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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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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.



P rocesi i decentralizimit në Republikën e Maqedonisë nënkup-
ton bartje të kompetencave më të mëdha nga pushteti qend-
ror në atë lokal. Ky proces e përfshiu edhe arsimin si njërin

ndër segmentet më të rëndësishme të shoqërisë, gjë që paraqet
bartje të kompetencave nga Qeveria dhe MASH-i në nivel lokal.

Procesi realizohet në dy faza. Faza e parë filloi më 1 korrik të
vitit 2005, kur komunat filluan t'i pranojnë ingerencat e reja. Në këtë
fazë vetëqeverisja vendore e merr përgjegjësinë mbi objektet e saj
shkollore, i mirëmban ato, e organizon transportin e nxënësve i cili
mundësohet me mjetet për dotacione të dedikuara, merret me ngro-
hjen e objekteve shkollore etj. 

Me fazën e dytë, pas 1 korrikut të vitit 2007, detyrimet e komu-
nave zgjerohen edhe me përgjegjësinë për kuadrin arsimor dhe per-
sonelin tjetër, duke siguruar mjete nga bllok-dotacionet. Me këto
kompetenca pushteti vendor drejtpërdrejt inkuadrohet në marrjen e
vendimeve për procesin e arsimit me çka imponohet edhe nevoja e
menaxhimit të duhur në arsim.

Me marrjen e kompetencave të reja pushteti vendor bëhet fak-
tor kryesor në këtë proces, madje edhe trup vendimmarrës për
çështjet që kanë të bëjnë me arsimin. Me këto kompetenca komu-
na fiton të dhëna për gjendjen e arsimit, për cilësinë e kuadrit arsi-
mor, për suksesin e nxënësve, për gjendjen e objekteve, për lëviz-
jen nxënësve dhe bën përcjelljen e mësimit të nxënësve, merr infor-
macione për nevojën për arsimim të vazhdueshëm të personelit
arsimor dhe të tjerëve që janë të inkuadruar në procesin arsimor, si
dhe për mjetet e nevojshme financiare me çka do të mund të ndër-
tohet strategji reale e arsimit në komunën tonë. Për të gjitha këto
aktivitete strategjinë e krijon kryetari i komunës, madje me propozim
të tij është formuar një trup
arsimor brenda komunës.

1. HYRJE
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Komuna e Vrapçishtes shtrihet ndërmjet qyteteve të Tetovës dhe të Gostivarit,
në pjesën perëndimore të RM-së, gjegjësisht në territorin e malit Sharr dhe Pollogut,
duke përfshirë sipërfaqe pre 192 km2. Numri i përgjithshëm i banorëve është 31.100.
Sipas strukturës nacionale, Komuna e Vrapçishtes paraqet mjedis multietnik, ku je-
tojnë shqiptarë, turq, maqedonas etj. Në këtë komunë gravitojnë edhe këto vend-
banime: Vrapçishta, Dobridolli, Gradeci, Negotina, Senokosi, Gjurgjevishta, Llomni-
ca, Kalishta, Gorjani, Toplica, Gallata, Zubovci, Vranjovci dhe Novo Sella. Në katër
fshatra më të mëdha ka shkolla qendrore, si në: Vrapçishtë, Dobridoll, Negotinë dhe
Gradec, ndërsa shkolla periferike deri në klasën e tetë ka në fshatrat Kalishtë, Gjur-
gjevishtë, Llomnicë, Toplicë. Ndërkaq shkolla periferike deri në klasën e katërt ka në
fshatrat: Vranjovc, Zubovc, Gallatë, Gorjan, Niveli shkallës së arsimit është në rrit-
je, andaj kjo do të jetë arsye më shumë për zhvillimin e kapaciteteve industriale.

Numri i vendbanimeve të zgjeruara në bashkësi vendore është 15. Në fushën
e arsimit gjenden 4 shkolla qendrore dhe 9 shkolla periferike. Mësimi në to zhvillo-
het në tre gjuhë: shqip, turqisht dhe maqedonisht.

Objektet shkollore kryesisht janë në gjendje të mirë, me përjashtim të ndër-
tesës së vjetër në fshatin Vrapçishtë dhe objekti i vjetër shkollor në Negotinë. Meqe-
nëse mungojnë mjete financiare, nevoja e mirëmbajtjes së objekteve shkollore ës-
htë prioritet i lartë. Pjesa dërrmuese e kuadri arsimor është nga vendbanimet e Ko-
munës, por ka edhe nga Komuna e Gostivarit dhe nga ajo e Bogovinës. Në Ko-
munën e Vrapçishtës nuk ka shkollë të mesme amë, por tashmë 30 vite me radhë
mësimi realizohet në paralelet e jashtme të gjimnazit të Gostivarit, të cilat gjenden
në fshatin Negotinë prej vitit të parë deri në vitin e katërt. Një pjesë e filloristëve e
ndjekin mësimin këtu, ndërsa pjesa tjetër nëpër qytetet e Tetovës dhe të Gostivarit.

