime janë identifikuar fëmijë me aftësi të kufizuara edhe për skaj mun-
gesës së kushteve në shkollat fillore, disa prej tyre detyrohen ta ndjekin mësimin në
shkollat egzistuese (pa kushte për këtë kategori të fëmijëve), ndërsa një numër i
caktuar detyrohen të regjistrohen në kuadër të shkollave në Komunat tjera të qytetit
të Shkupit 

Në teritor të Komunës së Sarajit nuk ka çerdhe për fëmijë.

Në Komunën e Sarajit funksionon një shkollë e mesme fetare, medreseja "Isa
Beg" në Kondovë, me të cilën menaxhon Bashkësia Fetare Islame (BFI) e R.M. por
nuk ka shkolla tjera të mesme. Nxënësit të cilët e mbarojnë shkollën fillore, shkol-
limin e mesëm e ndjekin në shkollat e mesme në Komunat tjera të Qytetit të Shkupit.
Si më të preferuara janë: shkolla e mesme e mjekësisë "Pançe Karaxhozov", shkol-
la e mesme e ekonomisë "Arseni Jovkov", gjimnazi "Zef-Lush-Marku", gjimnazi
"Zdravko Cvetkovski", shkolla e mesme profesionale "Boro Petrushevski", shkolla e
mesme e makinerisë "8 Shtatori", shkolla e mesme "Cvetan Dimov", etj.

INFORMATAT E PËRGJITHSHME
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Në Komunën e Sarajit funksionon Fakulteti i Shkencave Islame (FSHI) në
Kondovë, me të cilin menaxhon BFI në R.M. dhe në Saraj Univerziteti privat Nju

Jork Kolexh. Duke patur parasysh numrin e madh të nxënësve, ka nevojë për the-
melimin e një shkolle të mesme dhe një fakultet nga ana e Univerzitetit të Europës
Juglindore ose Univerzitetit Shtetëror të Tetovës të transferohet apo themelohet në
teritor të Komunës së Sarajit. 



S ipas numrit të nxënësve të regjistruar, me fillimin e vitit shko-
llor 2007/2008 në SH.F. "Dituria" në Saraj dhe shkollat perife-
rike në vendbanimin Grçec, Krushopek dhe Lubin, mësimin e

përcjellin 1803 nxënës të cilët janë të shpëndarë në 71 paralele, në
SH.F. "Sami Frasheri" në Gllumovë dhe shkollat periferike në vend-
banimin Shishovë dhe Matkë, mësimin e përcjellin 418 nxënës të
cilët janë të shpërndarë në 24 paralele, në SH.F. "Emin Duraku" në
Bukoviq dhe shkollat periferike në vendbanimin Arnaqi, Çajlanë dhe
Raoviq, mësimin e përcjellin 714 nxënës të cilët janë të shpërndarë
në 41 paralele, në SH.F. "Ibe Palikuqa" në Bojanë dhe shkollat per-
iferike në vendbanimin Llaskarcë dhe Paniçarë, mësimin e përcjellin
592 nxënës të cilët janë të shpërndarë në 32 paralele, në SH.F.
"Bajram Shabani" në Kondovë dhe shkollat periferike në vendban-
imin Sullare e poshtme dhe Sullare e epërme, mësimin e ndjekin
967 nxënës të cilët janë të shpërndarë në 45 paralele, në SH.F.
"Drita" në Rashçe dhe shkolla periferike në vendbanimin Kopanicë,
mësimin e ndjekin 858 nxënës të cilët janë të shpërndarë në 34
paralele, dhe në SH.F. "Faik Konica" në Radushë dhe shkolla peri-
ferike në vendbanimin Dvorcë, mësimin e ndjekin 303 nxënës të
cilët janë të shpërndarë në 15 paralele.

Në bazë të shënimeve të lartëshënuara, numri i përgjithshëm
i nxënësve të regjistruar në shkollat fillore të Komunës së Sarajit, në
fillimin e vitit shkollor 2007/2008, është 5655 nxënës të cilët janë të
shpërndarë në 262 paralele.

Nxënës të regjistruar në shkollat fillore në Komunën e Sarajit 
në fillim të vitit shkollor 2007/2008

2. NXËNËSIT DHE PARALELET
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SH.F. “Faik Konica“ - Radushë

SH.F. “Drita“ - Rashçe

SH.F. “Bajram Shabani“ - Kondovë

SH.F. “Ibe Palikuqa“ - Bojanë

SH.F. “Emin Duraku“ - Bukovuq 

SH.F. “Sami Frasheri“ - Gllumovë

SH.F. “Dituria“ - Saraj
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Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 1803, të
shpërndarë në 71 paralele.

Shkolla fillore "Dituria" ndodhet në Saraj. Mundëson arsim fillor prej klasës së
I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedone,
si dhe prej klasës së V-të deri në klasën e VIII-të në gjuhën boshnjake. Shkolla i
përfshinë nxënësit e vendbanimit Saraj. Ka klasë të kombinuara te paralelet me
mësim në gjuhën maqedone, ndërsa te paralelet me mësim në gjuhën shqipe dhe
gjuhën boshnjake paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkollat periferike në
Gërçec dhe Krushopek mundësojnë arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri
në klasën e VIII-të, mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Në këto dy shkolla paralelet
janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Lubin mundëson arsim fillor
prej klasë së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e IV-të, me mësim në gjuhën boshnjake,
Në këtë shkollë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). 

Në vendbanimi Llokë nuk ka shkollë fillore dhe nxënësit e këtij vendbanimi
arsimin fillor e realizojnë jashtë Komunës së Sarajit, përkatësisht në shkollën fillore
"Bratstvo" - Nerez, në Komunën e Karposhit. Lloka gjendet 2 kilometra afër shkol-
lës periferike "Dituria" - Krushopek, por pasi që tradicionalisht nxënësit e Llokës kan
mësuar në "Bratstvo" - Nerez, ata kanë vazhduar edhe pas ndarjes së fundit terito-
riale, pas vitit 2005 të mësojnë në të njejtën shkollë. Numri i përgjithshëm i këtyre
nxënësve është 78, (prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të). 

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollave periferike: 

SH.F. “Dituria” - Saraj, me mësim në gjuhën shqipe

SH.F. “Dituria” - Saraj 

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 124 4
I (7) 130 4
II 103 4
III 119 4
IV 145 5
V 106 4
VI 129 4
VII 132 4
VIII 126 4
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SH.F. “Dituria“ - Saraj, me mësim në gjuhën maqedone

SH.F. “Dituria“ - Saraj, me mësim në gjuhën boshnjake

SH.F.P. “Dituria“ - Gërçec

SH.F.P. “Dituria“ - Lubin, me mësim në gjuhën boshnjake

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 0 0
I (7) - III 13 1
II - IV 5 1
V - VI 18 1
VII - VIII 19 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 15 1
I (7) 14 1
II 14 1
III 22 1
IV 13 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
V 9 1

VI 12 1

VII 12 1

VIII 14 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 19 1
I (7) 32 1
II 23 1
III 35 2
IV 18 1
V 32 1
VI 31 1
VII 33 1
VIII 25 1
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SH.F.P. “Dituria” - Krushopek

Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 418, të
shpërndarë në 24 paralele.

Shkolla fillore "Sami Frasheri" ndodhet në Gllumovë. Mundëson arsim fillor
prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe.
Në këtë shkollë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në
Shishovë mundëson arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasë e IV-të,
me mësim në gjuhën shqipe dhe ghjuhën maqedone. Në paralelet me mësim në
gjuhën shqipe kemi 3 paralele të pastërta (pakombinuara) dhe 2 paralele të kombin-
uara, ndësra në paralelet me mësim në gjuhën maqedone paralelet janë të kombin-
uara. Shkolla periferike në Matkë mundëson arsim prej klasës së I-rë (6), I-rë (7)
deri në klasën e IV-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë
të kombinuara. 

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollave periferike:

SH.F. “Sami Frasheri” - Gllumovë

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 29 1
I (7) 29 1
II 26 1
III 40 2
IV 29 1
V 26 1
VI 24 1
VII 29 1
VIII 39 2

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 20 1
I (7) 39 2
II 35 2
III 27 1
IV 35 2
V 40 2
VI 48 2
VII 45 2
VIII 51 2

SH.F. “Sami Frasheri” - Gllumovë
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SH.F.P. “Sami Frasheri” - Shishovë, me mësim në gjuhën shqipe

SH.F.P. “Sami Frasheri” - Shishovë, me mësim në gjuhën maqedone

SH.F.P. “Sami Frasheri” - Matkë

Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 714, të
shpërndarë në 41 paralele.

Shkolla fillore "Emin Duraku" në Bukoviq mundëson arsim fillor prej klasës së
I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shko-
llë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Arnaqi mundëson
arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në
gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla
periferike në Çajlanë mundëson arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në
klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë të
pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Raoviq mundëson arsim fillor prej
klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në
këtë shkollë paralelet janë të kombinuara me përjashtim të klasës së I-rë (6).

