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Komponenta për renovimin e shkollave 

Financat në shkollë



Stuhi ideshë

Ç’do të bënit në shkollën Tuaj sikur të kishit buxhet të
pakufizuar?



Т Ë H O L L A T

 Me të holla mund të blesh një libër,
por jo edhe diturinë

 Me të holla mund ta paguajsh mjekun,
por jo edhe shëndetin

Anthony De Croud



TË PASUR  DHE  TË VARFËR

Ndryshimi ndërmjet shteteve të
zhvilluara dhe të pazhvilluara

nuk është
në vitet e egzistimit të shtetit.



India dhe Egjipti egzistojnë me shumë se 
2000 vjet dhe janë të pazhvilluara.

Nga ana tjetër Kanada, Australia dhe 
Zelanda e Re me 150 vitet modeste të

egzistimit – sot janë shtete të zhvilluara 
dhe të pasura.



Ndryshimi ndërmjet shteteve të
zhvilluara nga ata të pazhvilluara 

nuk qëndron 
as në ekzistimin e resurseve natyrore 

të një shteti.



ЈAPONIA në pronësi ka territor të kufizuar, i cili 80 
% është malor, i papërshtatshëm për bujqësi dhe 
blegtori, por përsëri është fuqia e dytë botërore 

në ekonomi.

Ky shtet është si fabrikë e madhe lundruese i cila 
importon lëndën e parë, ndërsa eksporton 

prodhime të gatshme.



ZVICRA nuk ka asnjëfar fushe me kakao, por e bën 
çokollatën më të mirë në botë.

Në territorin e vet të vogël ajo kujdeset dhe rrit 
kafshë shtëpiake, si dhe merret me bujqësi 

vetëm 4 muaj gjatë vitit.

Përskaj kësaj mungese, ajo prodhon prodhime të
qumështit të cilësisë më të lartë botërore.



Psikologët dhe ekonomistët na bëjnë me dije se nuk 
ekziston ndryshim.

-As sipas racës, as sipas ngjyrës së lëkurës.

-Emigrantët nga shtetet e pazhvilluara, të cilët ishin 
të etiketuar si jopunëtorë në shtetet e tyre, janë
fuqia më produktive në shtetet e zhvilluara.



ATËHERË KU ËSHTË
DALLIMI



Dallimi është në mënyrën e
sjelljes së njerëzve.

Mënyrë e sjelljes, e cila është e formuar
gjatë viteve të arsimimit të tyre

dhe kulturës.



Përmes analizës së sjelljes së njerëzve në
shtetet e zhvilluara, është vërtetuar se 
shumica e atyre njerëzve i kanë përcjellë
parimet e caktuara në jetën e tyre:



1. Еtika, si parim themelor
2. Integriteti
3. Përgjegjësia
4. Respektimi i ligjeve dhe rregullave
5. Respektimi i të drejtave të të tjerëve
6. Dashuria ndaj punës
7. Nxitje për kursim dhe investim
8. Vullnet për aksion
9. Ndjenjë për kryerje në kohë të detyrave të veta
10. Virtyti



Për këtë arsye neve na duhet vullnet 
më i madh që t’u përmbahemi këtyre, 
por edhe t’i mësojmë qytetarët tanë

për këta parime themelore dhe 
funksionale.



Llogaridhënia në planin financiar
nga niveli qëndror

deri te niveli shkollor



NIVELI QËNDROR

• Мinistria për arsim dhe shkencë

 Harmonizimi i kërkesave buxhetore me Ministrinë
e financave

 Shpërndarja e mjeteve për arsim fillor dhe të
mesëm deri te komunat

• Dotacionet me dedikim
• Bllok dotacionet
• Dotacionet kapitale



Shpërndarja e mjeteve:
Мinistri - komunë

• Formula:
Shuma themelore për çdo komunë
Numri i ponderuar i nxënësve në komunë

• Numri i përgjithshëm i nxënësve në komunë
• Dendësia e banorëve
• Numri i nxënësve sipas mësimit lëndor
• Numri i nxënësve me nevoja të posaçme
• Numri i nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale
Vlerë standarde për nxënës



Niveli komunal
• Këshilli komunal është i obliguar të miratojë rregullore dhe 

kritere për shpërndarjen e mjeteve deri te shkollat.