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME



Numri i nxënësve të regjistruar në fillim të vitit shkollor
2007/2008 në SHF "Mehmed Deralla" - Gradec është 677
nxënës në 28 paralele. Kjo shkollë e ka vetëm një shkollë
periferike në fshatin Gorjan me paralele të kombinuar prej 1-
4 me 5 nxënës. Shkolla e Gradecit funksionon si e pavarur
prej vitit 1991. Kjo u bë me pëlqimin e MASH-it nr. 10-
1465/8. Shkolla gjendet në mes të fshatit, ndërsa mësimi në
të zhvillohet vetëm në gjuhën shqipe. 

Nxënës të moshës 6-vjeçare në klasë të parë janë gjithsej
57 - 33 meshkuj dhe 24 femra
Mësimin klasor e ndjekin 301 nxënës - 164 meshkuj dhe
137 femra
Mësimin lëndor e përcjellin 319 - 175 meshkuj dhe 137
femra
Në shkollën periferike në fshatin Gorjan me paralele të
kombinuar prej 1-4 ka 5 nxënës - 3 meshkuj dhe 2 femra

Në 10 vitet e fundit numri i nxënësve është në rënie e sipër,
pra haset një zvogëlim dhe rënie.

Sipas analizave të numrit të foshnjave të lindura, në vitin 1995
janë regjistruar 80 foshnje prej të cilëve 42 janë femra; në vitin 1996
janë regjistruar 90 foshnje prej të cilëve 38 janë femra; në vitin 1997
janë regjistruar 97 foshnje prej të cilëve 46 janë femra; në vitin 1998
janë regjistruar 84 foshnje prej të cilëve 35 janë femra; në vitin 1999
janë regjistruar 80 foshnje prej të cilëve 40 janë femra; në vitin 2000
janë regjistruar 70 foshnje prej të cilëve 34 janë femra; në vitin 2001
janë regjistruar 58 foshnje prej të cilëve 28 janë femra, në vitin 2002
janë regjistruar 62 foshnje prej të cilëve 27 janë femra; në vitin 2003
janë regjistruar 57 foshnje prej të cilëve 24 janë femra; në vitin 2004
janë regjistruar 80 foshnje prej të cilëve 40 janë femra; në vitin 2005
janë regjistruar 961 foshnje prej të cilëve 26 janë femra dhe në vitin
2006 janë regjistruar 57 foshnje prej të cilëve 25 janë femra.

2. NUMRI I NXËNËSVE NËPËR SHKOLLA 
NË TERRITORIN E KOMUNËS
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Vërejtje:
Klasat e ulëta prej 363 kanë ngelur me 350 nxënës, ndërsa klasat e
mëparshme prej 319 kanë rënë në 310. 

SHF "Naim Frashëri" - Negotinë. Kjo shkollë qendrore i ka 509 nxënës me
25 paralele, por në rrjetin e saj shkollor i përfshin edhe 4 shkolla periferike deri në
klasën VIII:

SHFP në fshatin Senokos me 285 nxënës dhe 14 paralele;
SHFP në fshatin Kalishtë me 168 nxënës dhe 9 paralele;
SHFP në fshatin Gjurgjevishtë me 79 nxënës dhe 9 paralele;
SHFP në fshatin Llomnicë me 96 nxënës dhe 9 paralele

Numri i përgjithshëm i nxënësve në këtë rrjet shkollor është 1.137 nxënës të
ndarë në 66 paralele. 

Numri i nxënësve të moshës 6-vjeçare në këtë shkollë, si dhe në ato periferike
është 106 të ndarë në 6 paralele.

Mësimin klasor e ndjekin 511 nxënës në 38 paralele, ndërsa mësimin lëndor e
ndjekin 520 nxënës në 28 paralele.

Shpërngulja e nxënësve haset edhe në këtë shkollë. Po ashtu është në rënie
edhe numri i foshnjave të lindura. Në vitin 1995 në këto fshatra janë lindur 168 fosh-
nja prej të cilëve 72 femra, ndërsa në vitin 2006 janë regjistruar 116 foshnje të lin-
dura prej të cilave 60 janë femra. Këtu vërehet se ka rënie në dekadën e fundit.