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollave periferike:

SH.F. “Emin Duraku” - Bukovuq

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 2 1

I (7) 6 1

II - IV 17 1

III 14 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) - I (7) 8 1

II - III - IV 10 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) - I (7) - III 12 1

II - IV 9 1
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SH.F. “Emin Duraku” - Bukovuq

SH.F.P. “Emin Duraku” - Arnaqi

SH.F.P. “Emin Duraku” - Çajlanë

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 43 2
I (7) 41 2
II 37 2
III 44 2
IV 39 2
V 44 2
VI 52 2
VII 39 2
VIII 49 2

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 14 1
I (7) 18 1
II 15 1
III 14 1
IV 14 1
V 17 1
VI 23 1
VII 16 1
VIII 17 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 12 1
I (7) 15 1
II 17 1
III 13 1
IV 13 1
V 12 1
VI 16 1
VII 15 1
VIII 20 1
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SH.F.P. “Emin Duraku” - Raoviq

Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 592, të
shpërndarë në 32 paralele.

Shkolla fillore "Ibe Palikuqa" në Bojanë mundëson arsim fillor prej klasës së I-
rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkol-
lë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Llaskarcë mundë-
son arsim fillor prej klasës së i-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në
gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla
periferike në Paniçarë mundëson arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në
klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë të kom-
binuara me përjashtinm të klasës së I-rë (6).

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollave periferike:

SH.F. “Ibe Palikuqa” - Bojanë

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 3 1
I (7) 6 1
II 5 1
III 6 1
IV 5 1
V - VI 12 1
VII - VIII 8 1

SH.F. “Ibe Palikuqa” - Bojanë

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 39 2
I (7) 45 2
II 44 2
III 45 2
IV 48 2
V 38 2
VI 43 2
VII 40 2
VIII 35 2
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SH.F.P. “Ibe Palikuqa” - Llaskarcë

SH.F.P. “Ibe Palikuqa” - Paniçarë

Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 967, të
shpërndarë në 45 paralele.

Shkolla fillore "Bajram Shabani" në Kondovë mundëson arsim fillor prej klasës
së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë
shkollë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Sullare të
poshtme mundëson arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-
të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë paralelet janë të pastërta (pakom-
binuara). Shkolla periferike në Sullare të epërme mundëson arsim fillor prej klasës
së I-rë (6),I-rë (7) deri në klasën e IV-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkol-
lë paralelet janë të pastërta (pakombinuara).

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollave periferike:

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 3 1
I - III 5 1
II - IV 11 1
V - VII 14 1
VII - VIII 9 1

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 18 1
I (7) 15 1
II 17 1
III 20 1
IV 23 1
V 18 1
VI 21 1
VII 18 1
VIII 23 1

SH.F. “Bajram Shabani” - Kondovë
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SH.F. “Bajram Shabani” - Kondovë

SH.F.P. “Bajram Shabani” - Sullare e Poshtme

SH.F.P. „Bajram Shabani“ - Sullare e Epërme

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 35 2
I (7) 55 2
II 52 2
III 45 2
IV 56 3
V 54 2
VI 73 3
VII 71 3
VIII 66 3

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 33 2
I (7) 39 2
II 41 2
III 39 2
IV 35 2
V 53 2
VI 50 2
VII 52 2
VIII 55 2

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 10 1
I (7) 14 1
II 13 1
III 13 1
IV 13 1
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Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 858, të
shpërndarë në 34 paralele.

Shkolla fillore "Drita" në Rashçe dhe shkolla periferike në Kopanicë mundëso-
jnë arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në
gjuhën shqipe. Në këto dy shkolla paralelet janë të pastërta (pakombinuara).

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollës periferike:

SH.F. “Drita” - Rashçe

SH.F.P. “Drita” - Kopanicë

SH.F. “Drita” - Rashçe

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 48 2
I (7) 53 2
II 56 2
III 53 2
IV 52 2
V 62 2
VI 50 2
VII 64 2
VIII 50 2

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 41 2
I (7) 42 2
II 42 2
III 46 2
IV 44 2
V 49 2
VI 35 1
VII 46 2
VIII 25 1
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Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2007/2008, është 303, të
shpërndarë në 15 paralele.

Shkolla fillore "Faik Konica" në Radushë mundëson arsim fillor prej klasës së
I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e VIII-të, me mësim në gjuhën shqipe. Në këtë shkol-
lë paralelet janë të pastërta (pakombinuara). Shkolla periferike në Dvorcë mundë-
son arsim fillor prej klasës së I-rë (6), I-rë (7) deri në klasën e IV-të.Në këtë shkollë
funksionon vetëm 1 paralele e kombinuar. Në klasën e tretë nuk ka asnjë nxënës.

Në shkollën fillore "Faik Konica" në Radushë, arsimin fillor prej klasës së V-të
deri në klasën e VIII-të, e realizojnë edhe 9 nxënës të vendbanimit Orashë e
poshtme (Komuna e Jegunovcës - Tetovë). 

Në tabelat në vijim pasojnë të dhënat për të gjitha paralelet dhe numrin e
nxënësve në kuadër të shkollës fillore dhe shkollës periferike:

SH.F. “Faik Konica” - Radushë

SH.F.P. “Faik Konica” - Dvorcë

SH.F. “Faik Konica” - Radushë

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) 34 2
I (7) 23 1
II 19 1
III 27 1
IV 27 1
V 41 2
VI 35 2
VII 42 2
VIII 43 2

Klasa Numri i nxënësve Numri i paraleleve
I (6) - I (7) - II - dhe IV 12 1
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Rrjeti shkollor në Komunën e Sarajit është i qëndrueshëm. Kemi shkolla me
numër stabil të nxënësve të cilat do të funksionojnë normalisht edhe në vitet e
ardhshme. Përjashtim bëjnë paralelet me mësim në gjuhën maqedone në shkollën
fillore "Dituria" në Saraj dhe paralelet me mëm në gjuhën shqipe dhe gjuhën maqe-
done në shkollën periferike "Sami Frasheri" në Shishovë, si dhe paralelet me mësim
në gjuhën shqipe në shkollën periferike "Sami Frasheri" në Matkë, paralelet në
shkollën periferike "Emin Duraku" në Raoviq, paralelet në shkollën periferike "Ibe
Palikuqa" në Paniçar, paralelet e shkollës periferike "Bajram Shabani" në Sullare të
epërme dhe më e rezikuar është paraleleja e vetme në shkollën periferike "Faik
Konica" në Dvorcë, ku kemi numër tejet të vogël të nxënësve (12), dhe si rezultat i
kësaj tendence vitet e ardhshme mundë të vijë deri te zvogëlimi i numrit të nxënësve
përkatësisht paraleleve në shkollat e lartëpërmendura ndërsa shkolla periferike
"Faik Konica edhe të mbyllet, ku në këtë rast nxënësit që aktualisht mësojnë në këtë
shkollë do të vazhdonin shkollimin në shkollën fillore "Faik Konica" në Radushë, e
cila është në largësi prej 5 km nga shkolla periferike në Dvorcë. Transporti për këta
nxënës do të sigurohet nga Komuna e Sarajit, kurse mësimdhënësi dhe personeli
teknik do të transferohej në shkollë fillore në Radushë. 

Duke u nisur nga fakti se në vitet vijuese numri i nxënësve në të gjitha nivelet
në disa shkolla do të zvogëlohet, dhe me këtë zvogëlohet edhe numri i paraleleve,
dhe një pjesë e kuadrit mësimor do të mbetet pa punë, andaj paraqitet nevoja që
vendet që do të paraqiten të lira me penzionimin e kuadrit që është para penzionim-
it, ata të plotësohen me kuadrin të cilit i rezikohet vendi i punës. 

Nga ana tjetër kemi shkolla me numër shum të madh të nxënësve dhe para-
leleve (sh.f. "Dituria" - Saraj, sh.f."Bajram Shabani" - Kondovë dhe sh.f."Emin Dura-
ku" - Bukoviq), të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet e parapara me Ligj që nga këta
shkolla të themelohen edhe tre shkolla fillore, edhe ate:

Shkolla fillore "Dituria" në Saraj të mbetet me shkollën periferike në Lubin,
ndërsa shkollat periferike në Krushopek dhe Grçec të themelohen shkollë e mvetë-
sishme.

Shkolla filore "Bajram Shabani" në Kondovë të mbetet në vehte, ndërsa shkol-
lat periferike në Sullare të poshtme dhe Sullare të epërme të themelohen shkollë e
mvetësishme, dhe

Shkolla fillore "Emin Duraku" në Bukoviq të mbetet me shkollën periferike në
Raoviq, ndërsa shkollat periferike në Arnaqi dhe Çajlan të themelohen shkollë e
mvetësishme. 

Kuadri menaxhues dhe administrativ i shkollës duhet vazhdimisht ti ndjekin
reformat arsimore dhe ndryshimet ligjore, si dhe të njejtat të aplikohen në punën e
përditshme të tyre. Drejtorët e shkollave duhet të bëhen menaxherë në kuptimin e
plotë të fjalës dhe për institucionet e tyre të gjejnë mekanizma dhe rrugë alternative,
krahas atyre të cilat i ofron komuna, me qëllim që shkollat e tyre të jenë konkurente
në treg në të gjitha aspektet, posaçërisht në aspektin e cilësisë së arsimit.