• Program dhe buxhet për arsim në territorin e vet
• Shpërndarje të mjeteve financiare
• Përmbushje të nevojave legjitime të shkollave

• I shpërndan dotacionet e fituara nga niveli qëndror deri te 
shkollat e territorit të vet

• Plotëson me mjete vetanake, nga të hyrat burimore
• Gjen mjete plotësuese për zhvillimin e arsimit



Shpërndarja:
Komunë - Shkollë

 Komuna e përgatit kornizën financiare për çdo shkollë

 Çdo shkollë përgatit Propozim-plan financiar dhe e dërgon 
deri te administrata komunale

 Komuna i grumbullon Propozim-planet financiare nga 
shkollat e tyre dhe i adapton / harmonizon me mundësitë e 
veta

 Komuna e miraton Planin financiar të shkollës



Të hyrat e shkollës

 Buxheti nacional

 Komuna

 Donacionet dhe sponsorimet

 Të hyrat vetanake

 Huatë



Kompetencat e KSH në raport me 
financat e shkollës

 E propozon Propozim-planin financiar të shkollës deri 
te themeluesi

 E propozon llogarinë përfundimtare deri te 
themeluesi

 Kryen mbikëqyrje financiare



Kompetencat e KSH në raport me 
financat e shkollës

 Sjell vendim për kërkesa të mjeteve financiare për 
mjete mësimore dhe kërkesë për mjete për 
përmirësimin e kushteve për punën e shkollës

 Sjell vendime për organizimin e ekskurzioneve në
bashkëpunim me Këshillimin e prindërve



Kompetencat e KSH në raport me 
financat e shkollës

 Sjell vendim për ndërtim, rindërtim ose adaptim të
objekteve shkollore në bazë të prioriteteve të
definuara

 Përgatit plan për furnizime publike

 Definon prioritete për sanim, rekonstruim

 Sjell vendim për realizim të investimeve kapitale



Procedurat dhe kalendari për përgatitjen e Planit 
financiar të shkollës:

• Formimi i Komisionit për pyetje financiare – gusht –
Përcaktimi i kalendarit për përgatitjen e Propozim-
planit financiar

• Lëshimi i letrës qarkore deri te Aktivet profesionale, 
Këshilli i prindërve dhe Drejtori i shkollës – Njoftimi, 
identifikimi dhe dhënia prioritet kërkesave arsimore 
dhe supozimeve për resurse kryesore - gusht



• Përmbledhja e të dhënave për nevojat e aktiveve 
profesionale – Aktivet profesionale – shtator

• Dhënia e propozimeve nga Këshilli i prindërve për 
përmirësimin e kushteve në shkollë – shtator

• Shqyrtimi i prioriteteve nga Programi për punën e 
shkollës – parashikimi i mjeteve për realizimin e tyre 
përmes vlerësimit real të mjeteve të nevojshme –
shtator/tetor - Komisioni për pyetje 
financiare/Drejtori i shkollës



• Definimi i prioriteteve për Investime Kapitale, të cilët janë në
pëlqim me planin zhvillimor të shkollës – shtator/tetor –
Коmisioni për pyetje financiare / Drejtori i shkollës

• Shqyrtimi i Rregullores për sistematizimin dhe nevojat për 
mjete financiare për rrogat e të punësuarve – Komisioni për 
financa / Drejtori / Kontabilisti - shtator/tetor

• Shqyrtimi propozimeve të arritura, definimi i prioriteve në
bazë të mjeteve reale me të cilat disponon shkolla në vitin e 
ardhshëm – Komisioni për financa / Drejtori / Kontabilisti -
fundi i tetorit dhe fillimi i nëntorit.



