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1. HYRJE

Kompetencat e reja në fushën e arsimit në Republikën e Maqedonisë, të cilat u
transferuan prej nivelit qendror në nivel të komunave, duhet të trajtohen nga ana e
vetqeverisjes lokale në mënyrë strategjike. Kjo do të sigurojë efikasitet optimal dhe
menaxhim të suksesshëm të arsimit fillor dhe të mesëm të cilët janë me 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
kualitetit të arsimit në vitet e ardhëshme. Prandaj është me rëndësi të madhe për pushtetin
lokal të krijojë plan i cili do t’i kombinojë (integrojë) pikësynimet më të rëndësishme
afatgjate të njësisë së pushtetit lokal, politikat edhe programet e tija të cilat do të jenë
koherente. Me këtë plan strategjik pushteti lokal do të ketë një fotografi të qartë të
situatës në sektorin e arsimit dhe to t’i ndërmerr orvajtjet e vërteta për përmirësimin e
kualitetit të mësimdhënies, përmirësim e kualitetit e pajisjeve shkollore dhe përmirësimin
e objekteve shkollore.

2. KORRNIZA LIGJORE PËR ARSIMIN NË TEARCË

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 kyçe në Marrëveshjen Korrnizë e cila u nënshkrua në vitin
2001 në Ohër, ishte pikësrisht Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar1 e paraqitur në
amandamentin XVII të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Si konfirmim i këtyre
ndryshimeve në kompetencat e vetëqeverisjes lokale ishte i posamiratuari Ligji për
vetqeverisje lokale2 në të cilin është e theksuar qartë fuqinë e zmadhuar në disa fusha
duke e paraqitur arsimin si njërin prej tyre. Për t’u akorduar me situatën e re, disa
ndryshime janë bërë edhe në Ligjin për arsim fillor si dhe në Ligjin për arsim të mesëm.

Të gjitha këta ndryshime në legjislativë e kanë pas funksionin për ndryshimin e mënyrës
së menaxhimit të arsimit nga ana e pushtetit qendror. Arsimi nuk ka qenë në top-listën e
prioritetve të pushtetit qendror. Gjendja e dobët ekonomike në vend e ka lënë arsimin në
skaj të planeve për zhvillim dhe investimet në të ishin minimale. Ripërtrirja e ndihmave
për mësimdhënie dhe modernizimi me kompjuterë u realizua thuajse ekslkuzivisht nga
donatorë të huaj dhe nga sponzorë të tjerë. Fondet të cilat nga qendra shpenzoheshin për
arsim, rrallë ishin të fokusuara për përmirësimin e arsimit, por më parë për mirëmbajtjen
e gjendjes së ndërrtesave shkollore të cilat më ishte në gjendje të shkatërruar dhe për
pagimin e rrogave të stafit mësimdhënës3. Sjellja e centralizuar e vendimeve lidhur me
stafin, planifikimin, mbylljen dhe hapjen e shkollave, rrjetet shkollore dhe tema të tjera

1 Pika 3 e tekstit kryesor të Marrëveshjes së Ohrit
2 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.05/02
3 Sindikati i arsimit të Maqedonisë  “SONK”  është me anëtarë më të disciplinuar dhe ka ndikim të
konsiderueshëm politik dhe autoritet për negociata me Qeverinë.
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relevante të arsimit rrallë herë ishin adekuate me nevojat e bashkësisë lokale posaçërisht
në rajonet e vendit të cilat janë të largëta dhe të rralla me banorë.

Më 1 Korrik 2005, në Republikën e Maqedonisë filloi procesi i decentralizimit, në pajtim
me Ligjin për vetëqeverisje lokale4. Duke u bazuar në këtë ligj, pushtetet lokale, përveç
përgjegjësive të tjera gjithashtu morrën edhe përgjegjësinë mbi arsimin. Komunat fitojnë
pronën mbi ndërtesat shkollore, mirëmbajtjet e tyre dhe menaxhimin e transportit të
nxënësve, për çka pushteti qendror do të sigurojë grante kategorike. Gjithashtu komunat
do të jenë përgjegjëse për miratimin e dokumentave strategjike për zhvillimin dhe
përmirësimin e situatës në fushën e përgjegjësive të tyre5, duke u bazuar në Ligjin për
vetëqeverisje lokale.

Konstelacioni i ri juridik e siguron decentralizimin e arsimit i cili do të bëhet në dy faza.
Faza e parë e decentralizimit të arsimit e cila është më e përmbushur përfshin
transferimin e pronës mbi ndërrtesat shkollore, mirëmbajtjen e tyre dhe menaxhimin e
transportimit të nxënësve për të cilën granted kategorike i siguron pushteti qendror. Faza
e dytë do të përfshijë përgjegjësinë rrogat e arsimtarëve, stafit teknik dhe administrative
na ana e komunës. Kjo fazë duhet të fillojë prej vitit 2007, që do të ngarkojë seriozisht
buxhetin e komunës. Në këtë fazë qeveria do të sigurojë bllok grante që komunat t’i
realizojnë kompetencat e tyre.
Me këta kompetenca të reja, vetqeverisja lokale është bërë pjesëmarrës serioz në procesin
e sjelljes së vendimeve në lidhje me arsimin. Është me rëndësi të përmendet Strategjia
nacionale për zhvillimin e arsimin në Republikën e Maqedonisë 2005 – 2015 e cila u
hartua nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe e cila u miratua nga Parlamenti i
Republikës së Maqedonisë më 18 Prill 2006. Në pjesën IV – Pikat kryesore për
intervenim, kreu i parë - Arsim për të gjithë, si pikësynim qëndron decentralizimi i
arsimit. Në të kaluarën, përgjegjësia e shkollave, prindërve dhe bashkësive lokale për
funksionim efikas si dhe mundësitë për të dizajnuar dhe implemetuar plane ka qenë e
limituar nga procedurat e ndërlikuara birokratike dhe nga mundësitë e kufizuara për
gjetjen e burimeve alternative financiare.

4 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.05/02
5 Neni 22, paragrafi 1 (lista e kompetencave)
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3. METODOLOGJIA PËR FORMULIMIN E STRATEGJISË PËR ARSIM
LOKAL NË KOMUNËN E TEARCËS

Së pari, këshilltari i PMLSHM-së gjatë periudhës të muajve qershor – korrik 2006, ka
mbledhur të dhëna për vitin 2005/2006 lidhur me numrin e nxënësve, numrin e
arsimtarëve, të dhënat për numrin e foshnjave të posalindura prej vitit 2000 deri në vitin
2005 dhe për transpotin e nxënësve. Veç kësaj, në tetor dhe nëntor 2006, specijalisti për
objekte shkollore sëbashku me specijalistin për financa pranë PMLSHM-së, kanë mbajtur
trajnim për vlerësim të objekteve dhe për përgatitjen e planeve financiare të shkollave,
ashtuqë u mbeldhën të dhëna për gjendjen e shkollave dhe për buxhetin e arsimit me
theks të veçant informatat plotësuese për planet financiare të shkollave6.

Së dyti, në Gusht të vitit 2006 u themeluar Komisioni për Arsim. Komisioni për arsim
është i përbërë prej pesë anëtarëve, ku të gjthë prej tyre vijnë nga sektori i arsimit. Tri
prej tyre janë këshilltarë komunal ndërsa dy të tjerët janë prej bashkësisë. Për nga arsimi
dy prej tyre janë pedagogë shkollorë; dy të tjerët janë arsimtarë7 në shkollat fillore në
Tearcë ndërsa anëtari i fundit është arsimtar në shkollën e mesme profesionale të tekstilit
në Tetovë. Kryetari i Këshillit Komunal, i cili njëkohësisht është edhe pedagog në
shkollën fillore qendrore në Tearcë, u zgjodh kryetar i Komisionit për Arsim.

Pas pajtimit të komunës që të bën përgatitjen e strategjsë për arsimin lokal, Këshilltari për
komuna i PMLSHM-së e ka përgatitur planin aksional me tendencë ta plotësojë qëllimin
e Komunës së Tearcës për miratimin e Strategjisë për arsimin lokal, për shtatë vitet e
ardhshme. Plani aksional përmban aktivitete, korrnizë kohore dhe person përgjegjës i cili
do të jetë përgjegjës për realizimin e aktiviteteve konkrete.

Është merëndësi të theksohet pjesëmarrja e përgjegjësit për arsim nga komuna e
Bërvenicës i cili ishte prezent në të gjitha takimet me Komisionin për arsim në Tearcë.

Më vonë, me 27 Shtator 2006 ideja për planin strategjik për arsim u prezantua para
këshilltarëve komunal. U diskutua për rëndësinë e një dokumenti të tillë, procesin në
tërësi, participimin e pjesëmarrësve si dhe për përfitimet prej një dokumenti të tillë.

Pas këtij takimi, më 28 Shtator 2006 pasoi takim i veçantë me Komisionin për arsim ku u
prezantua procesi i krijimit të strategjisë për arsim në Tearcë duke i përfshirë rolet dhe
përgjegjësitë, përmbajtjen e strategjisë si dokument, pjesëmarrësit si dhe roli i komisionit
për arsim dhe roli i ekipit të PMLSHM-së. Gjithashtu u diskutua edhe vlerësimi i
brendshëm si dhe hapat e ardhshme. Në këtë takim u vendos që të përfshihen këta
pjesëmarrës:

- Kryetari i komunës
- Arsimtarët
- Drejtorët e shkollave
- Prindërit
- Këshilli i shkollës
- Përgjegjësi për arsim

6 Shiko Aneksin 1
7 Njëri prej këtyre arsimtarëve ka qenë këshilltar në njësinë rajonale të Ministrisë për arsim dhe shkencë



6

Veç kësaj u vendos të realizohen gjashtë takime të veçanta; njëri takim me drejtorët e
shkollave, dhe pesë takime të tjera me anëtarët e bordeve shkollore të secilës prej pesë
shkollave. Në takim u bisedua rreth pyetjeve për të cilat u vendos që të jenë pika
diskutuese me pjesëmarrësit.

Më 6 Tetor 2006, u mbajt edhe një takim me Komisionin për arsim në të cilin u diskutuan
pyetjet e propozuara për pjesëmarrësit, të përgatitura nga ana e PMLSHM-së, dhe në
ndërkohë edhe u përfunduan pyetjet për pjesëmarrësit. U vendos që të ketë dymbëdhjetë
pyetje më të rëndësishme për bordet shkollore dhe pesë pyetje për drejtorët e shkollave.