Përfundim



Në realizimin e programit mësimor në skollën fillore "Dituria" në
Saraj dhe shkollat periferike në Gërçec, Krushopek dhe Lubin, në
vitin shkollor 2007/2008, janë të angazhuar 96 arsimtarë dhe 23 per-
sona (personel ndihmës, profesional, administrativ dhe shërbim tek-
nik), me nivelin e arsimit në vijim:

Procesin edukativo arsimor në shkollën fillore "Sami Frasheri"
në Gllumovë dhe shkollat periferike në Shishovë dhe Matkë, në vitin
shkollor 2007/2008, janë të angazhuar 32 arsimtarë dhe 12 persona
(personel ndihmës, profesional, administrativ dhe shërbim teknik),
me nivelin e arsimit në vijim:

3. ARSIMTARËT
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SH.F. “Dituria” - Saraj 

SH.F. “Sami Frasheri” - Gllumovë 

ARSIMIM SIPËROR 33

ARSIMIM TË LARTË 54

ARSIMIM TË MESËM 9

Prej tyre joadekuat 5

Prej tyre joadekuat
5%

Arsimim 
të mesëm

9%

Arsimim 
të lartë

53%

Arsimim 
sipëror
33%



22 Politikat arsimore të komunës e SARAJIT

Në realizimin e procesit edukativo-arsimor në shkollën fillore "Emin Duraku" në
Bukoviq dhe shkollat periferike në Arnaqi, Çajlanë dhe Raoviq, në vitin shkollor
2007/2008, janë angazhuar gjithsejt 58 arsimtarë dhe 16 persona (personel ndih-
mës, profesional, administrativ dhe shërbim teknik), me nivelin e arsimit në vijim:

ARSIMIM SIPËROR 15

ARSIMIM TË LARTË 11

ARSIMIM TË MESËM 6

Prej tyre joadekuat 4

Prej tyre joadekuat
11%Arsimim 

të mesëm
17%

Arsimim 
të lartë

31%

Arsimim 
sipëror
41%

ARSIMIM SIPËROR 30

ARSIMIM TË LARTË 17

ARSIMIM TË MESËM 11

Prej tyre joadekuat 9

Prej tyre joadekuat
13%Arsimim 

të mesëm
16%

Arsimim 
të lartë

25%

Arsimim 
sipëror
46%

SH.F. “Emin Duraku” - Bukovuq
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Në fillim të vitit shkollor 2007/2008 në shkollën fillore "Ibe Palikuqa" në Bojanë
dhe shkollat periferike në Llaskarcë dhe Paniçarë, janë angazhuar 40 arsimtarë dhe
12 persona (personel ndihmës, profesional, administrativ dhe shërbim teknik), me
nivelin e arsimit në vijim:

Në realizimin e procesit edukativo - arsimor të vitit shkollor 2007/2008 në shko-
llën fillore "Bajram Shabani" në Kondovë dhe shkollat periferike në Sullare të posht-
me dhe Sullare të epërme, janë të angazhuar 68 arsimtarë dhe 15 persona (person-
el ndihmës, profesional, administrativ dhe shërbim teknik), me nivelin e arsimit në
vijim:

ARSIMIM SIPËROR 7

ARSIMIM TË LARTË 23

ARSIMIM TË MESËM 10

Prej tyre joadekuat 6

Prej tyre joadekuat
13%Arsimim 

të mesëm
22%

Arsimim 
të lartë
50%

Arsimim 
sipëror
15%

SH.F. “Ibe Palikuqa” - Bojanë

SH.F. “Bajram Shabani” - Kondovë

ARSIMIM SIPËROR 25

ARSIMIM 
TË LARTË

30

ARSIMIM 
TË MESËM

13

Prej tyre joadekuat 10

Prej tyre joadekuat
13%Arsimim 

të mesëm
17%

Arsimim 
të lartë

38%

Arsimim 
sipëror
32%
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Procesin edukativo - arsimor në vitin shkollor 2007/2008 në shkollën fillore
"Drita" në Rashçe dhe shkollën periferike në Kopanicë, janë të angazhuar 43 arsim-
tarë dhe 13 persona (personel ndihmës, profesional, administrativ dhe shërbim tek-
nik

Në shkollën fillore "Faik Konica" në Radushë dhe shkollën periferike në
Dvorcë, në procesin edukativo arsimor në vitin shkollor 2007/2008, janë të
angazhuar 22 arsimtarë dhe 11 persona (personel ndihmës, profesional, administra-
tiv dhe shërbim teknik), me nivelin e arsimit në vijim:

SH.F. “Drita” - Rashçe

SH.F. “Faik Konica” - Radushë

ARSIMIM SIPËROR 19

ARSIMIM TË LARTË 17

ARSIMIM TË MESËM 7

Prej tyre joadekuat 7

Prej tyre joadekuat
14%Arsimim 

të mesëm
14%

Arsimim 
të lartë

34%

Arsimim 
sipëror
38%

ARSIMIM SIPËROR 7

ARSIMIM 
TË LARTË 

7

ARSIMIM 
TË MESËM

8

Prej tyre joadekuat 5

Prej tyre joadekuat
19%

Arsimim 
të mesëm

29%
Arsimim 
të lartë
26%

Arsimim 
sipëror
26%
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Në bazë të shënimeve të lartëpërmendura, në realizimin e programit arsi-
mor në shkollat fillore të Komunës së Sarajit, në fillim të vitit shkollor 2007/2008,
janë angazhuar 361 arsimtarë dhe 102 persona (personel ndihmës, professional,
administrative dhe shërbim teknik), apo gjithsej 463 të punësuar, me nivelin e arsim-
it në vijim:

Në bazë të të dhënave të shënuara mundë të konstatojmë se struktura e kudrit
arsimor në Komunën e Sarajit është relativisht e mirë edhe pse nuk është ideale.
Tipari kryesor i cili e dallon kuadrin mësimdhënës në Komunën e Sarajit është gjuha
e mësimdhënies. Procesi edukativo - arsimor realizohet në tre gjuhë: gjuhë shqipe,
gjuhë maqedone dhe boshnjake. Grupi më i madh i arsimtarëve është grupi i arsim-
tarëve që ligjërojnë në gjuhë shqipe.

Të dhënat e shënuara sugjerojnë që në mesin e arsimtarëve shqiptarë ka
mungesë të arsimtarëve të informatikës, gjuhës angleze, edukatës muzike, edu-
katës fizike, etj. Duket qartë se në grupin e përgjithshëm të arsimtarëve dominojnë
arsimtarët e arsimit fillestar (klasave të ulta). Një pjesë e këtij grupi të arsimtarëve
mund të shëndrohet në problem të rëndësishëm për pushtetin lokal në të ardhmen,
dhe prandaj numri i arsimtarëve në këtë grup duhet të zvogëlohet. 

Përmirësimi i cilësive të mësimdhënies është një prej sfidave esenciale tek
arsimtarët, në qoftë se dëshirojnë të ballafaqohen me sfidat e reja të procesit arsi-
mor.

ARSIMIM SIPËROR 136

ARSIMIM TË LARTË 159

ARSIMIM TË MESËM 64

Prej tyre joadekuat 46

Përfundim

Prej tyre joadekuat
12%Arsimim 

të mesëm
16%

Arsimim 
të lartë

37%

Arsimim 
sipëror
35%



Komuna e Sarjit në teritorin e saj ka 7 shkolla fillore qendrore
dhe 14 shkolla periferike. 

Shkollat fillore qendrore janë:
"DITURIA" - Saraj,
"SAMI FRASHERI" - Gllumovë,
"EMIN DURAKU" - Bukoviq,
"IBE PALIKUQA" - Bojanë, 
"BAJRAM SHABANI" - Kondovë,
"DRITA" - Rashçe, dhe
"FAIK KONICA" - Radushë

Shkollat fillore periferike janë:
"DITURIA" - Gërçec, "DITURIA" - Krushopek dhe
"DITURIA" - Lubin, që i takojnë shkollës fillore qendrore
"DITURIA" - Saraj.
"SAMI FRASHERI" - Shishovë dhe "SAMI FRASHERI" -
Matkë, që i takojnë shkollës fillore qendrore "SAMI
FRASHERI" - Gllumovë
"EMIN DURAKU" - Arnaqi, "EMIN DURAKU" - Çajlanë dhe
"EMIN DURAKU" - Raoviq, që i takojnë shkollës fillore
qendrore "EMIN DURAKU" - Bukoviq
"IBE PALIKUQA" - Llaskarcë dhe "IBE PALIKUQA" -
Paniçar, që i takojnë shkollës fillore qendrore "IBE
PALIKUQA" - Bojanë
"BAJRAM SHABANI" - Sullare e poshtme dhe "BAJRAM

SHABANI" - Sullare e epërme, që i takojnë shkollës fillore
qendrore "BAJRAM SHABANI"- Kondovë
"DRITA" - Kopanicë, që i takon shkollës fillore qendrore
"DRITA" - Rashçe, dhe
"FAIK KONICA" - Dvorcë, që i takon shkollës fillore qen-
drore "FAIK KONICA" - Radushë.