• Harmonozimi i Planit financiar me pëlqim të mjeteve 
të parapara nga ana e komunës – Komisioni për 
pyetje financiare / Drejtori / Kontabilisti fundi i 
muajit tetor dhe fillimi i nëntorit

• Shqyrtimi i Propozim-planin financiar – Këshilli i 
shkollës /më së voni deri më 15 nëntor

• Miratimi i Propozim-planit financiar të shkollës nga 
ana e Këshillit të shkollës / më së voni deri më 15 
dhjetor



Shkolla i posedon këto llogari:

• Llogaria për buxhet themelor (603, 903) 

• Llogaria për buxhet nga aktivitetet vetëfinancuese
(787) 

• Llogari për buxhet të dotacioneve (785) 

• Llogari për buxhet nga huatë



Koha është për...



FINANCAT   PLOTËSUESE

Diskutim:

Çka nënkuptojmë me termin 
mjete plotësuese financiare të shkollës



Burime vendore

 Komuna
 Mjete nga Zhvillimi i barabartë regjional
 Fondacionet shtëpiake dhe donatorë (ndërmarrjet, 

përgjegjësia shoqërore korporative)
 Akcionet vetanake dhe ngjarjet
 Partneriteti publik - privat



Burime nga jashtë
 Donatorë dhe fondacione

– Sektori për integrim evropian – koordinimi i 
ndihmës së huaj

– USAID / PEP
– Banka Botërore – Projekti për modernizimin e 

arsimit
– Programi zviceran për zhvillim
– Programe të tjera bilaterale për ndihma

 Programet e UE (IPA, Mësimi gjatë tërë jetës)



USHTRIMI 1
Grupi 1:
Përgatitja e Planit financiar për llogaritë për dotacione 

me dedikim

Grupi 2:
Përgatitja e Planit financiar për llogaritë për të hyra 

vetanake

Grupi 3:
Përgatitja e Planit vjetor për furnizime publike



Koha është për...



1. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore
2. Vlerësimi i objekteve shkollore
• Ruajtja dhe përdorimi i të dhënave
• Procedura për vlerësimin e objekteve shkollore
• Caktimi dhe aplikimi i kritereve për përcaktimin e 

nevojave me prioritet 
• Rradhitja e projekteve investuese sipas kritereve
3. Menaxhimi i investimeve
• Sigurimi i financimit komunal për investimet kapitale në

shkolla
• Aplikimi për projektet investuese



Komuna:
• Kryetari i Komunës
• Eksperti për arsim (Seksioni arsimor)

Shkolla:
• Drejtori i shkollës
• Këshilli i shkollës

Objekti shkollor
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Vlerësimi i objekteve shkollore

Evidenca e objekteve 
shkollore

Vlerësimi i objekteve dhe 
nevojave shkollore

Lista e 
prioriteteve











 




Në nivel të shkollës qendrore
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Të dhënat e regjistrit shkollor

• Të dhënat e përgjithshme për shkollën: Emrin dhe adresën e 
objektit shkollor, të dhënat e përgjithshme për ndërtesën dhe tokën, 
si dhe të dhënat kadastrale.

• Të dhënat e regjistrimit: Numrin e klasave dhe të nxënësve, të
ndarë sipas klasave dhe mundësisht sipas ndërrimit dhe gjuhës në
të cilën e vijojnë mësimin. 

• Të dhënat e  punësimit: Numrin e kuadrit i cili punon në objekt, 
për mësimdhënësit - orët e punës në javë të cilat i kanë në objektin 
e dhënë dhe në rastet e kuadrit jomësimdhënës duhet të ceket 
numri i orëve të punës së të punësuarve në objektin e dhënë.

• Të dhënat financiare: Plani financiar i shkollës, i ndarë sipas 
kategorive kryesore (rrogat, ngrohja, format tjera të energjisë, 
furnizimet dhe materialet, etj).. 