U vendos që me pjesëmarrësit të diskutohen pyetjet në vijim:

1. Çka duhet të ndërmarrin komuna ose shkollat për t’i involvuar prindërit në aktivitetet
shkollore?

2. Cilat lloje të aktiviteteve të lira (pas orëve të mësimit) do të ishin më interesante për
nxënësit dhe si të organizohen këta aktivitete? (p.sh. aktivitete sportive, artistike, në
lidhje me lëndët shkollore)

3. Në çfarë mënyrë duhet shkolla t’ju dëshiron mirëseardhje dhe t’i integrojë nxënësit e
ri (rrespektivisht klasën e parë)?

4. Çka duhet të ndërmarrin shkollat për të përmirsuar sigurinë (mbrojtjen) në shkollë
(qasje kontrolluese, prezencë më e madhe e arsimtarëve në korridoret e shkollës)?

5. Si t’ju ndihmojnë shkollat nxënësve të cilët kanë probleme shkolloe (orë plotësuese,
përkrahje individuale nga ana e arsimtarëve, bashkëpunim me prindërit)?

6. Në çfarë mënyre komuna ose shkolla duhet t’i mbështesë studentët ambiciozë?
(aktivitete sportive të avancuara, klube të specializuara pas shkollore)

7. Si duhet komuna ose shkolla t’i trajtojnë ankesat e prindërve?
8. Si t’ju ndihmohet gjysëm-matuarntëve të zgjedhin shkollat e reja ose profesionin e

ardhshëm?
9. Çka duhet të ndërmarrin komuna ose shkolla për të përmirësuar cilësin e arsimit?
10. A është i nevojshëm ushqimi i ngohtë në shkollë dhe si mund të organizohet?
11. Çka duhet të bëjnë prindërit për shkollën?
12. Cili duhet të jetë roli i këshillit të shkollës?

Pyetje plotësuese për takimet me drejtorët e shkollave:

1. Si të përmirësohet motivimi i arsimtarëve? (bonuse, çmime, mirënjohje)
2. Çfarë përgatitje/aftësi plotëuese ju nevojiten arsimtarëve?
3. Si duhet komuna t’i promovojë/vlerësojë drejtorët e shkolave?
4. Si të përmirësohet rrespekti ndaj arsimtarëve?
5. Cila duhet të jetë pozita e shkollave periferike?
6. Çfarë funksioni tjetër duhet luajë shkolla?
7. Si dëshironi të punoni me shkollat periferike? ( Në kuptim të vlerësimit të punës së

shkollës periferike, shpërndarjen e mjeteve, vlerësimin e arsimtarëve, etj)

Gjatë  ditëve 25, 26, 27, 30, 31 Tetor dhe 1 Nëntor 2006, janë organizuar gjashtë takime,
një me drejtorët e shkollave dhe pesë me këshillat e shkollave të pesë shkollave fillore
qendrore. Në këshillat e shkollave kishte përfaqësues të arsimtarëve, prindërve dhe
pedagogëve të shkollave.
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Takimet u organizuan në mënyrë të tillë që prej komunave kanë marrë pjesë Kryetari i
komisionit për arsim, Përgjegjësi për arsim dhe një anëtar i komisionit i cili jeton në
vendbanimin ku duheshte të mbahet takimi. Në emër të PMLSHM-së ishte Këshilltari për
komuna. Të gjitha takimet ishin të udhëheqyra nga ana e Kryetarit të komisionit dhe ishin
të përkrahura prej Këshilltarit për arsim dhe prej Përgjegjësit për arsim, ndërsa ishin të
ndara në dy pjesë. Pjesa e parë ishtë prezantim i përgjithshëm dhe pjesa e dytë diskutim i
pyetjeve.

Përndryshe, skenari i takimive ishte si në vijim:

- Piksëpari Kryetari i komisionit para pjesëmarrësve e bëri prezantimin,
qëllimet e takimit dhe ka dhënë skicë të përgjitshme të projektit,

- U bë prezantimi i pjesëmarrësve,
- Këshilltari për komuna e prezantoi në përgjithësi projektin e PMLSHM-së,

nën-projektin në Tearcë si dhe ate se çka do të ndërmerret,
- Përgjegjësi për arsim shpjegoi pjesëmarrësve angazhimin e komunës në këtë

projekt,
- Kryetari i ka pyetur pjesëmarrësit a kanë nevojë për shpjegim plotësues, ose

mos është diçka e paqartë në lidhje me projektin.

Pas pjesës së parë të takimit kryetari hapi diskutim rreth pyetjeve. Procedura rrjedhte në
atë mënyrë që secila pyetje u lexua nga ana e kryetarit dhe shpjegimet plotësuese u dhanë
nga ana e Këshilltarit për komuna.

Në të gjitha takimet Kryetari i komisionit, Përgjegjësi për arsim dhe Këshilltari për
komuna kanë marrë shënime për secilën pyetje në veçanti. Në fund të këtij maratoni
Këshilltari për komuna i ka marrë përmbledhjet e shënimeve prej Përgjegjësit për arsim
dhe ka përgatitur dy përmbledhje dokumentesh; një për takimin me drejtorët e shkollave
dhe një për takimet me të gjithë këshillat e shkollave.

Takimi i parë u mbajt më 25 tetor 2006, me të gjithë drejtorët e shkollave. Prej këtyre
takimeve u ngritën disa probleme si dhe u dhanë disa propozime për zhvillimin e
ardhshëm lidhur me arsimin në Tearcë. Këta janë çështjet më të rëndësishme të cilat u
shtruan nga ana e pjesëmarrësve, dhe çështje të cilat sipas drejtorëve të shkollave duhet të
zgjidhen me anë të startegjisë afatgjate për arsim:

Drejtorët shkollorë:

- Ciësia e arsimit
- Zhvillim profesional i stafit mësimdhënës; trajnim për informatikë, gjuhë të

huaja
- Rrogat e stafit mësimdhënës
- Involvimi i shkollave periferike në procesin e sjelljes së vendimeve
- Trajtimi i shkollave periferike nga ana e drejtorëve të shkollave; punë ekipore;

vizita të rregullta
- Vetë-vlerësimi i shkollave
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Më 25, 26, 27, 30, 31 Tetor dhe më 1 Nëntor 2006, siç u përmend më lartë u mbajtën
pesë takime të veçanta me pesë bordet e shkollave. Vijojnë përmbledhjet prej secilit
pjesëmarrës:

Prindërit:

- Bashkëpunim në mes të këshillit të shkollës dhe këshillit të prindërve,
- Involvimi i prindërve në aktivitetet shkollore,
- Involvimi i këshillit të prindërve në përpilimin e planprogramit vjetor,
- Bashkëpunim në mes të organeve shkollore dhe prindërve,
- Përmirësimi i sigurisë së nxënësve duke instaluar lloje të ndryshme të

pajisjeve teknologjike dhe procedurave të sigurimit,
- Hapja e klasës të posaçme për nxënësit e hendikepuar.

Arsimtarët:

- Zhvillim profesional,
- Rroga më të mira, kushte më të mira për punë,
- Pajisja e shkollave me mjete ndihmëse për mësim,
- Promovimi i nxënësve më të mirë.

Këshilli i shkollës:

- Përmirësimi i infrastrukturës shkollore,
- Inicimi i projekteve në lidhje me aktivitetet shkollore dhe përmirësimi i

kushteve shkollore,
- Bashkëpunim më i ngushtë me organe tjera shkollore,
- Krijimi i metodave efikase për menaxhimin e shkollave.

Duke u bazuar në takimet paraprake me Kryetarin e komunës të Tearcës, dhe duke u
nisur prej asaj se Kryetari i komunës të Tearcës është njëri prej pjesëmarrësve, çështjet e
ngritura prej tij, të cilat duhet të zgjidhen me anë të strategjisë lokale për arsim janë:

- Optimizimi i rrjetit shkollor,
- Hapja e arsimit të mesëm bashkëkohor,
- Përmirësimi i kualitetit të arsimit,
- Përmirësimi i gjendjeve të objekteve shkollore.
- Përmirësimi i menaxhimit të shkollave
- Planifikon zhvillimin e shkollimit fillor dhe të mesëm
- Bën alokimin e fondeve të domosdoshme, duke i përfshirë këtu edhe

subvencionet për arsim
- Menaxhojë në mënyrë efektive me shkollat dhe me rrjetin shkollor
- Parashikojë ndryshimet demografike
- Lejojë të gjithë pjesëmarrësit, posaçërisht drejtorët e shkollave, t’i përshtatin

aktivitetet e tyre profesionale sipas pritjeve dhe planeve të themeluesit të
shkollës

- Analizojë tregun e punës dhe zhvillimin lokal ekonomik
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Pas këtyre takimeve Këshilltari për komuna dhe Konsultanti i programit i kanë shqyrtuar
të gjitha shënimet prej këtyre takimeve dhe përgatitën dhe i propozuan qëllimin strategjik
dhe pikësynimet strategjike të cilat do të jenë pjesë e dokumentit strategjik. Gjithashtu,
duke u bazuar në të dhënat e mbledhura gjatë muajve të kaluar në lidhje me nxënësit,
foshnjat e posalindura, arsimtarët, buxhetin, transportin dhe vlerësimin teknik të
shkollave, u përgatitën disa shembuj të SWOT analizës, e cila do të jetë pjesë e SWOT
analizës për Tearcën.

Më 16 Nëntor 2006, u organizua takim me Kryetarin e komunës së Tearcës. U prezantua
përpilimi i parë i qëllimit strategjik dhe të pikësynimeve strategjike si dhe shembuj të
SWOT analizës. Gjithashtu më 17 Nëntor u organizua një takim tjetër me Komisionin për
arsim në të cilin u prezantua propozimi i parë i qëllimit dhe pikësynimeve strategjike.
Gjatë takimit me Komisionoin për arsim u riformuluan qëllimi dhe pikësynimet e
propozuara strategjike.