4. OBJEKTET SHKOLLORE

26 Politikat arsimore të komunës e SARAJIT
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Objektet shkollore janë të ndërtuara në periudhën e vitit 1935 e këndej. Me
përfshirjen sa më të madhe të fëmijëve në shkollë, u bë nevojë e domosdoshme
zgjerimi dhe ngritja e objekteve të reja shkollore. Pjesa më e madhe e objekteve
shkollore janë ndërtuar në periudhën (1965 - 1980), ku përveç mirëmbajtjes së për-
ditshme nuk janë nërmarrë aktivitete të mëdha për meremetim dhe renovim.

Në periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2007 është ndërtuar nji objekt i ri shko-
llor dhe ka pasur disa meremetime të mëdha në objektet shkollore në Komunën e
Sarajit. Ndërtimi i objektit të ri i shkollës periferike "Dituria" në Krushopek në vitin
2005. Lyerja e mbrendshme e shkollës fillore "Dituria" në Saraj dhe realizimi iproek-
tit për efikasitet elektrik në të njejtën shkollë, meremetim i përgjithshëm shkollës per-
iferike "Dituria" në Lubin, meremetim i përgjithshëm i shkollës periferike "Bajram
Shabani" në Sullare të epërme, zgjerimin e shkollës periferike "Dituria" në Grçec,
ndërimi i dritareve në shkollën fillore "Emin Duraku" në Bukoviq, ndërimi i dritareve
në shkollën periferike "Ibe Palikuqa" në Llaskarcë, renovimi i nyjeve sanitare në
shkollën fillore "Drita" në Rashçe, ndërtimi i nyjeve të reja sanitare në shkollën per-
iferike "Sami Frashëri" në Shishovë dhe disa intervenime më të vogla në infrastruk-
turën e shkollave me Proejektin e modernizimit të arsimit - finansuar nga Banka
Botërore në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit. 

Në shkollën fillore "Drita"në Rashçe, shkollën periferike "Emin Duraku" në
Raoviq, shkollën fillore "Ibe Palikuqa" në Bojanë, shkollën periferike "Ibe Palikuqa"
në Paniçar, dhe shkollën periferike "Faik Konica" në Dvorcë nuk ka pasur asnji
meremetim që nga koha kur janë ndërtuar, dhe për këtë arsye ato janë në gjendje
të keqe.

Shkolla fillore në Saraj është ndërtuar në vitin 1956 me 4 klasa dhe me lokale
ndihmëse. Për arsye të migrimit të popullatës dhe me këtë edhe rritjes së numrit të
nxënësve përkatësisht të paraleleve, në këtë objekt shkollor disa herë janë shtuar
hapsirat shkollore edhe ate më vitin 1963, 1968, 1972, 1976 dhe 1988.

Një pjesë e objektit është në një kat dhe bodrum (pjesa më e vjetër), ndërsa
pjesa tjetër e objektit është në dy kate dhe është në gjendje të mirë. Infrastruktura
përfshinë: ujësjellës, jamë septike dhe sistemin elektrik, për të cilat nuk mundë të
themi se janë në pajtueshmëri me normat dhe standardet përkatëse. Shkolla ka
nxemje qendrore (naftë).Në vitin 2003 është bërë ngjyrosja e fasadës së jashtme
dhe në vitin 2007 janë ngyrosur mësojtoret dhe koridoret e shkollës. Nyjet sanitare
janë në gjendje relativisht të mirë, me përjashtim të dyerve që duhet të ndërohen sa
më shpejtë. Edhe për skaj numrit të madh të nxënësve dhe paraleleve në këtë
shkollë nuk ka sallë të edukates fizike.

SH.F. “Dituria” - Saraj 
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SH.F.P. “Dituria” - Grçec
Shkolla periferike "Dituria" në Grçec është ndërtuar në vitin 1973, ndërsa në

vitin 2002 është bërë zgjerimi i objektit shkollor. Një pjesë e objektit është në një kat
dhe bodrum (objekti i vjetër), ndërsa pjesa tjetër në dy kate pa bodrum (objekti i ri).
Në pjesën e objektit të vjetër prej ndërtimit nuk është intervenuar dhe objekti është
në gjendje jot ë mire dhe ka nevojë për renovim të përgjithshëm. Skolla është e
kyçur në rrjetin e ujësjellësit, dhe sistemit elektrik dhe posedon jamë septike. Nuk
posedon sallë të edukates fizike. Nyjet sanitare që janë në pjesën e objektit të vjetër
janë në gjendje jo të mirë dhe kanë nevojë për renovim më të shpejtë, ndërsa nyjet
sanitare që janë në pjesën e objektit të ri janë në gjendje të mire. Objekti ngrohet
me ngrohëse me drunj. 

Deri në fund të vitit shkollor 2004/2005 në këtë objekt mësonin edhe nxënësit
e vendbanimit Krushopek.

SH.F.P. “Dituria” - Krushopek
Shkolla periferike "Dituria" në Krushopek është ndërtuar në vitin 2005. Objekti

është me dy kate dhe bodrum, me nxemje qndrore (naftë). i mungon 60% e inven-
tarit të nevojshëm, i mungon salla e edukatës fizike dhe obori është i paregulluar.
Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sisem elektrik dhe jamë septike.

Kushtet tjera janë në nivel të shkëlqyer.

SH.F.P. “Dituria” - Lubin
Shkolla periferike "Dituria" në Lubin është ndërtuar në vitin 1971. Objekti ka

vetëm një kat dhe bodrum, ndërsa objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Në vitin
2007 është bërë renovimi i përgjithshëm i shkollës dhe kushtet janë të shkëlqyera.
Mungon salla e edukatës fizike dhe nevoitet regullimi i oborit të shkollës. Shkolla
posedon ujësjellës, system elektrik dhe jamë septike.

Shkolla fillore "Sami Frasheri" në Gllumovë është ndërtuar në vitin 1946,
ndërkaq zgjërimi i këtij objekti është bërë në vitin 1972. Pjesa e objektit të vjetër
është njëkatëshe dhe pa bodrum, ndërsa pjesa tjetër e objektit ka dy kate. Gjendja
është relativisht e mirë, objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Ka ujësjellës, jamë
septike dhe sistem elektrik. Mungon salla e edukatës fizike, dhe ka nevojë për
zgjërimin e objektit edhe për dy mësojtore. Nyjet sanitare për nxënësit janë ndaras
prej objektit shkollor dhe janë në gjendje relativisht të mirë. 

SH.F.P. “Sami Frasheri” - Shishovë
Shkolla periferike "Sami Frasheri" në Shishovë ka dy objekte: i pari është ndër-

tuar në vitin 1941, ndërsa objekti i dytë është ndërtuar në vitin 1985. Objekti i parë
është një katëshe dhe me bodrum, por është i pashfrytëzueshëm për arsye se
nevoitet renovim i përgjithshëm, ndërsa objekti i dytë poashtu është një katëshe dhe
me bodrum dhe është në gjendje të mirë. Objekti është i kyçur në sistemin e ujës-
jellësit dhe sistemit elektik dhe posedon jamë septike. Nyjet sanitare janë ndaras

SH.F. “Sami Frasheri” - Gllumovë 
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prej objektit shkollor dhe janë në gjendje të mirë. Nuk ka sallë të edukatës fizike.
Objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. 

SH.F.P. “Sami Frasheri” - Matkë
Shkolla periferike "Sami Frasheri" në Matkë është ndërtuar në vitin 1972. Objekti

ka vetëm një kat dhe bodrum dhe është në gjendje të mirë. Infrastruktura përfshinë
ujësjellës, sistem elektrik dhe posedon jamë septike. Nyjet sanitare janë ndaras prej
objektit dhe nuk janë në gjendje të mirë dhe nevoitet renovim i shpejtë. Objekti ngro-
het me ngrohëse me drunj. Nuk ka sallë të edukatës fizike.

Shkolla fillore "Emin Duraku" në Bukoviq ka dy objekte, njëri objekt është ndër-
tuar në vitin 1959 ndërsa objekti tjetër është ndërtuar në vitin 1965. Të dy objektet
janë një katëshe dhe me bodrum. Objekti i parë është në gjendje të keqe dhe ka
nevojë për renovim të përgjithshëm. Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sistem elek-
trik dhe posedon jamë septike. Objekti ngrohet me nxemje qendrore (naftë). Ndërsa
objekti tjetër është relativisht në gjendje të mirë, me përjashtim të nyjeve sanitare të
cilat kanë nevojë urgjente për renovim. Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sistem
elektrik dhe shkolla posedon jamë septike. Objekti ka nxemje qendrore (naftë). Nuk
ka sallë të edukatës fizike. Nvoitet rregullim i oborit të shkollës.

SH.F.P. “Emin Duraku” - Arnaqi
Shkolla periferike "Emin Duraku" në Arnaqi është ndërtuar në vitin 1969 ndër-

sa në vitin 1988 është bërë zgjerimi i hapsirës shkollore, dhe poashtu edhe në vitin
1993 u bë zgjerimi i këtij objekti. Objekti është me një kat dhe bodrum. Gjendja në
këtë shkollë është shumë e mirë për arsye se përveç shkollës për angazhimin në
mirëmbajtjen e objektit dhe zgjerimin e objektit që ndodhi në të kaluarën, ndihma
është shumë e madhe nga prindërit e nxënësve. Infrastruktura përfshinë ujësjellës,
sistem elektrik, dhe jamë septike. Objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Shkolla
nuk ka sallë të edukatës fizike. Në këtë shkollë me ndihmën e prindërve është ndër-
tuar një mësojtore dhe ka nevojë për kompletimin e saj. 