Klasa Numri 
i paraleleve

Numri 
i nxënësve

Klasa e parë të moshës 6 vjeçare 3 57

Klasa e parë të moshës 7 vjeçare 3+1 Gorjan 74+1 vo në SHF Periferike

Klasa e dytë 3 57

Klasa e tretë 3 57

Klasa e katërt 3 95+4 në SHF Periferike

Klasa e pestë 3 73

Klasa e gjashtë 3 74

Klasa e shtatë 3 85

Klasa e tetë 3 87

Gjithsej  28 677

SHF "Naim Frashëri" - Negotinë
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Vërejtje:
Në SHF "Naim Frashëri" ka rënie të numrit të nxënësve, sidomos nga gjys-
mëvjetori i parë i vitit shkollor 2007/2008. Kjo duket kështu:
- në klasën e parë prej 106 kanë ngelur 81 nxënës
- në klasën e dytë prej 110 kanë ngelur 105 nxënës
- në klasën e tretë prej 132 kanë ngelur 104 nxënës
- në klasën e katërt prej 141 kanë ngelur 121 nxënës
Kjo do të thotë së në klasat e ulëta prej 617 kanë ngelur 534 nxënës. Mirëpo
në klasat me mësim lëndor numri është i qëndrueshëm, madje ka shtim për
një nxënës më shumë.

SHF "Sali Lisi" f. Dobridoll. Kjo shkollë qendrore i ka 764 nxënës të ndarë
në 30 paralele, por në rrjetin saj shkollor e ka vetëm një shkollë periferike:

SHFP f. Toplicë i ka gjithsej 173 nxënës të ndarë në 9 paralele ose numri 
i përgjithshëm i nxënësve në këtë shkollë është 937 me 39 paralele.
Numri i nxënësve të moshës 6-vjeçare është 73 të ndarë në 4 paralele
Klasat e ulëta numërojnë 398 nxënës të ndarë në 20 paralele
Mësimi lëndor - 466 nxënës në 18 paralele duke i llogaritur edhe paralelet
e shkollës periferike në Toplicë.

Po ashtu edhe në këtë shkollë ka rënie të numrit të nxënësve në dekadën e
fundit duke filluar prej vitit 1995. Në Dobridoll dhe Toplicë kanë lindur 148 foshnje
prej të cilëve 83 femra, ndërsa në vitin 2006 ka rënie drastike të këtij numri. Këtu
janë lindur 49 foshnje prej të cilëve 28 janë femra.

Klasa Numri 
i paraleleve

Numri 
i nxënësve

Klasa e parë të moshës 6 vjeçare 6 106

Klasa e parë të moshës 7 vjeçare 8 110

Klasa e dytë 8 132

Klasa e tretë 8 128

Klasa e katërt 8 141

Klasa e pestë 8 144

Klasa e gjashtë 7 136

Klasa e shtatë 6 128

Klasa e tetë 7 112

Gjithsej 66 1137

SHF "Sali Lisi" f. Dobridoll
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Vërejtje:
Në klasat e ulëta prej 471 nxënës kanë ngelur 459, ndërsa në ata të mësimit
klasor prej 466 kanë ngelur 442 nxënës.

SHF "Çede Filipovski" f. Vrapçishtë. Mësimi realizohet në tre gjuhë: shqip,
turqisht dhe maqedonisht:

në gjuhën shqipe mësimet i ndjekin 339 nxënës të ndarë në 18 paralele;
në gjuhën turke mësimet i ndjekin 418 nxënës të ndarë në 18 paralele;
në gjuhën maqedonase mësimet i ndjekin 42 nxënës të ndarë në 5 para-
lele.

Në rrjetin e kësaj shkolle bëjnë pjesë edhe këto shkolla periferike:
SHFP f. Vranjovc me mësim në gjuhën shqipe prej klasës së parë deri në
klasën e katërt. Këtu mësojnë 46 nxënës të ndarë në 4 paralele
SHFP f. Zubovc me mësim në gjuhën maqedonase prej klasës së parë
deri në klasë të katërt. Këtu mësojnë 9 nxënës të ndarë në 3 paralele dhe
SHFP f. Gallatë me mësim në gjuhën maqedonase prej klasës së parë
deri në klasë të katërt. Këtu mësojnë 12 nxënës të ndarë në 2 paralele.

Numri i përgjithshëm i nxënësve në SHF "Çede Filipovski" është 866 nxënës
të ndarë në 50 paralele.

Paralelet e jashtme të Gjimnazit të janë 7 me 214 nxënës prej vitit të parë deri
në vitin e katërt.

Klasa Numri 
i paraleleve

Numri 
i nxënësve

Klasa e parë të moshës 6 vjeçare 4 73

Klasa e parë të moshës 7 vjeçare 4 96

Klasa e dytë 5 101

Klasa e tretë 4 98

Klasa e katërt 4 103

Klasa e pestë 5 102

Klasa e gjashtë 5 124

Klasa e shtatë 4 130

Klasa e tetë 4 110

Gjithsej  39 937

SHF "Çede Filipovski" f. Vrapçishtë
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Rënia e numrit të nxënësve është bërë dukuri në komunën tonë, posaçë-
risht nëpër fshatrat maloro-kodrinoro, ku banorët e sigurojnë ekzistencën e tyre
nëpër vendet perëndimore dhe atje i marrin edhe familjet e tyre.