Pasiqë ekipi i PMLSHM-së dhe Komisioni për arsim e definuan qëllimin strategjik dhe
pikësynimet strategjike, Këshilltari për komuna filloi me përgatitjen e draft aktiviteteve të
para për çdo pikësynim. Për t’i realizuar pikësynimet strategjike, është esenciale të
përgatiten aktivitete. U dha propozim që pikësynimet strategjike të ndahen në pikësynime
punuese (operative) dhe për çdo pikësynim punues të ketë disa aktivitete. Aktivitetet u
zhvilluan në mënyrë që çdonjëri prej tyre të ketë korrnizë kohore, kur do të fillojë, kur do
të mbarojë, resurset e nevojshme dhe person përgjegjës i cili do ta kryejë aktivitetin e
duhur.

Për këtë shkak menaxheri i programit të PMLSHM-së dhe Këshilltari komunal më 30
Nëntor 2006 mbajtën takim me Komisonin për arsim në të cilin e bënë prezantimin e
draft aktivitetet të para. Secilit anëtar të komisionit ju dha nga një kopje e këtyre draft
aktiviteteve të para.

Ekipi i PMLSHM-së e zhvilloi draft raportin e parë të SWOT analizës për strategjinë
lokale për arsim, dhe të njëjtin më 8 Dhjetor 2006 e prezantoi para Komisionit për arsim
dhe drejtorëve të shkollave si dhe para Specijalistit për arsim prej Komunës së
Bërvenicës. Të gjithë pjesëmarrësit fituan nga një kopje të SWOT raportit. Takimi ishte i
strukturuar në mënyrë që Këshilltari për komuna bëri pauerpoint (PowerPoint) prezantim
në të cilin kanë qenë të përmbledhura pikat më të rëndësishmë të SWOT raportit. Pas
mbarimit të prezantimit, pjesëmarrësit e kishin mundësinë që të parashtrojnë pyetje në
lidhje me prezantimin. Pyetjeve të parashtuara ju përgjigjeshin Këshilltari komunal,
Menaxheri i Programit të PMLSHM-së si dhe Përgjegjsëi për arsim prej Tearcës.

Në sesionin e dytë të takimit u diskutua rreth SWOT analizave. Çdonjëri prej
pjesëmarrësve fitoi nga një blanko kopje të SWOT formatit. Nga ana tjetër Përgjegjësi
për arsim e lehtësonte diskutimin në lidhje me Forcat (përparsitë), Dobësitë, Mundësitë
dhe Kërcënimet. Diskutimi u menaxhua në mënyrë që Specijalisti për arsim në një tabelë
(flip chart) i ka vendos të gjitha idetë e pjesëmarrësve dhe pas kësaj i ka strukturuar sipas
rradhitjes përkatëse, rrespektivisht sipas kategorisë të cilës i takojnë.
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Në fund lehtësuesi e bëri përmbledhjen e SWOT tabelën dhe të gjithë pjesëmarrësit u
dakorduan rreth SWOT analizës.
SWOT analiza u bazua në raportet dhe të dhënat për secilën shkollë, për secilin nxënës,
arsimtarë, të dhënat për buxhetin, vlerësimi teknik, planet financiare, demografike si dhe
në të dhëna të tjera të fituara prej komunës.

3.1 Informata të përgjithshme

Komuna e Tearcës është komunë
rurale me popullatë prej 22.454
banorësh të nacionaliteteve të
ndryshme, si shqiptarë, maqedonas,
turq, romë, serbë etj. Shqiptarë janë
18.950 ose 84,39%; maqedonas
2.739 ose 12,20%; turq 512 ose
2,29%; romë 54 ose 0, 24 %; serbë
7 ose 0, 03 % dhe të tjerë 167 ose 0,
74 %. Struktura e moshës në
komunë është: mosha prej 0 deri 14
vjet 5.453 banorë; prej 15 deri 64
vjet 15,005 banorë; mbi 65 vjet
1.959 banorë, dhe banorë me moshë
të panjohur janë gjitsejt 37.

Gjithashtu, në lidhje me nivelin e arsmit janë: 489 me fakultet të mbaruar, 245 me shkollë
të lartë të mbaruar (më pak se ata të cilat kanë mbaruar fakultet) dhe 3.342 me shkollë të
mesme të mbaruar; 10.071 banorë janë me shkollë fillore të mbaruar, 1,885 nuk e kan
mbaruar shkollën fillore dhe 933 banorë janë analfabet. Është me rëndësi të përmendet se
dhjetë persona janë magjistra ndërsa pesë persona janë me titull “doktor i shkencës”. 416
banore të gjinisë femrore janë të punësuara, ndërsa 887 janë të papunësuara; 1.409 banorë
të gjinisë mashkullore janë të punësuar, ndërsa 2.128 janë të papunësuar.

Duke e marrë parasysh procesin e decentralizimit si dhe problemet në arsim, komuna ka
caktuar Përgjegjës për arsim i cili do ta zbatojë arsimin në Tearcë. Zyrtari komunal i
caktuar për të kryer detyrat lidhur me arsimin ka qenë arsimtar në shkollën fillore në
Tearcë. Ai ka mbaruar fakultetin pedagogjik. Kjo do të thotë se Përgjegjësi për arsim
është mirë i informuar për problemet në sektorin e arsimit dhe posedon dituri solide për
kryerjen e detyrave për të cilat është i caktuar. Në kuadër të Këshillit komunal
funksionon Komisioni për Arsim, i cili merret kryesisht me çështjet e arsimit. Komuna e
Tearcës në një të ardhme të afërt planifikon të punësojë edhe një nëpunës publik i cili do
të punonte në sferën e arsimit. Në perspektivë afatgjate komuna ka si qëllim të emëroj
inspektor komunal për arsim.

Në kuadër të komunës së Tearcës funksionon sektori për Zhvillim lokal ekonomik.
Brenda këtij sektori janë përgatitur disa dokumente për zhvillim ekonomik, ku arsimi ka

nr.r Vendbanimi Banorë
1 Neproshten    1.309
2 Leshkë       440
3 Varvara           0
4 Slatinë    4.112
5 Brezë           8
6 Tearcë     3.974
7 Përshevcë     2.516
8 Glogjë     1.295
9 Jeloshnik            0
10 Dobrosht     3.549
11 Nerasht     3.485
12 Odër     1.739
13 Përc          27

VKUPNO   22.454
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qenë i inkorporuar në aktivitetet dhe prioritetet e përgjithshme për zhvillim në të
ardhmen.

4. SITUATA E ARSIMIT NË TEARCË

4.1 Numri i shkollave dhe gjendja e tyre

Komuna e Tearcës i ka 5 shkolla fillore
qendrore dhe 3 periferike. Shkollat fillore
qendrore janë: “Eqrem Çabej” e cila
ndodhet në fshatin Sllatinë, “Kiril
Pejçinoviq” e cila ndodhet në fshatin
Tearcë, “Asdreni” e cila ndodhet në
fshatin Gllogjë, “Faik Konica” e cila
ndodhet në fshatin Dobrosht dhe “Ismail
Qemali” e cila ndodhet në fshatin
Nerashte.

Tri shkollat periferike janë: “Eqrem Çabej” që ndodhet në fshatin Neproshten, dhe i takon
shkollës fillore qendrore “Eqrem Cabej” nga fshati Sllatinë; “Kiril Pejçinoviq” që
ndodhet në fshatin Leshkë dhe i takon shkollës fillore qendrore “Kiril Pejçinovic” nga
fshati Tearcë dhe “Faik Konica” që ndodhet në fshatin Odri dhe i takon shkollës fillore
“Faik Konica” nga fshati Dobroshtë.

Në Komunën e Tearcës nuk ka shkollë të mesme. Nxënësit të cilët e mbarojnë shkollën
fillore, shkollimin e mesëm e ndjekin në shkollat e mesme të Komunës së Tetovës.

Objektet shkollore janë ndërtuar në periudhën e viteve 1933 deri në vitin 19 dhe deri në
vitin 1974 disa shkolla janë renovuar dhe janë shtuar, duke u bazuar në nevojat dhe
mudësitë. Në periudhën prej viteve 1974 deri në vitin 2000, ndaras nga mirëmbatja e
përditshme nuk janë ndërmarrë aktivitete të mëdha për riparim.

Në periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2006 ka pasur disa riparime të mëdha në
objektet shkollore në Komunën e Tearcës, duke përfshirë: Riparimin e tre shkollave
qendrore në vendbanimet Tearcë, Sllatinë dhe Gllogje; Riparimi i shkollës periferike në
vendbanimin Neproshten; Është ndërtura shkolla e re periferike në Odër, duke e përfshirë
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edhe instalimin e nxemjes qëndrore; Instalimin e nxemjes qendrore në shkolla qendrore
në Tearcë, Dobroshtë dhe Sllatinë. Shkolla qendrore në Nerasht dhe shkolla periferike në
Leshkë nuk kanë pasur asnjë riparim që nga koha kur janë ndërtuar, dhe për këtë këto
shkolla janë në gjendje të keqe, përveç dritareve në shkollën fillore në Nerasht.

Shkolla fillore qendrore “Eqrem Çabej”- Sllatinë

Shkolla qendrore “Eqrem Cabej” në fshatin Sllatinë është ndërtuar në vitin 1974. Objekti
ka bodrum dhe dy katë dhe është në gjendje të mirë. Infrastruktura përfshin ujësjellës,
system të kanalizimit dhe system elektrik në pajtueshmëri me normat dhe standardet
përkatëse. Shkolla ka vendosur dritare të reja në vitin 2006 si dhe system të nxemjes
qendrore. Toaletet janë në gjendje jo të mirë dhe ju nevojitet rindërtim urgjent.

Shkolla periferike “Eqrem Çabej” - Neproshten

Shkolla periferike “Eqrem Çabej” – Neproshten është ndërtuar në vitin 1954. Objekti ka
vetëm një kat dhe është në gjendje të mirë. Rindërtim i të gjitha instalacioneve u bë në
vitin 2006 për të qenë në pajtueshmëri me normat dhe standardet përkatëse. Objekti
nxehet me furra më dru. Toaletet janë në gjendje jot ë mirë.

Shkolla fillore qendrore “Kiril Pejçinoviq” - Tearcë

Shkolla qendrore “Kiril Pejçinoviq” në Teracë i ka dy objekte, të cilat janë në gjendje të
mirë. Objekti i parë është ndërtuar në vitin 1933 dhe deri në vitin 1988 ka shërbyer si
shkollë e mesme. Objekti është në dy kat; nuk ka ujësjellës dhe system të kanalizimit,
ndërsa sistemi elektrik është në gjendje jo të mirë. Ky objekt nuk është rindërtuar
asnjëherë. Nxemja bëhet më furra me dru. Objekti tjetër është ngritur në vitin 1948 dhe
është në gjendje të mirë. Ka bodrum dhe dy kate, me tërë infrastrukturën e nevojshme:
ujësjellës, instalim të kanalizimit dhe instalim elektrik sipas standardeve. Shkolla është
renovuar në vitin 1999 dhe ka nxemje qendrore.