SH.F.P. “Emin Duraku” - Çajlan
Shkolla periferike në Çajlanë është ndërtuar në vitin 1965. Objekti është një

katëshe dhe nuk është në gjendje të mirë pëer shkak të mirëmbajtjes së dobët dhe
për arsye se prej ndërtimit nuk është bërë asnjfarë intervenimi në këtë objekt.
Infrastruktura përfishinë ujësjellës lokal, sistem elektrik i cili është në gjendje jo të
mire. Shkolla posedon jamë septike. Nuk ka sallë të edukatës fizike. Objekti ngro-
het me ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë në gjendje relativisht të mirë. Në këtë
objekt mësojnë edhe nxënësit e Semenishtit.

Duhet të theksojmë se 15 vitet e fundit banorët e Çajlanës dhe Semenishtit me
të madhe po shpërngulen në nji lokalitet tjetër (2 kilometra më poshtë) dhe
vazhdimisht shkon duke u zvogluar numri i nxënësve dhe paraqitet nevoja për ndër-
timin e objektit të ri në lokalitetin apo lagjen e re të quajtur Semenisht.

SH.F. “Emin Duraku” - Bukovuq
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SH.F.P. “Emin Duraku” - Raoviq
Shkolla periferike "Emin Duraku" në Raoviq është ndërtuar në vitin 1986.

Objekti është një katëshe, ndërsa gjendja e kësaj shkolle nuk është edhe aq e mirë.
Infrastruktura përfshinë ujësjellës ( hidrofor ), sistem elektrik të dobët dhe jamë sep-
tike. Shkolla nuk ka sallë të edukatës fizike, ndërsa objekti ngrohet me ngohëse me
drunj. Lokali ku mbahen drunjt është ndaras prej objektit shkollor. Nyjet sanitare janë
relativisht në gjendje të mirë. Nevoitet një renovim më i gjërë i objektit shkollor dhe
rregullimi i oborit të shkollës. 

Shkolla fillore "Ibe Palikuqa" në Bojanë është ndërtuar në vitin 1935 ndërsa në
vitin 1972 dhe 1989 është bërë zgjerimi i hapësirës shkollore. Shkolla është një
katëshe dhe me bodrum. Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sistem elektrik të dobët
dhe jamë septike (infrrastruktura nuk është në nivelin e duhur dhe nuk i plotëson
standardet e nevojshme). Shkolla ngrohet me ngrohëse me drunj. Nuk ka sallë të
edukatës fizike. Nyjet sanitare janë ndaras prej objektit shkollor. Objekti shkollor nuk
është në gjendje të mirë për shkak të mirëmbajtjes së dobët dhe menaxhimit jo të
mirë në periudhën e kaluar si dhe për shkak të lokalitetit ku ai ndodhet (në mes të
vendbanimit). Në perspektivë planifikohet ndërtimi i një godine të re shkollore, në nji
lokalitet tjetër. 

SH.F.P. “Ibe Palikuqa” - Llaskaracë
Shkolla periferike "Ibe Palikuqa" në Llaskarcë është ndërtuar në vitin 1958,

ndërsa në vitin 1972 është bërë zgjerimi i objektit shkollor. Objekti është me një kat
dhe bodrum. Gjendja e këtij objekti është relativisht e mirë. Infrastruktura përfshinë
ujësjellës lokal, sistem elektrik të dobët dhe jamë septike. Nuk ka sallë të edukatës
fizike. Objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë jashtë objektit
shkollor dhe nuk janë në gjendje të mirë dhe nevoitet renovim i shpejtë ose dislokim
në kuadër të objektit shkollor. 

SH.F.P. “Ibe Palikuqa” - Paniçar
Shkolla periferike "Ibe Palikuqa" në Paniçar është ndërtuar në 1962 dhe është

në gjendje jo të mirë. Infrastruktura përfshinë ujësjellës lokal, sistem elektrik të
dobët, ndërsa kanalizim nuk ka. Nuk ka sallë të edukatës fizike. Objekti ngrohet me
ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë jashtë objektit shkollor dhe janë në gjendje
të mirë. 

SH.F. “Ibe Palikuqa” - Bojanë
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Shkolla fillore "Bajram Shabani" në Kondovë është ndërtuar në vitin 1979, dhe
objekti është në gjendje të mirë, me përjashtim të kulmit i cili është mbuluar me tabla
të selonitit dhe ka nevojë për ti ndëruar. Infrastruktura përfishinë ujësjellës, sistem
elektrik dhe kanalizim. Shkolla posedon edhe sallë të edukatës fizike. Objekti ngro-
het me nxemje qendrore (naftë). Nyjet sanitare janë në gjendje relativisht të mirë.

SH.F.P. “Bajram Shabani” - Sullare e Poshtme
Shkolla periferike "Bajram Shabani" në Sullare të poshtme është ndërtuar në

vitin 1976 dhe gjendja e kësaj shkolle është jo e mirë. Infrastruktura përfshinë ujës-
jellës, sistem elektrik jo të mirë dhe jamë septike. Nuk ka sallë të edukatës fizike.
Objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë në gjendje relativisht të
mirë. Nevoitet një rekonstruim i përgjithshëm i godinës shkollore. 

SH.F.P. “Bajram Shabani” - Sullare e Epërme
Shkolla periferike "Bajram Shabani" në Sullare të epërme është ndërtuar në

vitin 1974 dhe gjendja e objektit në këtë shkollë është e shkëlqyer, pasi që në vitin
2007 është renovuar me ndihmën e Komunës së Sarajit dhe prindërve të kësaj
shkolle. Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sistem elektik dhe jamë septike. Nuk ka
sallë të edukatës fizike. Objekti ngrohet me ngrohëse me drunj. Nevoitet rregullimi i
oborit të shkollës.   

Shkolla fillore "Drita" në Rashçe është ndërtuar në vitin 1935, ndërsa zgjerimi
i objektit shkollor është bërë në vitin 1970 dhe 1980. Objekti është me një kat dhe
bodrum. Një pjesë e objektit është në gjendje relativisht të mirë, ndërsa pjesa tjetër
është në gjendje katastrofale. Infrastruktura përfshinë ujësjellës, sistem elektrik
shum të dobët dhe kanalizim. Objekti posedon sallë të edukatës fizike. Shkolla ngro-
het me ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë në gjendje të mirë. Nevojitet rregul-
lim i oborit të shkollës.

SH.F.P. “Drita” - Kopanicë
Shkolla periferike "Drita" në Kopanicë është ndërtuar në vitin 1989 dhe është

në gjendje relativisht të mirë. Në vitin 2007 me ndihmën e Komunës dhe ndihmën e
prindërve është zgjeruar hapësira shkollore edhe për dy mësojtore, por nuk janë
rrumbullaksuar të gjitha aktivitetet deri në kompletimin e dy mësojtoreve. Objekti
është me nji kat dhe bodrum. Infrastruktura përfshinë ujësjellës (hidrofor), sistem
elektrik dhe jamë septike. Nuk ka sallë të edukatës fizike. Objekti ngrohet me ngro-
hëse me drunj. Nyjet sanitare janë jashtë objektit shkollor dhe nuk janë në gjendje
të mirë. Nevoitet të rregullohet obori i shkollës.  

SH.F. “Bajram Shabani” - Kondovë

SH.F. “Drita” - Rashçe
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Shkolla fillore "Faik Konica" në Radushë është ndërtuar në vitin 1968. Objekti
është me nji kat dhe bodrum dhe është në gjendje të mirë, me përjashtim të
dritareve që kanë nevojë të ndërohen. Infrastruktura përfshinë ujësjellës (hidrofor),
sistem elektrik dhe kanalizim. Salla e edukatës fizike është në përfundim e sipër.
Objekti ngrohet me nxemje qendrore (naftë), me përjashtim të dy mësojtoreve dhe
zyreve të administrates të cilat ngrohen me ngrohëse me drunj. Nyjet sanitare janë
në gjendje jo aq të mirë. Nevoitet rregullim i oborit të shkollës.  

SH.F.P. “Faik Konica” - Dvorcë
Shkolla periferike "Faik Konica" në Dvorcë është ndërtuar në vitin 1965.

Objekti është njëkatëshe dhe me bodrum dhe është në gjendje të keqe.
Infrastruktura përfshinë ujësjellës lokal,sistem elektrik dhe jamë septike. Nyjet san-
itare janë jashtë objektit shkollor dhe nuk janë në gjendje të mirë. Objekti ngrohet
me ngrohëse me drunj. Nuk ka sallë të edukatës fizike.

Trupi për arsim dhe drejtorët e shkollave, duke u bazuar në të dhënat për
objektet shkollore të cilat u grumbulluan nga përgjegjësi për shkollat fillore
për vlerësimin e objekteve shkollore, dhe në kërkesat e drejtorëve të shkollave
për projektet investuese prioritare, dhe metodologjinë për rangimin e prior-
iteteve e përdorur në Komunën e Sarajit, e kanë përpiluar rang listën e projek-
teve prioritare për investime në shkollat fillore. 