Numri i nxënësve të moshës 6-vjeçare është 76, të cilët së bashku me
shkollat periferike janë të ndarë në 7 paralele
Mësimin klasor e ndjekin 447 nxënës të ndarë në 30 paralele
Mësimi lëndor e ndjekin 419 nxënës në 37 paralele

Numri i foshnjave të lindura është gjithashtu në rënie. Sipas analizave tona,
vërehet se në dekadën e fundit ka rënie të numrit të foshnjave të lindura. Në vitin
1995 kishte 47 shqiptarë prej të cilëve 18 ishin femra, 52 turq, prej të cilëve 21 ishin
femra dhe 6 maqedonas, prej të cilëve 4 ishin femra. Kjo do të thotë se ishin gjith-
sej 105, prej të cilëve 43 ishin femra. Për dallim nga kjo, në vitin 2006 ka 36 shqip-
tarë, prej të cilëve 11 janë femra, 33 shqiptarë prej të cilëve 16 janë femra dhe 3
maqedonas prej të cilëve 2 janë femra.

Klasa Numri 
i paraleleve

Numri 
i nxënësve

1-6 vjet shqip. 2 24

1-6 vjet turq 2 37

1-6 vjet shqip. 1 Vranjovc 11

1-6 vjet maq. 2 Zubovc-Galatë     4 

1-7 vjet shqip. 2 34

1-7 vjet turq 2 35

1-7 vjet maq. - Zubovc-Galatë     5 

1-7 vjet shqip. - Vranjovc 5

Klasa e dytë shqip 2 29

Klasa e dytë turqisht 2 40

Klasa e dytë maq. 1 2

Klasa e dytë shqip 1 13

Klasa e dytë maq. - Zubovc-Galatë     2 

Klasa e tretë shqip 2 38

Klasa e tretë turqisht 2 59

Klasa e tretë maq. - 1

Klasa e tretë shqip 1 Vranjovc 5

Klasa e tretë maq. 1 Zubovc-Galatë     5 

Klasa e katërt shqip 2 34

Klasa e katërt turqisht 2 47

Klasa e katërt shqip 1 Vranjovc 12

Klasa e katërt maq. 2 Zubovc-Galatë     5 

Gjithsej 30 447
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Vërejtje:
Në këtë shkollë numri i nxënësve është zvogëluar vetëm për 2 nxënës.

Numri i përgjithshëm i nxënësve në nivel të komunës është 3.476 nxënës në
shkollat qendrore dhe periferike me gjithsej 184 paralele.

Klasa Numri 
i paraleleve

Numri 
i nxënësve

Klasa e pestë shqip 2 41
Klasa e pestë turqisht 2 51
Klasa e pestë maq. 1 11
Klasa e gjashtë shqip 2 44
Klasa e gjashtë turqisht 2 52
Klasa e gjashtë maq. 1 6
Klasa e shtatë shqip 2 51
Klasa e shtatë turqisht 2 43
Klasa e shtatë maq. 1 7
Klasa e tetë shqip 2 44
Klasa e tetë turqisht 2 54
Klasa e tetë maq. 1 15
Gjithsej 50 866



Për realizimin e programit mësimor në këtë shkollë janë të
angazhuar 47 arsimtarë. Mësimi realizohet në dy ndërrime, ndërsa
janë të përfshirë edhe nxënësit e moshës 6-vjeçare. Në mësimin
lëndor janë të inkuadruar 25 arsimtarë, ndërsa në atë klasor janë 22
arsimtarë. 

Shkalla e përgatitjes profesionale e kuadrit arsimor në këtë
shkollë dhe ndarja në bazë të përkatësisë nacionale:

Të gjithë të punësuarit në procesin e mësimdhënies janë me
përkatësi shqiptare, ndërsa mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe.

Për realizimin e programit mësimor në këtë shkollë janë të
angazhuar 88 arsimtarë. Në këtë numër nuk është përfshirë person-
eli teknik dhe administrata. Me përfshirjen e tyre numri arrin deri në
99 të punësuar. 