Shkolla periferike “Kiril Pejçinoviq” – Leshkë

Shkolla periferike “Kiril Pejçinoviq” në Leshkë u ndërtua në vitin 1933. Objekti është në
dy kat. Konstruksioni i objektit është i mirë, por sidoqoftë për shkak të mirëmbajtjes së
dobët është në gjenje shumë të keqe. Nuk ka ujësjellës dhe system të kanalizimit, ndërsa
sistemi elektrik nuk është në pajtueshmëri me standardet përkatëse. Karpenteria në object
është tërësisht e vjetëruar; dyshemetë janë jot ë mira; ndërsa objekti nxehet me furra me
dru. Nuk ka toalete në ndërtesën shkollore.
Rindërtim i tërësishëm është i domosdoshëm. Por duke e marrë parasush numrin e
nxënësve të cilët e ndjekin këtë shkollë (11 nxënës) si dhe trendin demografik në këtë
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periudhë (rënia e numrit të nxënësve) nga njëra anë, dhe nga ana tjetër shpenzimet për
rindërtim në kokë të nxenesit, siduket rindërtimi nuk është i arsyeshëm.

Shkolla fillore “Asdreni” - Gllogjië

Shkolla qendrore “Asdreni” në Gllogjë u ndërtua në vitin 1933, dhe u zgjërua në vitin
1981. Objekti është ndërtesë në dy kat dhe ka bodrum, ndërsa të dy pjesët e objektit si e
vjetra ashtu edhe e reja janë në gjendje të mirë. Infrastruktura, ujësjelësi, sistemi i
kanalizimit si dhe instalimi elektrik i përmbushin standardet, por toaletet janë në gjendjë
jo të mirë. Objekti u rindërtua në vitin 1996. Nxemja është me furrë me dru.

Shkolla fillore qendrore “Faik Konica” – Dobroshtë

Shkolla fillore qendrore “Faik Konica” në Dobroshtë i ka tri ndërtesa. Ndërtesa e parë u
ndërtua në vitin 1933, e dyta në vitin 1966 dhe e treta në vitin 2002. E para ka vetëm një
kat, pa ujësjellës dhe system të kanalizimit, ndërsa gjendja eletrike nuk është e mirë.
Karpenteria është e vjetëruar, dyshemetë janë në gjendje jo të mirë dhe objekti nxehet me
furrë më dru. Ndërtesa e dytë ka bodrum dhe dy kate. Karpenteria nuk është në gjendje
shumë të mirë. Shkolla ka nxemje qendrore, ndërsa toaletet janë në gjendje jot ë mirë.
Objekti i ndërtuar para disa viteve është në gjendje të mirë, duke e pasur tërë
infrastrukturën në vend.

Shkolla periferike “Faik Konica” – Odri

Shkolla periferike “Faik Konica” në Odri u ndërtua në vitin 2001. Ndërtesa dykatëshe me
bodrum është në gjendje të mirë. Ka ujësjellës dhe instalim elektrik, por i mungon sistemi
i kanalizimit. Shkolla përdor cisternë septike. Nxemja qendrore është e instaluar.

Shkolla fillore qendrore “Ismail Qemali” - Nerashtë

Shkolla qendrore “Ismail Qemali” në Nerashtë daton që nga viti 1948, ndërsa rindërtimi i
fundit u bë në vitin 1968. Objekti është në gjendje jo të mirë. Ujësjellësi, cisterna septike
dhe instalimi elektrik janë në gjendje jo të mirë. Objekti nxehet me furre me dru dhe
dyert janë në gjendje jo të mirë. Toaletet gjithashtu janë të shkatërruara dhe i mungojnë
standardet e duhura.
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Komisionin për Arsim dhe drejtorët e shkollave, duke u bazuar në të dhënat për objektet shkollore të cilat u grumbulluan nga specialisti për vlerësimin e
objekteve shkollore  i PMLSH , gjithashtu duke u bazuar edhe në dhe kërkesat e drejtorëve të shkollave për projektet investuese prioritare, dhe metedologjinë për
rangimin e prioriteteve e cila u përdorë në Komunën e Strumicës, përpiluan rang listën e projekteve prioritare për investime në shkolla.

Shkolla fillore Projekti Rangimi i projekteve
Çmimi
MKD

Sh.F. "Ismal Qemali" Nerasht 1. Nxemja qendrore 5 2,300,000
2. Ndërrimi i dritareve Janë të rregulluar
3. Ndërrimi i dyshemeve (pa sallën dhe tualetet) 11 950,000

Sh.F "Faik Konica" Dobrosht 1. Ndërrimi i dritareve dhe dyshemeve 3 750,000
2. Suvatimi i mureve të objektit 12 300,000
3. Ndërrimi i pllakave të dyshemeve 10 520,000

Sh.Periferike "Faik Konica" Odri 1. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike 15 10,000,000
2. Biblioteka e shkollës 17
3. Blerja e mjeteve mësimore 18

Sh.F. "Asdreni" Gllogjë 1. Nxemja qendrore 6 3,600,000
2. Ndërrimi i dritareve 4 800,000

Sh.F. "Kiril Pejçinoviq" Tearcë 1. Nxemja qendrore (objekti i vjetër) 8 1,700,000
2. Ndërrimi i konstruksionit dru - beton (për dy katet) 9 1,200,000
3. Rregullimi i dyshemeve 9 480,000

Sh.F. "Eqrem Çabej" Sllatinë 1. Ndërtimi i nyjes sanitare 1 751,150
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike 14 11,000,000
3. Lyerja e jashtme e shkollës - fasada 13 1,000,000

Sh. Periferike "Eqrem Çabej" Neproshten 1. Ndërrimi i nyjeve sanitare 2 400,000
2. Vendosja e nxemjes qendrore 7 2,500,000
3. Asfaltimi i fushës sportive 16 1,500,000

TOTAL 39,751,150
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4.2 Rrjeti shkollor dhe karakteristikat e mësimdhënësve

4.2.1 Rrjeti shkollor

Numri i përgjithshëm i nxënësve për çdo shkollë në vitin shkollor 2005/2006

Number pupile per school

0 100 200 300 400 500 600

Central Primary School “Faik Konica” -
Dobroshte

Odri

Central Primary School “Asdreni” -
Gllogji

Central Primary School “Kiril
Pejcinoviq” - Tearce

Leshok

Central Primary School “Eqrem Cabej”-
Sllatino

Neproshten

Central Primary School “Ismail Qemali”
- Nerashte

Shkolla fillore qendrore “Eqrem Çabej”- Sllatinë

Shkolla fillore qendrore “Eqrem Çabej” ndodhet në fshatin Sllatinë. Mundëson arsim
fillor prej klasës 0 deri në klasën e 8të në gjuhën shqipe. Shkolla përfshin nxënësit e
fshatit Sllatinë. Nuk ka klasë të kombinuara në këtë shkollë. Numri i përgjithshëm i
klasëve të pakombinuara prej klasës 0 deri në klasën e 8- të është 24 klasë. Shkolla punon
në dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej në mëngjes ndërsa i dyti pasdite.

Rajoni shkollor i shkollës fillore qendrore “Eqrem Çabej” në Sllatinë dhe shkollës
përiferike në Neproshten i përfshin fshatrat Sllatinë dhe Neproshten.
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2005/2006

Klasa

Nr i
klasëve të
pakombin

uara

Nr i
nxënë

sve

Nr i klasëve të
ndërrimit të

pasdites

Nr i klasëve
të ndërrimit
të mëngjesit

Djem Vajza

0 2 42 2 0 23 19
I 2 43 2 0 27 16
II 2 52 2 0
III 3 69 3 0 43 26
IV 3 69 3 0 35 34
V 3 70 0 3 41 29
VI 3 76 0 3 35 41
VII 3 70 0 3 45 25
VIII 3 69 0 3 35 34

Gjithsej 24 560 12 12 284 224

Indikatorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8) = 23, 3
- Nxënës për klasë  = 43
- Nxënës në klasa për ndërrim = 21,5
- Nxënës në klasë të kombinuar = 0
- Ndërrimi i dytë 313

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Sllatinë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Tearcë. Projektimet e
bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e regjistruar në vitin
2005/2006, tregojnë se në vitet e ardhshme numri i nxënësve do të zvoglohet. Në
përgjithësi trendi demografik është i qëndrueshëm.
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Eqrem Cabej”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

560 535 500 467 443 421

Shkolla periferike “Eqrem Çabej” - Neproshten

Shkolla periferike në Neproshten i përfshin nxënësit e fshatit Neproshten. Mundëson
shkollim fillor në gjuhën shqipe prej klasës 0 deri në klasën e 8të. Mundëson shkollim
fillor në gjuhën maqedonase prej klasës së 1rë deri në klasë të 4rt . Nxënësit maqedonas
klasët e larta (prej 5 deri në 8) i ndjekin në shkollën fillore qendrore “Kiril Pjeçinoviq” në
Tearcë. Shkolla gjithashtu mundëson shkollim për vitin përgatitës parashkollor në gjuhën
shqipe dhe maqedonase. Në shkollën periferike në Neproshten është një klasë e
kombinuar e cila përbëhet prej nxënësve maqedonas prej klasave I, II, III, IV. Numri i
përgjithshëm e klasave të pakombinuara është 10 klasë. Shkolla punon në dy ndërrime.
Ndërrimi i parë është prej në mëngjes ndërsa i dyti prej pasdite.