SH.F. “Faik Konica” - Radushë
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Pason tabela e proekteve prioritare për shkollat fillore

Shkolla fillore Projekti Rangimi Çmimi 
D.M.

Sh.f. "Sami Frasheri" - Gllumovë Nxemja qendrore 22 2.000.000
Sh.f. "Sami Frasheri" - Gllumovë Renovim i nji pjese të kulmit 13 1.500.000
Sh.f.p. "Sami Frasheri" - Matkë Renovim i nyjeve sanitare 2 1.000.000
Sh.f. "Sami frasheri" - Gllumovë Zgjërimi i hapsirës shkollore, për dy

mësojtore
14 2.000.000

Sh.f.p. "Emin Duraku" - Çajlanë Ndërtimi i objektit të ri në lokalitet të ri 11 14.000.000
Sh.f. "Emin Duraku" - Bukoviq Nërtimi i sallës së edukatës fizike 18 6.000.000
Sh.f. p."Emin Duraku" - Arnaqi Instalimi i nxemjes qendrore (naftë) 23 2.000.000
Sh.f. "Emin Duraku" - Bukoviq Renovim i përgjithshëm i objektit të

vjetër
15 2.000.000

Sh.f. "Emin Duraku" - Bukoviq Renovimi i nyjeve sanitare 1 350.000
Sh.f.p. "EminDuraku" - Raoviq Renovim i objektit shkollor 21 1.000.000
Sh.f. "Ibe Palikuqa" - Bojanë Ndërtimi i objektit të ri në lokalitet të ri 12 14.000.000
Sh.f.p. "Ibe Palikuqa" - Llaskarcë Ndërtimi i nyjeve të reja sanitare 10 1.000.000
Sh.f.p. "Ibe Palikuqa" - Llaskarcë Ndërtimi i një fushe të sportit 24 500.000
Sh.f. "Drita" - Rashçe Renovimi i pjesës së vjetër të objektit 3 3.500.000
Sh.f. "Drita" - Rashçe Instalimi i nxemjes qendrore (naftë) 25 3.000.000
Sh.f. "Drita" - Rashçe Instalim i ri i rrjetit elektrik dhe

rufepritësit
3 300.000

Sh.f. p. "Drita" - Kopanicë Kompletimi i punëve për dy mësojtore 4 300.000
Sh.f.p. "Drita" - Kopanicë Ndërtimi i nyjeve të reja sanitare 9 1.500.000
Sh.f.p."Bajram Shabani" 
- Sullare e p.

Renovim i përgjithshëm i objektit 16 3.000.000

Sh.f.p."Bajram Shabani" 
- Sullare e p.

Instalim i nxemjes qendrore (naftë) 28 2.500.000

Sh.f. "Bajram Shabani" - Kondovë Renovim i nyjeve sanitare 19 500.000
Sh.f. "Bajram Shabani" - Kondovë Ndërimi i dyshemesë (pllaka të 

vinfleksit)
20 1.000.000

Sh.f.p. "Faik Konica" - Dvorcë Renovim iobjektit 8 1.000.000
Sh.f. "Faik Konica" - Radushë Zgjerimi i nxemjes qendrore në gjith

hapsirën shkollore
26 500.000

Sh.f. "Faik Konica" - Radushë Ndërimi i dritareve 27 2.000.000
Sh.f. "Faik Konic" - Radushë Furnizimi i një fotokopiri 5 80.000
Sh.f.p. "Dituria" - Lubin Zgjerimi i hapsirës shkollore, për 3

mësojtore 
7 2.000.000

Sh.f. "Dituria" - Saraj Ndërtimi i sallës së sportit 6 10.000.000
Sh.f. "Dituria" - Grçec Renovimi i pjesës së vjetër të objektit 29 2.000.000
Sh.f. "Dituria" - Krushopek Ndërtimi i sallës së edukates fizike 17 6.000.000
GJITHSEJ: 86.530.000
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Për realizimin e projekteve prioritare përveç që do të kërkojmë mjete finan-
siare nga Ministria e arsimit dhe shkencës dhe institucioneve tjera shtetërore edhe

Komuna do të mer pjesë me mjete finansiare si dhe do të kërkojë mbështetje edhe
prej Këshillave të prindërve dhe donatorëve të tjerë.

Komuna e Sarajit rëndësi të veçantë do ti kushtojë edhe furnizimit të shkollave
fillore me mjete mësimore si dhe paisjen e kabineteve (atje ku ekzistojnë) me mjete
përkatëse mësimore.

Rregulla ligjore parasheh që nxënësit të cilët jetojnë më larg se 2 km nga
shkolla më e afërt, duhet tu sigurohet transporti pa pagesë deri tek objekti shkollor
dhe anasjelltas. Transportin e nxënësve e siguron komuna përmes procedurës së
tenderimit. Kjo është arsyeja se pse në Komunën e Sarajit në vitin shkollor 2007/
2008, 282 nxënës e përdorin transportin në destinacionet në vijim: 

1. Prej vendbanimit Dvorcë dhe Orashë e poshtme (vendbanimi i fundit i
takon Komunës së Jegunovces) deri në vedbanimin Radushë dhe ansjell-
tas, transporti i 21 nxënësve (prej klasës së V - VIII) sigurohet nga nji
ndërmarje private për transport,

2. Prej vendbanimit Sullare e epërme deri në vendbanimin Sullare të
poshtme dhe anasjelltas, transporti i 50 nxënësve (prej klasës së V- VIII)
sigurohet nga nj ndërmarje private për transport,

3. Prej vendbanimit Semenisht (lagje e re) deri në vendbanimin Bukoviq dhe
anasjelltas, transporti i 59 nxënësve (prej klasës së I - VIII) sigurohet nga
nji ndërmarje private për transport,

4. Prej vendbanimit Matkë deri në vendbanimin Gllumovë dhe anasjelltas,
transporti i 16 nxënësve (prej klasës së V - VIII) sigurohet nga ndërmarja
publike për komunikacion e qytetit të Shkupit,

5. Prej vendbanimit Lubin deri në vendbanimin Saraj dhe anasjelltas, trans-
porti i 111 nxënësve (nxënësit boshnjak prej klasës së V-VIII dhe nxënësit
shqiptar prej klasës së I-VIII) sigurohet nga nji ndërmarje private për trans-
port, dhe

6. Prej teritorit të lagjes Gjorçe Petrov (kjo lagje i takon Komunës së Gjorçe
Petrovit) deri në Saraj dhe ansjelltas, transporti i 25 nxënësve (prej klasës
së I-VIII) sigurohet me bilet mujore, për këta nxënës transporti sigurohet
nga ndërmarja publike për komunikacion e qytetit të Shkupit.

Sipas vlerësimeve të deritanishme ndërmarjet publike për transport, të anga-
zhuara për transportin e nxënësve ofrojnë shërbim të sigurt dhe efikas por kualiteti
mund të jetë edhe më i mirë. Për tu aritur kjo këshillohet që në të ardhmen admin-
istrate komunale të sigurojë më shumë mjete finansiare dhe ta ndryshojë metodo-
logjinë e dhënies së shërbimeve për transportin e nxënësve, gjegjësisht tenderimit.
Kjo nënkupton që në çmim të përfshihet përveç relacionit dhe numrit të nxënësve
edhe cilësia e shërbimit, numri i ulëseve, mjeti transportues dhe mënyra e pagesës. 

Transporti i nxënësve
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Në bazë të të dhënave faktike mundë të konstatohet se objektet shkollore janë
në gjendje relativisht të mirë. 90% e shkollave nuk posedojnë salla të edukatës
fizike. Nevoiten meremetime të vogla dhe të mëdha në disa shkolla dhe instalimi i
ngrohjes qendrore në shkollat të cilat përdorin sistem të vjetër të nxemjes, përkatë-
sisht ngrohjen me drunj. Komuna duhet të ndajë më shumë mjete nga buxheti
vetanak për investimet e vogla nëpër shkolla, ndaras nga mjetet për mirëmbajtjen e
përditshme. Është shumë e rëndësishme që gjatë investimeve në shkolla të për-
doren të dhënat e mbledhura lidhur me numrin e nxënësve, mësimdhënësve, të
dhënat demografike si dhe të dhënat për gjendjen e shkollave fillore. Bazuar në të
dhënat e Trupit për arsim, Komuna e Sarajit duhet të krijojë dhe mirëmbajë data-
bazë me të dhëna për secilën shkollë veçmas. Në këtë mënyrë do të kemi pasqyrë
reale të gjendjes për secilën shkollë dhe do të kemi investim të drejtë dhe afatgjatë.
Kryesisht duhet të investohet për riparimin e instalimit elektrik, ngrohjes qendrore,
dyerve dhe dritareve, rregullimin e oboreve, nyjeve sanitare dhe rrethojave të shko-
llave si dhe ndërtimin e sallave të edukatës fizike dhe fushave të sportit. Gjithashtu
duhet të investohet në mjete mësimore si dhe paisjen e kabineteve me mjete
përkatëse mësimore.