Mësimi realizohet në dy ndërrime, ndërsa në të janë të përf-
shirë edhe nxënës të moshës 6-vjeçare. Shkalla e përgatitjes profe-
sionale e kuadrit arsimor dhe përkatësia nacionale:

3. STRUKTURA E KUADRIT MËSIMOR
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SHF "Mehmed Deralla" - Gradec 

SHF "Naim Frashëri" - Negotinë

Shkalla sipërore profesionale 23 të punësuar prej të cilëve 15 femra

Shkalla e lartë profesionale 18 të punësuar prej të cilëve 2 femra

Shkalle e mesme profesionale 6 të punësuar prej të cilëve 2 femra

Shkalla sipërore profesionale 34 të punësuar prej të cilëve 15 femra

Shkalla e lartë profesionale 26 të punësuar prej të cilëve 2 femra

Shkalle e mesme profesionale 28 të punësuar prej të cilëve 2 femra
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Mësimi realizohet në gjuhën shqipe. 
Të gjithë të punësuarit në procesin arsimor janë shqiptarë, me përjashtim të

një të punësuare e cilat është maqedonase me shkallë të lartë prfoesionale arsi-
more.

Për realizimin e programit mësimor në këtë shkollë janë të angazhuar 65
arsimtarë, duke e përfshirë edhe personelin teknik. Këtu mësimi zhvillohet në dy
ndërrime, ndërsa në të janë të përfshirë edhe nxënësit e moshës 6-vjeçare. Shkalla
e përgatitjes profesionale e kuadrit mësimor dhe përkatësia nacionale

Të gjithë të punësuarit janë shqiptarë. Mësimi realizohet në gjuhën shqipe.

Për realizimin e programit mësimor në këtë shkollë janë të angazhuar 65
arsimtarë, duke e përfshirë edhe personelin teknik

Shkalla e përgatitjes profesionale e kuadrit arsimor:

Mësimi në këtë shkollë zhvillohet në dy ndërrime, ndërsa në të janë të përf-
shirë edhe nxënësit e moshës 6-vjeçare.

Këtu mësimi realizohet në tre gjuhë: shqip, turqisht dhe maqedonisht. 
Kuadri mësimdhënës rregullisht ndjek trajnime me karakter të aftësimit të

mëtutjeshëm nëpër seminaret e organizuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, si
dhe ka shkolla që janë të përfshira në programin hap pas hapi ku arsimtarët ndjekin
seminare.

Numri i përgjithshëm i arsimtarëve në mësimin klasor është 104: 88 prej tyre
janë shqiptarë, 10 turq dhe 6 maqedonas. Në mësimin lëndor gjithsej janë 138
nxënës: 116 shqiptarë, 15 turq dhe 7 maqedonas.

Kuadri që nuk ka arsim adekuat janë në fakt ata studentë të cilët janë ende në
studime e sipër ose që janë duke i përfunduar studimet.

SHF "Sali Lisi" - Dobridoll

SHF "Çede Filipovski" - Vrapçishtë

Shkalla sipërore profesionale 40 të punësuar prej të cilëve 23 femra

Shkalla e lartë profesionale 18 të punësuar prej të cilëve 3 femra

Shkalle e mesme profesionale 7 të punësuar prej të cilëve 4 femra

Shkalla sipërore profesionale 44 të punësuar prej të cilëve 20 femra

Shkalla e lartë profesionale 22 të punësuar prej të cilëve 11 femra

Shkalle e mesme profesionale 6 të punësuar prej të cilëve 2 femra
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Struktura e kuadrit mësimdhënës në Komunë është e mirë, me përjashtim të
shkollave qendrore, ndërsa në shkollat periferike ka mangësi të vogla, sepse kush-
tet e udhëtimit janë të vështira. 

Në të gjitha shkollat kuadri mësimdhënës i përmbush kushtet për realizimin e
procesit mësimor, përveç në "Naim Frashëri" - Negotinë, sepse janë shkollat per-
iferike ato që e shkaktojnë këtë situatë, ngase janë larg shkollës qendrore. Në një
të ardhmen e afërt do të zgjidhet edhe kjo dukuri.

Në komunën e Vrapçishtes transporti për nxënësit është i mundësuar vetëm
në shkollën "Çede Filipovski" - Vrapçishtë, por vetëm për klasat e larta në shkollën
periferike në fshatin Vranjovc.

KONKLUZION



O bjektet shkollore janë relativisht të mira, por shumica e shko-
llave ka nevojë për investime të vogla, me çka ku vazhdimi-
sht do të përmirësoheshin kushtet për zhvillimin e arsimit

dhe do të tejkalohej gjendja e keqe, ato do të sanoheshin e rregullo-
heshin, si dhe do të përmirësoheshin kushtet për realizimin e pro-
cesit mësimor.

Ndërtesa e shkollës është e vendosur në qendër të fshatit. Pje-
sa lindore ose ndërtesa e vjetër është ndërtuar në vitin 1974, ndërsa
pjesa tjetër, gjegjësisht pjesa e re, e bashkangjitur me të, është e
viteve të '80-ta. Në këtë shkollë ka 15 klasa, nga të cilat 3 përdoren
si kabinete të informatikës, artit figurativ dhe një kabinet për fizikë e
kimi.