2005/2006

Klasa

Nr i
klasëve të
pakombin

uara

Numri i
klasave të

kombinuara

Nr i
nxënë

sve

Nr i
klasëve të
ndërrimit

të
pasdites

Nr i klasëve
të ndërrimit
të mengjesit

Numri i
nxënësve
në klasa

të
kombinuar

a

Djem Vajza

0 2 0 31 2 0 0 18 13
I 1 1 10 1 0 10 4 6
II 1 0 10 1 0 0
III 1 0 12 1 0 0 8 4
IV 1 0 18 1 0 0 12 6
V 1 0 16 0 1 0 4 12
VI 1 0 18 0 1 0 8 10
VII 1 0 18 0 1 0 8 10
VIII 1 0 18 0 1 0 10 8

Total 10 1 151 6 4 10 72 69

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) =13
- Nxënës për klasë =30
- Nxënës në klasë për ndërrim =15
- Nxënës në klasë të kombinuar =10
- Ndërrimi i dytë =70
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Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Neproshten janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Tearcë.
Projektimet e bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e
regjistruar në vitin 2005/2006, tregojnë se në vitin 2009, 2010 dhe 2011 numri i nxënësve
të klasës së tetë do të zvoglohet shpejt. Do të ketë luhatje në numrin e nxënësve të klasës
së katërt në vitet e ardhëshme. Në përgjithësi trendi demografik do të zvogëlohet, por
shkolla do të vazhdojë të funksionoj normalisht.

Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Eqrem Cabej”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

151 143 136 131 129 125

Shkolla fillore qendrore  “Kiril Pejçinoviq” - Tearcë

Shkolla fillore qendrore “Kiril Pejçinoviq” ndodhet në fshatin Tearcë. Mundëson
shkollim fillor në gjuhën shqipe, maqedonase dhe turke prej klasës 0 deri në klasën e 8të .
Shkolla i përfshin nxënësit prej fshatit Tearcë. Shkolla qendrore gjithashtu i pranon
nxënësit maqedon prej fshatrave Leshkë, Neproshten, Dobroshtë dhe Gllogji të cilët
ndjekin mësimin prej klasëve V – VIII në Tearcë. Numri i pergjithshëm i klasëve të
pakombinuara është 2 klasë dhe ata janë klasa turke. Shkolla punon në dy ndërrime.
Ndërrimi i parë fillon prej në mëngjes ndërsa i dyti pasdite.
Janë: 17 klasa shqiptare, 9 klasa maqedonase dhe 7 klasa turke (5 të pakombinuara dhe 2
të kombinuara).

Rajoni shkollor i shkollës fillore qendrore “Kiril PejÇinoviq” në Tearcë dhe i shkollës
periferike në Leshkë i përfshin fshatrat Tearcë, Leshkë, Neproshten, Dobrosht dhe
Gllogji.
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2005/2006

Klasa Nr i klasëve të
pakombinuara

Numri i
klasave të

kombinuara
Nr i

nxënësve

Nr i
klasëve të
ndërrimit

të
pasdites

Nr i klasëve
të ndërrimit
të mengjesit

Numri i
nxënësve

në klasa të
kombinuara

Djem Vajza

0 3 0 31 3 0  0 18 13
I 3 1 45 4 0 11 22 23
II 3 1 46 4 0 8 21 25
III 3 0 41 3 0  0 21 20
IV 3 0 53 3 0  0 29 24
V 4 0 64 0 4  0 34 30
VI 4 0 75 0 4  0 41 34
VII 4 0 66 0 4  0 36 30
VIII 4 0 76 0 4  0 39 37

Total 31 2 497 17 16 19 261 236

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) =15
- Nxënës për klasë =23,6
- Nxënës në klasë për ndërrim =11,8
- Nxënës në klasë të kombinuar =19
- Ndërrimi i dytë = 281

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Tearcë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Tearcë. Projektimet e
bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e regjistruar në vitin
2005/2006, tregojnë se në vitin 2008 numri i nxënësve do të zvoglohet  dhe në vitin 2009,
2010 dhe 2011 numri i nxënësve do të jetë pandryshueshëm me disa luhatje të vogla.
Shkolla do të vazhdojë të funksionoj normalisht në vitet e ardhëshme.
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Kiril Pejçinoviq”-numri i nxënësve

Shkolla periferike “Kiril Pejçinoviq” – Leshkë

Shkolla periferike në Leshkë i përfshin nxënësit prej klasës së 1rë deri në klasë të
4rt të cilët mësojnë në gjuhën maqedonase. Klasat e larta (prej klasës së 5të deri në klasën
e 8të ) ata e ndjekin mësimin në shkollën qendrore fillore “Kiril Pejçinoviq” në Tearcë.
Ka dy klasa të kombinuara. Një klasë e kombinuar përfshin nxënës të klasave I dhe III
dhe tjetra përfshin nxënës të klasës II dhë IV. Shkolla punon në një ndërrim, prej pasdite.

2005/2006

Klasa

Nr i klasëve
të

pakombinuar
a

Numri i
klasave të
kombinuar

a

Nr i
nxënësve

Nr i
klasëve

të
ndërrimit

të
pasdites

Nr i
klasëve të
ndërrimit të
mengjesit

Numri i
nxënësve

në klasa të
kombinuar

a

Dje
m

Vajz
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 1 0 1 0 6 3 3
II 0 1 0 1 0 5 3 2
III 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 2 0 0 2 11 6 5

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) =5,5
- Nxënës për klasë = 1,5
- Nxënës në klasë për ndërrim = 0,7
- Nxënës në klasë të kombinuar = 11
- Ndërrimi i dytë = 11
-

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Leshkë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Tearcë. Projektimet e
bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e regjistruar në vitin
2005/2006, tregojnë se në çdo vit të ardhshëm shkollor do të kemi mungesë të nxënësve
edhe atë në klasën e 2, 0, 3, 1, 2 dhe të 3. Duke e marrë parasyshë numrin e nxënësve që
ndjekin mësimin (11 nxënës) dhe trendin demografik në vitet e ardhëshme (rënie e shpejt
e numrit të nxënësve), nënkupton që çdo rikonstruim ose investim në këtë shkollë nuk
arsyetohet.

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
497 438 398 372 358 356
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Kiril Pejçinoviq”-numri i nxënësve

Shkolla fillore qendrore “Asdreni” - Gllogjë

Shkolla fillore qendrore “Asdreni” ndodhet në fshartin Gllogjë. Mundëson arsim fillor
prej klasës 0 deri në klasën e 8të në gjuhën shqipe. Shkolla përfshin nxënësit e fshatrave
Pershevcë dhe Gllogje. Në këtë shkollë kemi një paralele të kombinuar maqedone, e cila
është kombinim i klasës së I, II, III, IV. Numri i përgjithshëm i klasëve të pakombinuara
prej klasës 0 deri në klasën e 8të është 18 klasë. Shkolla punon në dy ndërrime. Ndërrimi
i parë fillon prej në mëngjes ndërsa i dyti pasdite.

Rajoni shkollor i shkollës fillore qendrore “Asdreni” në Gllogjë i përfshin fshatrat
Pershovcë dhe Gllogjë.
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2005/2006

Klasa Nr i klasëve të
pakombinuara

Numri i
klasave të

kombinuara
Nr i

nxënësve

Nr i
klasëve të
ndërrimit

të
pasdites

Nr i klasëve
të ndërrimit
të mengjesit

Numri i
nxënësve

në klasa të
kombinuara

Djem Vajza

0 2 0 40 2 0 0 20 20
I 2 1 36 2 0 10 20 16
II 2 0 36 2 0 0 18 27
III 2 0 48 2 0 0 21 27
IV 2 0 39 2 0 0 23 16
V 2 0 53 0 2 0 23 30
VI 2 0 59 0 2 0 59 26
VII 2 0 49 0 2 0 29 20
VIII 2 0 69 0 2 0 34 35

Total 18 1 429 10 8 10 247 208

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) = 23
- Nxënës për klasë = 33,7
- Nxënës në klasë për ndërrim = 16,8
- Nxënës në klasë të kombinuar = 10
- Ndërrimi i dytë = 199
-

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Gllogjë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Tearcë. Projektimet e
bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e regjistruar në vitin
2005/2006, tregojnë se në vitin 2009/2010, 2010/2011 dhe 2011/2012 do të kemi luhatje
të vogla të numrit të nxënsëve të klasës 0,1,2 dhe 3. Në përgjithësi, shkolla do të vazhdojë
normalishtë të funksionoj në vitet e ardhëshme.
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Asdreni”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

429 396 361 335 327 312

Shkolla fillore qendrore “Faik Konica” - Dobroshtë

Shkolla fillore qendrore “Faik Konica” ndodhet në fshatin Dobroshtë. Mundëson arsim
fillor prej klasës 0 deri në klasën e 8të në gjuhën shqipe dhe prej klasës së 1rë deri në
klasën e 4rt në gjuhën maqedonase. Shkolla i përfshin nxënësit e fshatit Dobroshtë.
Nxënësit maqedonas mësimin e klasave të larta (V – VIII) e ndjekin në Tearcë. Numri i
përgjithshëm i klasave të pakombinuara prej klasës 0 deri në klasën e 8të është 19 klasë.
Përveç kësaj, numri i përgjithshëm i klasave të kombinuara është një dhe kjo është klasë
maqedonase e përbërë nga nxënësit e klasës I, II, III dhe të IV. Shkolla punon në dy
ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej në mëngjes ndërsa i dyti pasdite.

Rajoni shkollor i shkollës fillore qendrore “Faik Konica” në Dobroshtë dhe i shkollës
periferike në Odrë i përfshin fshatrat Dobroshtë, Odër dhe Orashë (fshati Orashë i takon
Komunës së Jegunovcës)

2005/2006

Klasa Nr i klasëve të
pakombinuara

Numri i
klasave të

kombinuara
Nr i

nxënësve

Nr i
klasëve të
ndërrimit

të
pasdites

Nr i klasëve
të ndërrimit
të mengjesit

Numri i
nxënësve

në klasa të
kombinuara

Djem Vajza

0 2 0 24 2 0 0 13 11
I 2 1 48 2 0 21 24 24
II 2 0 42 2 0 0 20 22
III 2 0 52 2 0 0 29 23
IV 2 0 55 2 0 0 29 26
V 2 0 43 0 2 0 23 20
VI 2 0 49 0 2 0 28 21
VII 3 0 75 0 3 0 38 37
VIII 2 0 46 0 2 0 16 30

Total 19 1 434 10 9 21 220 214

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) = 21,7
- Nxënës për klasë = 33
- Nxënës në klasë për ndërrim = 16,6
- Nxënës në klasë të kombinuar = 21
- Ndërrimi i dytë = 221
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Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Dobroshtë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Dobroshtë.
Projektimet e bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e
regjistruar në vitin 2005/2006, tregojnë se në vitet e ardhëshme do të ketë zvoglime të
vogla të numrit të nxënësve. Në përgjithësi, shkolla do të vazhdojë normalishtë të
funksionoj në vitet e ardhëshme.

Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Faik Konica”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

434 368 351 352 326 294

Shkolla periferike “Faik Konica” - Odrë

Shkolla periferike “Faik Konica” mundëson shkollim fillor në gjuhën shqipe prej klasës 0
deri në klasën e 8të. Shkolla i përfshin nxënësit prej fshatrave Odre dhe Orashe prej
komunës fqinje të Jegunovcës. Nxënësit prej Orashes ndjekin mësimin prej klasës V deri
në klasën VIII. Numri i përgjithshëm i klasave të pakombinuara prej klasës 0 deri në
klasën 8 është 13 klasë. Shkolla punon në dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej në
mëngjes ndërsa i dyti pasdite.
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2005/2006

Klasa

Nr i
klasave të
pakombin

uara

Nr i
nxënë

sve
Nr i ndërrimit
të pasdites

Nr i
ndërrimit të
mëngjesit

Djem Vajza

0 1 15 1 0 7 8
I 1 15 1 0 7 8
II 1 15 1 0 11 4
III 1 17 1 0 8 9
IV 1 18 1 0 5 13
V 2 46 0 2 23 23
VI 2 54 0 2 32 22
VII 2 65 0 2 36 29
VIII 2 60 0 2 29 31

Total 13 305 5 8 158 147

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) = 23,4
- Nxënës për klasë = 27,7
- Nxënës në klasë për ndërrim = 13,8
- Nxënës në klasë të kombinuar = 0
- Ndërrimi i dytë = 80

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Odër janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Vratnicë (Komuna e
Jegunovcës). Duke marrë parasyshë se në fshatin Odër mësojnë edhe nxënës nga fshati
Orashë (V-VIII) ,projektimet janë të bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të
dhënat për nxënësit e regjistruar në vitin 2005/2006 në fshatin Odri. Projektimet tregojnë
se në vitet e ardhëshme në këtë shkollë vazhdimisht do të zvoglohet.
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Faik Konica”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

305 214 172 142 135 127

Shkolla fillore qendrore “Ismail Qemali” - Nerashtë

Shkolla fillore qendrore “Ismail Qemali” ndodhet në fshatin Sllatinë. Mundëson
arsim fillor prej klasës 0 deri në klasën e 8të në gjuhën shqipe. Shkolla përfshin nxënësit e
fshatit Nerashtë. Nuk ka klasë të kombinuara në këtë shkollë. Numri i përgjithshëm i
klasëve të pakombinuara prej klasës 0 deri në klasën e 8të është 20 klasë. Shkolla punon
në dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej në mëngjes ndërsa i dyti pasdite.

Rajoni shkollor i shkollës fillore qendrore “Ismail Qemali” në Nerashtëë e përfshin
fshatrin Nerashtë

2005/2006

Klasa

Nr i
klasave të
pakombin

uara

Nr i
nxënë

sve
Nr i ndërrimit
të pasdites

Nr i
ndërrimit të
mëngjesit

Djem Vajza

0 2 36 2 0 20 16
I 2 37 2 0 23 14
II 2 38 2 0 17 21
III 2 51 2 0 30 21
IV 2 45 2 0 20 25
V 2 50 0 2 27 23
VI 2 55 0 2 28 27
VII 3 65 0 3 34 31
VIII 3 64 0 3 37 27

Total 20 441 10 10 236 205

Indikarorë:
- Nxënës për gjeneratë (klasa 0-8 ) = 22
- Nxënës për klasë = 40
- Nxënës në klasë për ndërrim = 20
- Nxënës në klasë të kombinuar = 0
- Ndërrimi i dytë = 207

Të dhënat demografike për foshnjat e posalindura prej vitit 2000 deri në vitin 2005 për
fshatin Nerashtë janë marrë prej njësisë lokale shëndetsorë në fshatin Nerashtë.
Projektimet e bazuara në të dhënat për foshnjat e lindura dhe të dhënat për nxënësit e
regjistruar në vitin 2005/2006, tregojnë se në vitet 2007/2008, 2008/2009 dhe 2009/2010
do të ketë luhatje në numrin e nxënësve, ndërsa në vitin 2011/2012 do të ketë zvogëlim të
dukshëm të numrit të nxënësve. Shkolla do të vazhdojë normalishtë të funksionoj në vitet
e ardhëshme.
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Ndryshimet demografike në shkollën fillore “Ismail Qemali”-numri i nxënësve
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

441 376 349 326 317 284

Numri i nxënësve në shkolla (Shqiptarë, Maqedonë dhe Turqë)

Emri i Shkollës Nxënës
Shqiptarë

Nxënës Maqedonas Nxënës Turq

Shkolla fillore qendrore
“Eqrem Cabej”- Sllatinë 560 0 0
Shkolla fillore periferike
“Eqrem Cabej” –
Neproshten

130 21 0

Shkolla fillore qendrore
“Ismail Qemali” – Nerashtë 441 0 0
Shkolla fillore qendrore
“Faik Konica” – Dobroshtë 413 21 0
Shkolla fillore periferike
“Faik Konica” – Odre 305 0 0
Shkolla fillore qendrore
“Asdreni” – Gllogjë 429 8 0
Shkolla fillore qendrore
“Kiril Pejçinoviq” – Tearcë 302 150 55
Shkolla fillore periferike
“Kiril Pejçinoviq” Leshkë 0 11 0
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Numri i nxënësve për klasë, klasët e kombinuara, ndërrimet

Emri i shkollës Nxënës për
klasë

Nxënës për
klasë/për
ndërrim

% e
nxënësve në
klasë të
kombinuara

Nxënës
për klasë

Klasë e
kombinuar
/ klasë

% e
nxënësve të
ndërrimit të
dytë

Shkolla fillore
qendrore
“Eqrem Cabej”-
Sllatinë

43 23,5 0 23,3 0 55

Shkolla fillore
periferike
“Eqrem Cabej”
–Neproshten

30 15 6,2 13 1 43,4

Shkolla fillore
qendrore “Ismail
Qemali” –
Nerashtë

40 20 0 22 0 46,9

Shkolla fillore
qendrore “Faik
Konica” –
Dobroshtë

33 16,6 4,6 21,7 1 48,5

Shkolla fillore
periferike “Faik
Konica” – Odre

27,7 13,8 0 23,4 0 26,2

Shkolla fillore
qendrore
“Asdreni” –
Gllogjë

33,64 16,8 2,2 23 1 45,3

Shkolla fillore
qendrore “Kiril
Pejçinoviq” –
Tearcë

23,6 11,8 3,6 15 2 54,4

Shkolla fillore
periferike “Kiril
Pejçinoviq”
Leshkë

1,5 0,7 100 5,5 2 100
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Përfundim në lidhje me tendencën demografike në Komunën e Tearcës

Numri i përgjithshëm i nxënësve bazuar në regjistrimin në të gjitha shkollat në kuadër të
komunës së Tearcës në vitin shkollor 2005/2006 është 2818 nxënës.të dhënat
demografike u morrën nga njësitë lokale shëndetsorë në fshatrat Tearcë, Nerashtë,
Dobrosht dhe Vratnicë (njësia lokale shëndetsore në Vratnicë mban informacione për
foshnjet e posalindura në Odre). Kjo veçanërisht është e rëndësishme sepse ekzistojnë
vështirësi në sigurimin e numrit të foshnjave të posalindura për fshat  në Ministrinë e
punëve të brendshme e cila i regjistron foshjet e posalindura. Bazuar në të dhënat prej
njësive lokale shëndetësore numri i foshnjave të posalindura shënon rënie. Shkaqet për
këtë qëndrojnë tek shpërngulja prej vendeve rurale në vende urbane, migrimi në Evropën
Perëndimore dhe numri i ulët i natalitetit. Numri mesatar i fosnjeve të posalindura është
15 foshnje në vit.

Trendi demografik deri në vitin 2010/2011 në nivel komunal
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4.2.2 Karakteristikat e arsimtarëve

Tipari kryesorë i cili e dallon stafin mësimdhënës në komunën e Tearcës është gjuha e
mësimdhënies. Orët në komunën e Tearcës mbahen në tri gjuhë: shqip. maqedonisht dhe
turqisht. Grupi më i madh – afër 79 përqind – është grupi i arsimtarëve që ligjërojnë në
gjuhën shqipe. Grupi është relativisht i moshuar. Mosha mesatare e arsimtarit shqiptar
është 44 dhe përvoja e tyre profesionale është 16 vjet. Janë vetëm 21 arsimtarë nën
moshën 30 vjeçare d.m.th. 20.3 përqind të arsimtarëve. Në këtë grup të moshës
dominojnë arsimtarët e gjuhës angleze, frenge dhe arsimtarët e informatikës. Arsimtarët
në moshë prej 30 deri në 40 vjet përbëjnë 19.9 përqind, me moshë prej 50 deri në 60 vjet
– 27 përqing dhe arsimtarë në moshë mbi 60 vjet janë 8.6 përqind.

Sa i përket lëndëve që i ligjerojnë, grupi më i madh është i arsimtarëve për arsim fillor
rrespektivisht prej klasës 1 dëri në klasën 4 (prej vitit parë deri në vitin e katërt të arsimit
shkollor) – 48.6 përqind. Momentalisht, janë 54 arsimtarë të cilët punojnë me 42 forma të
tilla, që prodhojnë mesatarën prej 1.28 arsimtarë për formën prej 1 deri në 4. Grupi tjetër
janë arsimtarë të gjuhës shqipe – 15 njerëz, fizikë – 13 njerëz, arsimtarë parashkollorë –
13 njerëz, matematikë – 10 njerëz, edukatë fizike – 7 njerëz, muzikë – 3 njerëz, gjeografi
– 3 njerëz; art figurativ – 3 njerëz, biologji – 4 njerëz, histori – 7 njerëz, BAT dhe
informatikë – 2 njerëz dhe gjuhë maqedonase – 5 njerëz. Në mesin e stafit që ligjerojnë
në gjuhën shqipe, 52 përgind janë me arsim sipëror ndërsa 48 përqind me arsim të lartë.
Kualifikimet e arsimtarëve nuk janë të lidhura me përvojën e tyre profesionale ose me
moshën.