Përmirësimi i infrastrukturës së objekteve shkollore duhet të mbetet si prioritet
kryesorë i administratës komunale, për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e
procesit edukativo-arsimor për të gjitha kategoritë dhe grupet e moshave të nxë-
nësve. Kjo përkrahet edhe me rang-listën e lartëcekur, ku projektet rangohen sipas
prioriteteve të cilat kanë rrjedhur nga takimet e Trupit për arsim, komisionit për arsim
dhe drejtorëve të shkollave. Në projekt - buxhetin komunal që duhet ta miratojë
Këshilli Komunal për vitin 2008 duhet të parashihen investime kapitale në vlerë prej
2 milion denarëve, si pjesëmarrje të komunës në realizimin e projekteve të ranguara
më lartë.

Përfundim



________________________
* SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) - kjo shprehje është marrë nga

anglishtja, ndërsa në përkthim do të thotë: Përparësitë, Dobësitë, Mundësitë dhe  Rrezi-
qet. Paraqet metodë për analizimin e gjendjeve, proceseve dhe dukurive gjatë planifikim-
it dhe përgatitjes së dokumenteve strategjike.

5. SWOT * ANALIZA
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PËRPARSITË DOBËSITË

Numri relativisht stabil i nxënësve
në shumicën e shkollave
Gjendja relativisht e mirë e objek-
teve shkollore
Përkushtimi serioz i subjekteve
ndaj arsimit
Bashkëpunimi drejtor - komunë
Shkollat afër nxënësve

Niveli i shkollimit të kuadrit
Arsimtarët e moshuar
Mungesa e paisjes shkollore -
mjetet,kabinete, biblioteka etj.
parasëgjithash në shkollat per-
iferike.
Mungesa e kuadrit arsimor në
lëndët e shkathtësive (edukatës
fizike, artit, muzikës), gjuhës
angleze dhe informatikës.
Mungesa e sallave sportive dhe
paisja e dobët e atyre
egzistuese
Mbingarkesa e nxënësve
Mungesë e kompjutorëve 

MUNDËSITË RREZIQET

Strategjia lokale për arsim 
Shkolla e mesme
Themelimi i tre shkollave fillore
Themelimi i çerdhes
Themelimi i një fakulteti
Krijimi i kushteve në disa shkolla
fillore për fëmijët me aftësi të
kufizuara.
Përkrahja finansiare dhe teknike
nga donatorët, biznismenët,
organizatave joqeveritare,
mërgimtarëve, prindërve etj.
Bashkëpunimi i mirëfilltë
Komunë-Ministria e arsimit
Trajnimi dhe profesionalizimi -
kuadrit arsimor 
Bashkëpunimi me komunat tjera
Qëndrimi ditor (krijimi i kuzhinës
nëpër shkolla) 

Tepricë teknologjike ose humbje
e vendit/eve të punës në disa
shkolla të vogla periferike
Buxheti
Politika shtetërore për arsim:
Ministria për arsim dhe shkencë



Menaxhimi me shkollat fillore.
Krijimi i kushteve më të mira për realizimin e procesit
edukativo-arsimor.
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat fillore.
Ndërtimi i objekteve sportive (sallave të edukatës fizike
dhe fushave të sportit).
Furnizimi i shkollave me mjete mësimore.
Mbikqyrja e rregullt mbi punën e shkollave.
Kontroll i rregullt mbi realizimin e buxhetit të shkollave.
Bashkëpunimi me organet udhëheqëse (Këshillat e
shkollave dhe Këshillat e prindërve).
Përkrahje finansiare nga buxheti vetanak i Komunës.
Organizimi i transportit cilësor për nxënësit që ju takon kjo
e drejtë.
Iniciativë për themelimin e shkollës së mesme.
Përsosja profesionale e kuadrit arsimor për arsimim per-
manent.

Shkollat fillore në Komunën e Sarajit do të jenë mjedise të për-
shtatshme për nxënësit, sepse do tju krijojë dhe ofrojë kushte mak-
simale për realizimin e procesit arsimor, përmes paisjeve të shkolla-
ve me mjete mësimore të teknologjisë bashkëkohore, përmirësimit
të infrastrukturës së shkollave dhe ndërtimin e objekteve sportive,
përmirësimit të bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe prindërve,
përmirësimin e cilësisë së arsimit përmes përsosjes profesionale të
kuadrit arsimor.

Komuna jonë do të sigurojë arsim atraktiv dhe relevant për të
gjithë fëmijët, pa dallim nga besimi fetar, grupi etnik ose vendi i bani-
mit.

6. MISIONI DHE VIZIONI PËR ARSIM 
NË KOMUNËN E SARAJIT
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MISIONI

VIZIONI



Krijimi i kushteve të volitshme dhe metodave efikase për
zhvillimin e sistemit arsimor në Komunën e Sarajit dhe përsh-
tatja e ofertës arsimore sipas zhvillimit të shoqërisë moderne. 

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit, përmes përsosjes profe-
sionale të kuadrit mësimor.

2. Ngritja e kapaciteteve për arsimin bashkëkohor përmes
paisjeve së shkollave me mjete të teknologjisë bashkëko-
hore, paisjes së kabineteve dhe kompjuterizimin e biblio-
tekave të shkollave.

3. Përmirësimi i infrastrukturës së shkollave dhe ndërtimi i
objekteve sportive me qëllim të përmirësimit të kushteve
për punë dhe mësim.

4. Përmirësimi i sigurisë së nxënësve përmes vendosjes së
sistemit mbikqyrës dhe krijimi i shkollave multifunksionale
duke realizuar aktivitete për fëmijë, të rinjtë dhe grupet e
tjera të qytetarëve.

5. Përfshirja e barabartë në arsim, krijimi i kushteve të favor-
shme për integrim të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe
organizimi i formave të ndryshme për edukim të prindërve.

6. Menaxhimi efikas i shkollave dhe rrjetit shkollor, sipas
ndryshimeve demografike dhe krijimi i sistemit të centra-
lizuar për menaxhimin e finansave të institucioneve arsi-
more.

7. Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe
prindërve.

7. QËLLIMI STRATEGJIK
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QËLLIMI STRATEGJIK

PIKËSYNIMET



N ë bazë të nenit 125 të Ligjit për arsim fillor, finansimi në sferën
e arsimit sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë,
prej nga mjetet finansiare shpërndahen në Komunë me anë të

blok dotacioneve dhe dotacione dedikuese.
Komuna e Sarajit ende nuk ka hyrë në fazën e dytë të decen-

tralizimit fiskal, kështu që ende rrogat, kompenzimin për ushqim dhe
mjetet për rugë pët të punësuarit në arsim, realizohen drejtë për së
drejti prej Ministrisë së arsimit dhe shkencës. 

Në tabelën në vijim do ti tregojmë mjetet e rrogave, rrugës deri
dhe prej vendit të punës, kompenzimin për ushqim për të punësuarit
e shkollave fillore në Komunën e Sarajit për vitin 2006 (të dhënat janë
nxjerë prej Llogarive përfundimtare të shkollave).

Në tabelën në vijim do ti tregojmë shumat e dotacionit të dedi-
kuar për mirëmbajtjen e shkollave dhe transportin e nxënësve, për
Komunën e Sarajit për vitin 2006 dhe 2007.

8. FINANSIMI E ARSIMIT
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Shkollat fillore Rroga për të
punësuarit

(bruto)

Rrugë deri dhe
prej pune për
të punësuarit

Ushqim për të
punësuarit për

11 muaj

GJITHSEJT

"Dituria" - Saraj 26.886.790,00 665.870,00 2.986.220,00 30.538.880,00

"Sami Frasheri" - Gllumovë 9.637.207,00 267.900,00 1.122.710,00 11.027.817,00

"Emin Duraku" - Bukoviq 14.043.940,00 319.160,00 1.709.820,00 16.072.920,00

"Ibe Palikuqa" - Bojanë 10.597.063,00 261.500,00 1.334.446,00 12.930.009,00

"Bajram Shabani" - Kondovë 16.023.344,00 381.650,00 1.838.794,00 18.243.788,00

"Drita" - Rashçe 12.013.420,00 165.900,00 1.365.150,00 13.544.470,00

"Faik Konica" - Radushë 7.099.037,00 409.520,00 850.300,00 8.358.857,00

GJITHSEJT: 96.300.801,00 2.471.500,00 11.207.440,00 110.716.741,00

Lloji i dotacionit 2006 2007

Dotacioni i dedikuar për
mirëmbajtje rrjedhëse

8.937.918,00 12.290.959,00

Transporti i nxënësve 1.971.555,00 2.311.045,00

GJITHSEJT: 10.909.473,00 14.602.004,00
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Mjetet për finansimin e arsimit sigurohen kryekëput nga dotacionet e dedikuara
mirëpo disa herë komuna ka intervenuar me mjete nga buxheti vetanak të cilat nuk
kanë qenë të planifikuara për arsim. Intervenime të këtilla në periudhën e kaluar
janë bërë për furnizimin e lëndës djegëse (naftë), manifestimet e organizuara nga
ana e shkollave fillore për përvjetoret e shkollave, sharimin e drunjve, organizimin e
Olimpiadës shkollore e cila organizohet për çdo vit (gara në disciplina sportive dhe
garat e diturisë) si dhe ndihma për nxënësit e Komunës që marin pjesë në gara
ndërkomunale dhe ndërkombëtare.