Shkolla i ka 5 zyra të administratës, zyrë për arsimtarët, biblio-
tekë të shkollës, si dhe hapësirë tjetër për ruajtjen e pajisjeve tekni-
ke të higjienës. Sipërfaqja e shkollës i ka 2006 m2. Hapësira e shkol-
lës e shkollës i ka 5145 m2 ku është vendosur edhe salla e edukatës
fizike e cila filloi të ndërtohet në vitin 1991, por ende nuk është mba-
ruar. Drejtoria e kësaj shkolle po zhvillon aktivitet të dendura për mi-
rëmbajtjen e saj. Kështu çdo vit nga mjetet vullnetare bëhet diçka
nga ajo që mungon, ashtu që çdo vit klima e punës përmirësohet,
por kjo ndërtesë nuk i përmbush kushtet hapësinore, sepse ka ne-
vojë për ndërtesë tjetër shkollore. 

Me këtë shkollë funksionon edhe një shkollë periferike në f. Gor-
janë, ku ndërtesa shkollore e ka vetëm një klasë dhe një pjesë të
ndarë për mbajtjen e pajisjeve higjienike. Është ndërtesë e re, por
nuk është mirëmbajtur si duhet.

Ndërtesat e shkollës në f. Negotinë janë ndërtuar qysh moti,
gjegjësisht ndërtesa e vjetër është nga viti 1957, qysh moti e dobë-

4. ANALIZA E KUSHTEVE NË OBJEKTET 
SHKOLLORE
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SHF"Mehmed Deralla" - f. Gradec

SHF "Naim Frashëri" - f. Negotinë
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suar dukshëm, ashtu që nuk i përmbushte kushtet hapësinore, ndërsa në vitin
1965 është ndërtuar pjesa tjetër që po ashtu nuk i përmbush kushtet hapësinore,
sepse numri i nxënësve vazhdimisht rritej. Janë objekte të vjetra, pa shumë dritë,
me pajisje të vjetër, ndërsa tavanet kohë pas kohe bien. Kjo mund të vërehet çdo
ditë. Madje, në vitin 1986 një tavan ra në klasë gjatë mësimit, por për fat nuk kishte
nxënës të lënduar. Në këtë fshat është ndërtuar edhe një objekt i ri shkollor me
mjete vullnetare të fshatarëve të Negotinës, po objekti ende nuk është përfunduar.
Objekti është ndërtuar në vitin 1990, ndërsa është pajisur vetëm podrumi dhe përd-
hesa, ku podrumi përdoret si kabinet i informatikës, ndërsa përdhesa në ndërrimin
e parë përdoret nga klasat e larta, kurse pas dite përdoret nga paralelet e gjimnaz-
it të Gostivarit me mbi 215 nxënës. Jo që nuk ka nismë për përfundimin e këtij objek-
ti, por deri tash nuk është gjetur investues për përfundimin e këtij objekti shkollor,
me çka do të zgjidhej çështja e hapësirës së mësimit në këtë fshat. 

SHFP në f. Senakos. Objekti i shkollës është i rregulluar mirë dhe ka kushte
të mira për regullimin e pjesës së vjetër. Objekti është në qendër të fshatit dhe është
i vendosur në përdhesë. Ndërtimi dhe renovimi i shkollës është bërë me nismë të ba-
norëve të fshatit, që do të thotë se shoqëria ka ndihmuar fare pak në ndërtimin e kë-
tij objekti. Këtu hasen probleme të nyjave sanitare. Ato gjenden brenda objektit, por
nuk janë realizuar mirë teknikisht, andaj era e tualeteve e pengon zhvillimin mësimit.

SHFP në f. Kalishtë. Objekti është ndërtuar në vitin 1974 me material të fortë.
Kjo shkollë është e vendosur në mjedis maloro-kodrinor, andaj në të shfaqen prob-
leme të mirëmbajtjes së saj. Posaçërisht kulmi dhe pajisjet e brendshme janë mjaft
të dëmtuara, ndonëse me përpjekjet e të punësuarve janë krijuar kushte për zhvil-
limin e mësimit. 

SHFP në f. Gjurgjevishtë. Edhe kjo shkollë gjendet në rajon kodrinoro-malor,
ndërsa objekti i saj është objekt i montuar në vitin 1996. Aty ka kushte për zhvillim-
in e mësimit, por problem paraqet nyja sanitare, e ndërtuar me WC jashtë objektit
shkollor. 

SHFP në f. Llomnicë. Edhe ky objekt gjendet në fshat kodrinoro-malor dhe
është larg shkollave qendrore. Objekti është i ruajtur, i plotëson kushtet për zhvillim-
in e mësimit, por problem paraqet nyja sanitare e cila është në rënie e sipër dhe
shkakton rrezik për nxënësit.