Të dhënat e prezantuara sugjerojnë se në mesin e arsimtarëve shqiptarë ka mungesë të
arsimtarëve të informatikës. Gjithashtu është e dukshme qartësiusht se në këtë grup
dominojnë arsimrarët e arsimit fillestar (klasave të ulëta). Ky grup mund të shndërrohet
në problem të rëndësishëm për autoritetet lokale në të ardhmen dhe prandaj numri i
arsimtarëve në këtë grup duhet të zvoglohet. Në të njejtën kohë, do të jetë e
domosdoshme të racionalizohet rrjeti shkollor, më mirë se sa të të tentohet të përmirsohet
efektiviteti i procesit arsimor duke e rritur numrin e nxënësve për formë. Kjo do të
rezultojë me nevojën për t’i pushuar arsimtarët ose për t’i ritrajnuar. Permirsimin e
kualiteteve të mësimdhënies është njëra prej sfidave fundamentale tek arsimtarët
shqiptarë, nëse ata dëshirojnë që të ndeshen me sfidat e reja të procesit arsimor.

Sa i përket moshës, grupi i arsimtarëve maqedonas është i ngjashëm më grupin e
arsimtarëve shqiptar, ku mosha mesatare është 44 vjet dhe përvoja profesionale është 16
vjet. 52 përqind të arsimtarëve kanë arsim të lartë, dhe 48 përqind kanë arsim sipëror.
Grupi më i madh tek arsimtarët maqedonas është ai i arsimtarëve për arsim fillor
rrespektivisht prej klasës 1 dëri në klasën 4 (forma prej 1 deri në 4). 10 prej tyre
paraqesin 50 përqind të stafit mësimdhënës. Numri mesatar i arsimtarëve për një prej 1
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Teachers

Faculty
45%

Higher Degree
48%

High school Degree
7%

deri në 4 është shumë i lartë dhe qëndron dikund 2.5. Ka 6 arsimtarë të gjuhës
maqedonase, 2 të fizikës dhe rrespëktivisht është një arsimtar për gjuhë frenge, bilogji
dhe matematikë. Ka mungesë të qartë të arsimtarëve të gjuhëve të huaja, matematikës,
historisë, gjeografisë dhe informatikës. Siç është edhe rasti tek arsimtarët shqiptar,
ekziston nevoja urgjente për pësosjen e aftësive profesionale. Çka gjithashtu nevojitet
është vlerësimi i niveleve të stafit për të caktuar se ku ka deficit të arsimtarëve dhe ku
numri i tyre është i tepërt. Sigurisht që problemi përqëndrohet tek arsimtarët e klasëve të
ulëta në format prej 1 deri në 4. problemi do të bëhet i dukshëm që kur të lansohet një
orvajtje të racionalizohet rrjeti shkollor dhe nxënësit në dërgohen prej shkollave
periferike në shkollat qendrore.

Janë 8 arsimtarë turq: dy për arsim fillestar në formën 1 – 4, parashkollor, kimi, biologji
dhe matematikë. Arsimtari i kimisë njëkohësisht ligjeron edhe fizikë edhe edukatë fizike.
Kanë arsimtar turk për Histori dhe gjeografi, dhe arsimtar i    There are 8 Turkish-
speaking teachers: tëo for primary education in forms 1-4 i cili ju ligjeron BAT.
Aktualisht, në shkollën në Tearcë është një vijë e formave ku nxënësit mësojnë në gjuhën
turke. Arsimtarët shqiptarë ju ligjeriojnë në orët e informatikës, arsimtarët maqedonas ju
ligjerojnë gjuhë angleze dhe frenge. Analiza për stafin aktual mësimdhënës tregon
mungesa serioze të arsimtarëve të gjuhëve të huaja, informatikës, edukatës fizike,
muzikës etj.

Niveli i arsimimit të arsimtarëve

Niveli i arsimimit të mësuesve
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Subject of teaching
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Average teachers age

<30
17%

30-40
17%

40-50
27%

50-60
33%

>60
6%

High School
Degree, 13%

Faculty, 37%

Higher Degree,
50%

Lënda mësimore

Mosha mesatare e arsimtarëve

Mosha mesatare e mësuesve
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Average age of educators

>60
12%

50-60
22%

40-50
24%

30-40
41%

<30
1%

4.3 Buxheti për arsimin dhe karakteristikat e shpenzimeve

Nga buxheti i përgjithshëm i kësaj komune 15% është për buxhetin e arsimit. Kjo
përqindje është më e lartë prej mesatares të komunave rurale tek të cilat shuma për arsim
është 10% e buxhetit të komunës. Për të qenë të ditur rreth shpenzimeve duhet ti dijmë
burimet e të ardhurave në buxhetin për arsim në komunën e Tearcës. Burimi kryesor i të
ardhurave është granti kategorik 95%. Është interesante se kmomuna e bën alokimin prej
1% nga buxheti i tyre në buxhetin për arsim. Kjo shumë nuk është aq e lartë por paraqet
4% prej të ardhurave në buxhetin për arsim, burim tjetër i të ardhurave është donacioni i
cili korrespondon me 1% të buxhetit për arsim.

Nga ana tjetër shpenzimet kryesore në buxhetin për arsim janë shpenzimet për nxemje
dhe për transport. Këta janë shpenzimet kryesore në buxhetin e pergjithshëm për arsim
nëpër tërë vendin. Komuna e Tearcës shpenzon 48% në nxemje dhe 36% në transport.
Nëse i krahasojmë këta numra me mesataren e komunave rurale (nxemje 45% dhe
transport 36%) mund të shofim se Tearca shpenzon më shumë në nxemje por më pak në
transport.

Burimet e të hyrave  në buxhetin për arsim

Categorical grants
95%

Own sources
0%

Donations
1%

Municipal budget
4%

Loans
0%
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Struktura e shpenzimeve të tjera mund të shifet nga rrethi më poshtë dhe ata nuk dallojnë
prej mesatares të komunave rurale.

4.4 Transporti i nxënësve dhe ngrohja

4.4.1 Transporti i nxënësve: Rregulla ligjore thotë nëse nxënësi jeton më larg se 2 km
prej shkollës më të afërt duhet që t’i sugurohet transporti falas deri tek objekti shkollor.
Transportin e nxënësve e siguron komuna me anë të prcedurës së tenderit.
Prandaj Brenda komunës së Tearcës 101 nxënës e përdorin transportin me destinacionet
në vijim.

Shkolla Rruga km nxënës DEN
/nxënës

Shuma
për ditë

për km/për
nxënës për km

“Kiril Pejçinoviq”
- Tearcë

Dobroshtë -
Tearcë -

Dobroshtë
8 18 60 1080 7,50 135,00

“Kiril Pejçinoviq”
- Tearcë

Leshok - Tearcë –
Leshok 6 13 50 650 8,33 108,33

“Kiril Pejçinoviq”
- Tearcë

Neproshten -
Tearcë-

Neproshten
7 7 60 420 8,57 60,00

“Kiril Pejçinoviq”
- Tearcë

Gllogji - Tearcë –
Gllogji 6 8 50 400 8,33 66,67

“Faik Konica”
- Odri

Orashe - Odri –
Orashe 13 55 60 3300 4,62 253,85

Transporti për nxënësit sigurohet nga ana e kompanive private për transport. Fëmijët
sjellen në shkollën qendrore në Tearcë. Këta janë nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën
maqedonase. Prej jashtë komunës së Tearcës, fëmijët ndërrohen për dhe prej Orashes e

Shpenzimet  në buxhetin për arsim në Tearcë

Heating
48%

Materials
11%

Maintenance and
reconstruction

4%

Transport
32%

Capital exp
1%

Other costs
4%
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cila gjendet në komunën e Jegunovcit. Këta fëmijë mësojnë në gjuhën shqipe.
Shpenzimet e transportit për këta nxënës i mbulon Komuna e Tearcës.
Pas procedurës të shpalljes së tenderit, dy kompani u zgjodhën për të siguruar shëbime
transportuese. Çmimi mesatar i transportit për 1 km për fëmijë është prej 4.62 DEN deri
në 8.57 DEN. Kjo llogaritet në çmimin e të ashtuquajturës kilometrazhë e makinës e cila
lëviz prej 60 DEN deri në 235 DEN. Transporti i nxënësve prej dhe në Orashe
momentalisht është më i shtrejti.
Qasja e tashme e shërbimeve transportuese është joefektive. Sipas rregullimeve
momentale, ofruesit propozojnë çmim për transportin e një nxënësi njëpër linjë të caktuar
nga komisioni. Çmimi duhet të jetë i ndryshueshëm, varësisht nga mjeti i transportit i
propozuar nga ana e ofruesit dhe numrit të ulëseve në dispozicion në makinë për transprt
komfot të nxënësve.

4.4.2 Ngrohja

Në bazë të shpenzimeve të analizuara për ngrohje në shkollat e komunës së Tearcës kemi
këto përfundime:

1. Nëse shikojmë shpenzimet për nxënës, menjëher do të vërejmë se shpenzime më
të mëdhaja kanë shkollat që kanë numër të vogël të nxënësve, p.sh. shkolla në
Leshkë me 11 nxënës.

2. Në bazë të shpenzimeve për nxënës dhe për m2, vërehet se në përgjithësi ngrohja
me naftë është më e shtrenjtë.

3. Nëse analizojmë shpenzimet për m2, mund të vërejmë se shpenzime më të
mëdhaja ka shkolla në Dobroshtë me 1.557 denarë/për m2.

4. Ngrohje më racionale bazuar në formulën për nxënës dhe m2 kanë shkolla në
Neproshten (ngrohje me dru) dhe Sllatinë (ngrohje me naftë).

Kjo analizë është e bazuar vetëm në numra dhe për një pasqyrë më të qartë për gjendjen
duhet të merren në kosniderim edhe parametrat tjerë, siç janë kushtet në shkollë,
infrastruktura, dritaret, dyertë, izolimi etj.