Procedura për vlerësimin e objekteve 
shkollore

1. Të dhënat themelore për shkollën
2. Objekti shkollor
3. Oborri shkollor
4. Infrastruktura
5. Vlerësimi teknik dhe prioritetet
6. Pajisja themelore e shkollës
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Vlerësimi i objektit nga jashtë

Procedura për vlerësimin e objekteve shkollore
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Hapësira shkollore

Sipërfaqja e oborrit
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Hapësira shkollore

Shkallë
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Sipërfaqja e 
oborrit

Hapësira shkollore
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Infrastruktura e jashtme,
ujësjellësi, kanalizimi
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Ifrastruktura e jashtme

Konstruksioni I pullazit

Konstruksioni i murit

Instalimi elektrik
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Vlerësimi i objektit nga brenda
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Dyshemeja

Muri i 
brendshëm

Dera
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Dyshemeja

Dritarja

Instalimi
elektrik
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Pajisja 
sanitare
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Sistemi për ngrohje
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Hidranti
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Vlerësimi i artikujve të objektit
• Ndërtimi i objektit
• Tavani
• Muret e jashtme (fasada)
• Muret e brendshme, tavani
• Dyshemetë
• Dritaret
• Dyert
• Toaletet
• Instalimi elektrik
• Sistemi i ngrohjes
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Prioritetet
Për caktimin e prioriteteve, së pari duhet t'i definoni kriteret. 
KSH definon listën e kritereve, me qëllim që të përcaktohen
prioritetet. 

Lista e propozuar e kritereve:

– Siguria (ndërtimi, tavani, instalimi elektrik) 
– Nevojat themelore të nxënësve (toaletet, dritaret)
– Ndalimi i procesit arsimor (sistemi i ngrohjes) 
– Përmirësimi i standardit (suvatimi, parketimi, fasada)

Lista mbetet e hapur, secili KSH mund të shtojë ose ta ndryshojë
me elemente tjera
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Caktimi i prioriteteve

• Secila shkollë harton listë të prioriteteve, në bazë të
kritereve të caktuara nga komuna

• Drejtori dhe KSH formojnë listën e caktuar të
prioriteteve

• Në bazë të listave prioritare, shkollat dërgojnë
kërkesa për investime deri te MASH, komuna dhe
donatorët
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Menaxhimi i investimeve

• Sigurimi i mjeteve nga buxheti i shkollës për 
investime kapitale në arsim

• Aplikim për projekte investuese
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Investimet në arsim

• Projektet për investim në arsim kërkojnë planifikim 
afatgjatë

• Planifikimi i mjeteve të komunës dhe donatorëve
• Pjesëmarrja e komunave dhe shkollave
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Kërkesat për investime
Kërkesa për investime, e cila dërgohet nga shkolla tek

komuna, duhet t'i përfshijë:

• Të dhënat themelore për shkollën
• Numrin e shfrytëzuesve dhe demografinë
• Qëllimin e rikonstruimit (probleme të identifikuara) 
• Çka pëmirëson rikonstruimi (përshkruarja e intervenimit, 

qëllime, arsyeshëria, etj.) 
• Si do të ndikojë rikonstruimi në procesin arsimor, kursimin

e energjisë, etj. 
• Buxhetin për realizimin e rikonstruksionit (harxhimet e 

parapara)
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Propozim-projektet duhet të jenë:
58

• Gjithpërfshirëse
• Të kompletuara në dokumentacionin
• Realisht t’i përgjigjen nevojave
• Të përcillen instrukcionet dhe procedurat
• Në lidhje me prioritetet e komunës, MASH-it, donatorit
• Në lidhje me dokumentet zhvillimore të shkollës dhe

komunës
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Dokumentacioni teknik

Dokumentacioni teknik dorëzohet së bashku me 
aplikacionin:

– Përshkrimi i punës së nevojshme
– Projektet dhe vizatimet kryesore
– Llogaria e sasisë



60

Bashkëpunimi me MASH-in
60

• Për propozim kërkesat vendos MASH-i, ndërsa vendimin e 
sjell Qeveria e RM

• MASH-i në mënyrë operative e realizon veprimin
(tenderimin, lidh kontratë pë ndërtim dhe mbikëqyrje)

• Për investime deri më 1.000.000 den. Ministria i bartë mjetet
deri te komunat, të cilët mëtutje e realizojnë veprimin
(procedurën)

• Realizimi
• Mbikëqyrje nga komuna dhe shkolla
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Bashkëpunimi me donatorët

• Komunikimi me donatorët
• Kriteret për aprovimin e projekteve
• Procesi i aplikimit
• Dokumentacioni i nevojshëm teknik