Objekti i kësaj shkolle është ideal për zhvillimin e mësimit. Është objekt me
përdhes dhe një kat sipër. Objekti mirëmbahet mirë, por problemi i kësaj shkolle ësh-
të hapësira e pamjaftueshme mësimore. Kjo pamundëson zhvillimin e procesit mësi-
mor, ashtu siç është planifikuar sipas planit dhe programit të arsimit fillor. Në këtë
objekt shkollor janë vendosur kabinetet e informatikës, biologjisë dhe kimisë, si dhe
biblioteka e shkollës. Drejtoria e shkollës ka ngritur iniciativë për zgjerimin e objek-
tit shkollor, por deri tash kjo punë ka mbetur pezull, ngase mjetet financiare e pa-
mundësojnë këtë aktivitet. 

Bashkë me këtë shkollë funksionon edhe objekti i shkollës periferike në f. Top-
licë, i cili i përmbush kushte për zhvillimin e procesit mësimor.

SHF "Sali Lisi" - f. Dobridoll
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Kjo shkollë i ka dy objekte në të cilat zhvillohet mësimi. Njëri objekt është ndër-
tuar në vitin 1947, është mjaft i vjetër dhe mësimi në të zhvillohet me mjaft vështi-
rësi. Objekti i dytë është në gjendje më të mirë dhe bëhen përpjekje për mirëmbajt-
jen e tij, edhe pse nuk ka hapësirë të mjaftueshme për realizimin e procesit mësi-
mor. Në këtë shkollë mësimi realizohet në tre gjuhës: gjuhë shqipe, gjuhë turke dhe
gjuhë maqedonase. Objekti është i vendosur në përdhes dhe në një kat sipër. Në
të, përpos klasave, ka edhe kabinet të informatikës, biologjisë dhe kimisë. Kjo shkol-
lë ka nevojë të zgjerohet, sepse nuk ka hapësirë të mjaftueshme mësimore për reali-
zimin e mësimit. 

SHFP në f. Vranjevc 
Ky objekt i përmbushë kushtet për zhvillimin e procesit mësimor dhe mësimi

zhvillohet relativisht mirë në këtë objekt. Këtu mësimi zhvillohet vetëm për klasat e
ulëta, ndërsa klasat e larta udhëtojnë në shkollën qendrore në f. Vrapçishtë. 

SHFP në f. Zubovcë
Objekti i kësaj shkolle është ideal për zhvillimin e mësimit, por numri i nxënës-

ve është shumë i vogël, gjithsej 9 nxënës. 
SHFP në f. Gallatë
Objekti shkollor në këtë fshat më parë ishte duke u shkatërruar dhe nxënësit

ishin transferuar në lokalet e bashkësisë vendore. USAID-i ka donuar mjete për për-
mirësimin e objektit shkollor, ashtu që tash objekti është plotësisht i ri, por shfrytë-
zohet nga bashkësia vendore e këtij fshati, e jo nga nxënësit për të cilët është
rindërtuar. Edhe këtu numri i nxënësve është mjaft i vogël dhe është në rënie e sipër
- gjithsej janë 12 nxënës. 

Sipas nenit 125 të Ligjit të arsimit fillor, financimi i veprimtarisë arsimore sigu-
rohet nga buxheti i R. së Maqedonisë, me çka mjetet shpërndahen nëpër komuna
përmes bllok-dotacioneve dhe dotacioneve të dedikuara. 

Komuna e Vrapçishtës nuk është përfshirë në fazën e dytë të decentralizimit.

SHF "Çede Filiposki" - f. Vrapçishte



P ërmes metodës së definimit të anëve të mira dhe të dobëta,
mundësive dhe rreziqeve, TAK-u në Komunën e Vrapçishtës i
përkufizoi dhe i vendosi përparësitë e qëllimeve strategjike për

përparimin e arsimit. 

________________________
* 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. ANALIZA SWOT*
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ANËT E MIRA ANËT E DOBËTA

kushtet relativisht të mira të
objekteve shkollore;
angazhimt relativ i politikës arsi-
more për kuadrin mësimor;
përkushtimi i plotë ndaj arsimit;
bashkëpunimi ndërmjet
shkollave dhe Komunës, duke e
marrë në konsideratë edhe
Këshillin e Shkollës dhe
Këshillin e Prindërve.

deri tani numri i nxënësve është
i mjaftueshëm;
mungesa e arsimtarëve përka-
tës të informatikës, muzikës,
veçanërisht në shkollat perife-
rike etj.;
mungesa e pajisjeve shkollore,
të bibliotekës, kabineteve edhe
në shkollat qendrore edhe në
ato periferike;
mungesa e kushteve për realizi-
min e edukatës fizike etj.