Me qëllim të përmirësimit të gjendjes së buxhetit për arsim është e domos-
doshme që komuna të investojë mjete finansiare në arsim nga buxheti i vet në paj-
tim me kapacitetet e saja. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që finansat e insti-
tucioneve arsimore të menaxhohen nga një sistem i centralizuar (kontrolluar, unifi-
kuar) brenda komunës. Kjo do ta lejonte mbledhjen dhe analizën e informacionit nga
shkollat në sistem të centralizuar, dhe me këtë komuna do të kishte mundësi ta din
gjendjen finansiare në secilën kohë të nevojshme. 

Me qëllim të përcjelljes më të mirë të nevojave për vitin 2008 dhe analizën e
shpenzimeve nga viti paraprak, shkollat e Komunës së Sarajit duhet të parashtrojnë
të dhëna tjera pë buxhetin si shtesë ndaj planeve finansiare. Kjo është edhe oblig-
im ligjorë dhe duhet të bëhet praktikë e rregulltë për komunën me qëllim që më lehtë
të përcaktohet shuma e mjeteve të nevojshme për arsimin, p.sh. shuma e mjeteve
plotësuese ose shtesë (ndaras nga subvencionet e dedikuara) që janë të nevo-
jshme për zhvillimin e arsimit bashkëkohor në Komunën e Sarajit.

Komuna duhet ti mbikqyrë vazhdimisht shpenzimet e shkollave, dhe ti bëjë
krahasimet e nevojshme. Është e nevojshme të përcaktohen shpenzimet për mi-
rëmbajtje për nxënës dhe për m2, shpenzimet totale për nxënës dhe për të punësuar
dhe treguesit tjerë varësisht nga rezultatet e analizave. Kjo praktikë duhet ta mundë-
sojë vendosjen e normave për shpenzimet, me çka nxënësit e të gjitha shkollave do
të kishin trajtim të barabartë. 

Përfundim dhe propozime për përmirësimin e buxhetit për arsim



Z Për zbatimin e Strategjisë lokale për arsim është e patjetër-
sueshme të ketë mjete që do të mundësojnë vlerësimin e tërë
procesit të zbatimit të programit. Këto mjete duhet të lehtëso-

jnë kuptimin për shkaqet të cilat mundë të jenë pengesë për zba-
timin dhe duhet të përkrahen të gjitha përpjekjet për tejkalimin e
atyre pengesave. Sistemi i monitorimit duhet të vendoset për të gji-
tha projektet me qëllim të identifikimit të problemeve gjatë zbatimit
të projektit dhe të sigurojë që do të ndërmeren veprim në kohë të
duhur për zgjidhjen e problemeve. Ky sistem për monitorim duhet të
vendoset që në fazën inicuese nga zbatimi i projektit me qëllim që
të sigurohet planifikimi i monitorimit dhe të fitohen të dhënat
themelore për situatën para se projekti të mundë të zbatohet me
projektet tjera.

Monitorimi patjetër të bazohet në tregues të vërtetuar ose kri-
tere të suksesshme për të dhënat fillestare, aktivitetet dhe rezultatet
e dalura. Treguesit duhet të jenë ngusht të lidhur me pikësynimet
strategjike, me planet dhe me aktivitetet. Gjithashtu aq sa është e
mundëshme ato duhet të jenë:

Thelbësor në relacion me rezultatet specifike dhe detyrat
të cilat i masin, 
Faktit në vend subjektiv,
Të besueshëm përkatësisht të vlefshëm për vendbanim
gjeografik, dhe
Të arritshëm ose të bazuar në të dhënat egzistuese.

Procesi i monitorimit i përfshinë këto tre faza:
1. Faza fillestare: tregues për gjendjen e tanishme para 

fillimit të aktiviteteve programore.
2. Faza e ndërmjetme: zbatimi i projektit realizohet me

kornizë kohore.
3. Faza përfundimtare: të gjithë treguesit e ndërlidhur me

qëllimet e definuara rregullisht vlerësohen dhe pregaditen
raporte deri te institucioni që e zbaton projektin, ndërsa
vlerësohet nga Trupi punues për arsim dhe Komisioni për
arsim i Komunës.

9. MONITORIM DHE EVALUIM
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Monitorimi duhet të ndjeket me shfaqjen e patjetërsueshme të përshtatjeve
për projektin me qëllim të aritjes së efekteve maksimale. Monitorimi, gjithashtu sig-

uron, dokumentacion të vlefshëm, që më vonë mundë të jetë instrument për prega-
ditjen e programeve të ardhëshme. Monitorimi do të përdoret për përpilimin e
raporteve për vlerësimin e programit.

Më tutje, gjithashtu mundë të vendoset që të pregaditet vlerësim i jashtëm i
programit, por nëse ajo nuk ndodhë, duhet të bëhet vlerësim intern - vlerësim si akti-
vitet monitorues përfundimtarë me qëllim të fitimit të informacioneve të rëndësishme
dhe përvojës për programet e ardhëshme.

Vlerësimet mund të bëhen para fillimit të programit, në mes ose disa vite pas
përfundimit të programit, kur mundë të pritet që ndikimi, edhe pse pjesërisht, do të
kristalizohet.



D uke u nisur nga fakti që Strategjia lokale për arsim është do-
kument afatgjatë, në të cilin përmblidhen qëllimet afatgjate të
Komunës dhe të gjithë pjesëmarrësve tjerë, është shumë e

rëndësishme që të gjitha aktivitetet që duhet të realizohen në sfer-
ën e arsimit - puna të jetë transparente.  

Forma: 
Raportet komunale të jenë publike dhe të gjithë palët e
interesuara të kenë qasje në ato
Debate publike nëpër shkollat fillore
Anketimi/anketa i/të opinionit publik
Takime joformale
Komisione këshilldhënëse
Shpallja e vendimeve në Gazetën zyrtare të Komunës
Njoftimi i Këshillave të shkollave
Njoftimi i Këshillave të prindërve
Vep faqe 
Mediume

10. TRANSPARENCA 
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Këshillat e shkollave, dhe 
Këshillat e prindërve

Pas kalimit të dy viteve të procesit të decentralizimit, arsimimi
edhe më tutje për Komunën e Sarajit mbetet njëra prej sferave më
sfiduese. Për ti realizuar kompetencat e përcaktuara me ligj në sferën
e arsimit detyrimisht duhet të ketë një bashkëpunim dhe bashkëve-
prim të ngushtë me organet e lartëpërmendura. Gjatë kësaj periudhe
bashkëpunimi me organet udhëheqëse të të gjitha shkollave fillore ka
qen në nivelin e duhur. Me Këshillat e shkollave më lehtë mundë të
bashkëpunohet duke pasur parasyshë se komuna në cilësin e theme-
luesit ka përfaqësusit e vet në këto organe dhe në vençanti duke e
ditur se roli i këshillit shkollor është rritur rëndësishëm nëpërmjet fuqi-
së për të propozuar emërtimin dhe shkarkimin e drejtorëve të shkolla-
ve, propozimit të buxhetit të shkollave, sjelljes së statutit të shkollave
dhe nji sërë kompetenca të tjera, andaj vlerësojmë se në periudhën e
mëtutjeshme do të thellohet edhe më tepër ky bashkëpunim, në
interese të krijimit të kushteve më të mira në realizimin e procesit edu-
kativo-arsimor. 

Sa i përket bashkëpunimit me Këshillat e shkollave në periud-
hën e kaluar jemi munduar që ky bashkëpunim të jetë në nivelin e du-
hur, dhe ky angazhim ka sjellur edhe rezultate konkrete. Bashkarisht
kemi ndikuar në mënjanimin e disa dukurive negative në shkollat fill-
ore, kemi ndihmuar kuadrin arsimor, si dhe këtë vit në dy shkolla kemi
realizuar nga nji projekt me ndihmën e prindërve, edhe ate në shkoll-
ën periferike "Drita" në Kopanicë i ndërtuam dy mësojtore (ka ngelur
meremetimi), ndërsa në shkollën periferike "Bajram Shabani" në Su-
llare të epërme u bë izolimi i kulmit dhe lyerja e mbrendshme e objek-
tit të shkollës. Për këto dy projekte Komuna i sigurojë mjetet finan-
siare për furnizimin e materialit të nevojshëm ndërsa punën tjetër e
realizuan Këshillat e prindërve të këtyre dy shkollave. Kemi pasur
edhe ndihma tjera nga disa Këshilla të prindërve në disa shkolla tjera.

Këshillojmë që në periudhën e mëtutjeshme përveç thellimit të
bashkëpunimit me organet udhëheqëse të shkollave fillore të krijohen
mundësi dhe mekanizma për themelimin / ekzistimin e organizatave
të nxënësve dhe mundësinë e tyre që të marrin pjesë në proceset e
vendimmarrjes dhe kjo duhet të shikohet si shenjë pozitive për bash-
këpunimin e nxënësve në procesin e vendimmarrjes në sferën e arsi-
mit.

11. IMPLEMENTIMI I STRATEGJISË 
LOKALE PËR ARSIM
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