MUNDËSITË RREZIQET 

arsimi i mesëm profesional;
strategjitë lokale për arsim;
financimet nga donatorë, nga
OJQ-të, iniciativat qytetare, nga
Komuna, nga diaspora, nga
bashkëpunimi me MASH-in dhe
me të gjitha komunat e tjera.

shpërndarja e nxënësve; 
buxheti - financat.



Krijimi i vazhdueshëm i kushteve të volitshme dhe imple-
mentimi i metodave të reja për përparimin e arsimit në Komu-
nën e Vrapçishtes.

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit përmes zhvillimi profesion-
al të kuadrit arsimor.

2. Pajisja e shkollave me teknologji bashkëkohore dhe labo-
ratorë, kabinete të informatikës dhe pajisje të tjera bash-
këkohore dhe mjete mbikëqyrëse të mësimit.

3. Përmirësimi i infrastrukturës, i objekteve shkollore etj.
4. Përmirësimi i bashkëpunimit në relacionit arsimtar - prind -

nxënës.
5. Me hapjen e paraleleve të arsimit të mesëm profesional,

arsimi duhet të përshtatet ndaj nevojave të tregut.
6. Përmirësimi i sigurisë së nxënësve me vendosjen e sis-

temit të monitorimit të shkollave dhe në bashkëpunim me
prindërit që kështu të përparohet sistemi i arsimit.

7. Iniciative që, përveç gjimnazeve, të promovohet edhe arsi-
mi i mesëm profesional, duke e përshtatur atë me nevojat
e tregut.

Vërejtje:
Si komuna rurale po bëjmë përpjekje që t'i mënjanojmë anët e dobë-

ta nga analizat e bëra për realizimin më cilësor të mësimit, por ballafaqo-
hemi me borxhe nga strukturat e mëparshme të strukturave të komunave
të Negotinës (në Pollog) dhe të Vrapçishtes, që do të thotë se do të kishte
investime për përmirësimin e objekteve të infrastrukturën në arsim, sepse
ato janë në gjendje të keqe për realizimin e mësimit, janë mjaft të vjetra
ose nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për realizimin e procesit mësimor.

6. QELLIME STRATEGJIKE
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QËLLIMI STRATEGJIK

DETYRAT STRATEGJIKE



E dhe pse nuk jemi në fazën e dytë të decentralizimit, megjitha-
të mund ta parashikojmë financimin e procesit mësimor në ni-
vel të komunës, si: bllok-dotacione të fituara nga Qeveria e

Republikë së Maqedonisë, ndërsa për të ardhurat personale të të
punësuarve nga MASH-i dhe MF-ja. 
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D okumenti strategjik i Komunës për politikat arsimore do të ish-
te i suksesshëm nëse në të përfshihen të gjithë faktorët e
rëndësishëm të shoqërisë, si: bashkësitë vendore, këshillat e

shkollave, këshillat e prindërve, organizatat joqeveritare dhe të gji-
thë qytetarë. Bartës i aktiviteteve të planifikuara do të jetë komuna,
gjegjësisht vetëqeverisja lokale me administratën e saj, por pjesë-
marrja e planifikimit dhe e ndërtimit të besimit të ndërsjellë, si dhe
mirëkuptimi i tërë shoqërisë mbesin elemente kryesore të suksesit
edhe në fazën e realizimit.

Në procesin e vëzhgimit të tërë procesit është planifikuar të
marrin pjesë Komisioni për Arsim i Këshillit të Komunës, Këshilli i
Komunës dhe Kryetari i Komunës, të gjithë me veprim operativ për
implementim nga sektori i arsimit dhe inspektori i arsimit si organe
dhe trupa formalo-juridikë. 

TAK-u si trup joformal rolin e tij e sheh në procesin e zbatimit
të politikave arsimore, për krijimin dhe zbatimin e projekteve, si dhe
për aplikimin dhe përpunimin e propozimeve për Zhvillimin Ekonomik
Lokal, për shkollat dhe për OJQ-të.

Secili dokument i këtij lloji është publik për të gjithë ata që janë
ose që do të jenë të interesuar më vonë. Ai do të shpallet në Gaze-
tën zyrtare të Komunës, në ueb-faqe, nëpër mediat lokale të shty-
pura dhe elektronike, si dhe në takimet me qytetarët në fushatën për
njohjen e banorëve lokalë me rolin e tyre për implementimin e poli-
tikave arsimore. Falë stërvitjeve që u organizuan, anëtarët e TAK-ut
janë të gatshëm të jenë bartës edhe të pjesës operative të kësaj fu-
shate.

Inspektori komunal 
i arsimit

Neset Dauti
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