Emri i shkollës Vendi Dru(m3) DruMKD
Naftë

(t)
Naftë
MKD

Central primary school "Kiril Pejcinovic" Tearce 0 15 660,000 2 497 1,073 0 1,328 0 1,230

Satellite school "Kiril Pejcinoviq" Leshok 40 76,000 0 1 11 268 6,909 0 284 0

Central primary school "Eqrem Cabej" Sllatino 0 17 748,000 2 560 1,799 0 1,336 0 832

Satellite school "Eqrem Cabej" Neproshten 45 85,500 0 2 151 556 566 0 308 0

Central primary school "Faik Konica" Dobroshte 0 15 660,000 2 434 848 0 1,521 0 1,557

Satellite school "Faik Konica" Odri 0 12 528,000 2 305 1,309 0 1,731 0 807

Central primary school "Asdreni" Gllogji 115 218,500 0 2 429 1,152 509 0 379 0

Central primary school "Ismail Qemali" Nerashte 115 218,500 0 2 441 872 495 0 501 0
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Hapësira e ngrohur në shkollë

Shpenzimet për ngrohje për m2
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Heating Costs per m2

cost per m2/wood cost per m2/oil

Shkolla Hapësira e
ngrohur

Hapësira
shkollore e

ngrohur

Naftë Dru Qymyr Rrymë
elektrike

Central primary school
“Eqrem Cabej” Sllatino 98% 100% 100%
Satellite school “Eqrem
Cabej” Neproshten 81% 100% 100%
Central primary school
“Kiril Pejcinoviq”
Tearce

87% 100% 90% 10%

Satellite school “Kiril
Pejcinovic” Leshok 51% 92% 100%
Central primary school
“Asdreni” Gllogji 65% 100% 100%
Central primary school
“Faik Konica”
Dobroshte

100% 100% 100%

Satellite school “Faik
Konica” Odri 100% 100% 100%
Primary Central school
“Ismail Qemali”
Nerashte

80% 100% 90% 10%
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5. SWOT ANALIZA

PËRPARËSITË DOBËSITË

 Numër relativisht stabël i nxënësve
 Gjendja relativisht e mirë e objekteve

shkollore
 Përkushtim serioz i subjekteve ndaj

arsimit
 Bashkëpunimi drejtorë shkolle - komunë

 Niveli i shkollimit të stafit
 Arsimtarë të moshuar
 Jo pajisja shkollore – kabinetet dhe

bibliotekat
 Mungesë e kuadrit arsimorë në lëndët

e shkathtësive (Art, Muzikë, edukatë
fizike)

 Pajisja e dobët e sallave sportive
 Mbingarkesa e nxënësve

MUNDËSITË KËRCËNIMET

 Shkolla e mesme
 Formimi i çerdhes (paralele speciale)
 Strategjia për arsim
 Formimi i shkollës fillore të muzikës
 Përkrahje financiare dhe teknike nga ana

e donatorëve
 Bashkëpunim i mirëfillët komunë –

Ministri e Arsimit
 Trajnimi dhe profesionalizimi i kuadrit

mësimorë
 Qëndrimi ditorë (krijimi i kuzhinës në

shkollë)

 Buxheti
 Politika shtetërore për arsim:Ministria

e Arsimit dhe Shkencës
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6. QËLLIMI STRATEGJIK

Krijimi i kushteve të favorshme dhe metodave efikase për zhvillimin e sistemit arsimor
në Komunën e Tearcës dhe përshtatja e ofertës arsimore sipas zhvillimit të shoqërisë
moderne.

PIKËSYNIMET (OBJEKTIVAT)

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit, nëpërmjet përsosjes profesionale të kuadrit
mësimorë.

2. Ngritja e kapaciteteve  për arsimim bashkëkohor nëpërmjet pajisjes së shkollave
me mjete të teknologjisë moderne, pajisjes së kabineteve dhe kompjuterizimin e
bibliotekave të shkollave.

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

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

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

6. Menaxhim efikas i shkollave dhe rrjetit shkollor, sipas ndryshimeve demografike
dhe krijimi i sistemit të centralizuar për menaxhimin e financave të institucioneve
arsimore.

7. Ngritjen (përmirësimin) e bashkëpunimit ndërmjet shkollës dhe prindërve.

8. Sigurimi i alternativave arsimore për të promovuar arsim të mesëm modern duke
iu përshtatur nevojave të tregut.
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6.1 Pikësynimet operacionale, Aktivitetet dhe Buxheti

Pikësynimi operativ 1: Përmirësimi i cilësisë së arsimit.
Nën pikësynimi operativ : Përsosja profesionale e kuadrit mësimorë.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Vlerësimi i gjendjes së
tanishme të zhvillimit
profesional të
mësimdhënësve

Janar  2007 Gusht  2007 Mësimdhënësit e secilës
shkollë, drejtoria e shkollës,
nxënësit dhe prindërit

Përgjegjsëi për arsim
dhe drejtorët e
shkollave

0,00 MKD

2. Hartimi i planit tre vjeçar
për zhvillim profesional
të mësimdhënësve

Shtator 2007 Dhjetor 2007 Komisioni për arsim,
Përgjegjësi për arsim
dhe drejtorët e
shkollave

0,00 MKD

3. Zbatimi i planit
Janar 2008 Dhjetor 2010

0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 2: Ngritja e kapaciteteve  për arsimim bashkëkohor.
Nën pikësynimi operativ: Pajisja e shkollave me mjete të teknologjisë moderne, pajisja e kabineteve dhe kompjuterizimi i
bibliotekave të shkollave.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
2.

Hartimi i planit afatgjatë
për investime pajisjet
moderne për shkollat
shkollave.

Mars 2007 Shtator 2007 Drejtorët e shkollave,
sekretarët e shkollave
dhe përgjegjësi për
financa në Komunë

0,00 MKD

4. Shqyrtimi i planit
afatgjatë për investime si
shtesë në buxhetin e
komunës për vitin 2007

Tetor 2007 Komisioni për arsim,
Përgjegjësi për arsim
dhe përgjegjësi për
financa

0,00 MKD

5. Miratimi i planit për
investime nga Këshilli i
Komunës

Dhjetor 2007
0,00 MKD

6. Zbatimi i planit. Janar 2008 Dhjetor 2014 0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 3: Përmirësimi i infrastrukturës së shkollave dhe objekteve sportive.
Nën pikësynimi operativ:  Ngritja e kushteve për punë dhe mësim.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Përmirësimi i
infrastrukturës shkollore:

1.Shkolla fillore “Ismail
Qemali” –Nerasht
2. Shkolla fillore “Faik
Konica” –Dobrosht
3.Shkolla periferike
“Faik Konica” – Odri
4. Shkolla fillore
“Asdreni” – Gllogje
5. Shkolla fillore “Kiril
Pejçinoviq” – Tearcë
6.Shkolla fillore “Eqrem
Çabej” – Sllatinë
7. Shkolla periferike
“Eqrem Çabej” –
Neproshten

0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 4: Përmirësimi i sigurisë së nxënësve.
Nën pikësynimi operativ A : Vendosja e sistemit  mbikëqyrës.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Vlerësimi i tanishëm i
sistemit të monitorimit
në çdo shkollë në
komunën e Tearcës.

Mars 2007 Maj 2007 Nxënësit, drejtorët e
shkollave, prindërit,
mësimdhënësit dhe
sektori për punë të
brendshme në Tearce.

Përgjegjësi për arsim në
komunë dhe pedagogët
e shkollave.

0,00 MKD

2.
Hartimi i planit për
modernizim dhe
instalimin e sistemit të
sigurisë:
-rrethojat në plan
afatshkurt
-pajisje moderne në
planin afatgjatë.

Shtator 2007  Nëntor 2007 0,00 MKD

3. Zbatimi i planit Janar 2008 Dhjetor 2014 0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 4: Përmirësimi i sigurisë së nxënësve.
Nën pikësynimi operativ B: Krijimi i shkollave multifunksionale duke realizuar aktivitete për fëminjtë,  të rinjtë dhe grupet e tjera
të qytetarëve.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Përgatitja e pyetësorit për
aktivitetet e lira të
parapëlqyera për të tri
grupet

Mars 2007 Prill  2007 Nxënësit e secilës
shkollë.

Përgjegjësi për arsim në
komunë dhe pedagogët
e shkollave.

0,00 MKD

2.

Hartimi i planit për
aktivitete pas shkollore

0,00 MKD

3. Përgatitja e buxhetit. 0,00 MKD
4. Miratim i buxhetit nga

Këshilli i Komunës 0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 5: Përfshirja e barabartë në arsim.
Nën pikësynimi operativ A : Krijimi i kushteve të favorshme për integrim të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Krijimi i klasave të
veçanta për fëmijët me
aftësi të kufizuara.

2007 0,00 MKD

2.
Hartimi i planit për
pajisjen e klasave

2007 0,00 MKD

Pikësynimi operativ 5: Përfshirja e barabartë në arsim.
Nën pikësynimi operativ B : Organizimi i formave të ndryshme për edukim të prindërve.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Trajnimi i prindërve  të
fëmijëve me aftësi të
kufizuar

0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 6: Menaxhim efikas i shkollave dhe rrjetit shkollor.
Nën pikësynimi operativ A : Sipas ndryshimeve demografike.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1. Grumbullimi dhe

prezantimi i të dhënave
demografike për çdo
vjet.

0,00 MKD

2. Hartimi i planit për
racionalizim të rrjetit
shkollor

0,00 MKD

3. Përgatitja e dokumenteve
të nevojshme që janë të
nevojshme për mbylljen
e një shkolle

0,00 MKD

4. Zhvillimi i planit për
racionalizim

Pikësynimi operativ 6: Menaxhim efikas i shkollave dhe rrjetit shkollor.
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Nën pikësynimi operativ B: Krijimi i sistemit të centralizuar për menaxhimin e financave të institucioneve arsimore.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Vendosja e procedurave
për financimin e
shkollave

0,00 MKD

2.
Zhvillimi i procedurave
për financimin e
shkollave

0,00 MKD

3.
Përgatitja e sistemit për
financim në fazën e dytë
të decentralizimit

0,00 MKD
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Pikësynimi operativ 7: Ngritja (përmirësimi)  i bashkëpunimit ndërmjet shkollës dhe prindërve.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Organizimi i forumeve 0,00 MKD

2.
Krijimi i qendrës për
forma të ndryshme të
edukimit të prindërve në
kuadër të komunës.

0,00 MKD

3. Vendosja e sistemit për
bashkëpunim ndërmjet
këshillave të shkollës në
nivel komunal.

0,00 MKD

Pikësynimi operativ 8: Sigurimi i alternativave arsimore për të promovuar arsim të mesëm modern.
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Nën pikësynimi operativ: Përshtatja nevojave të tregut.

Aktiviteti Data e fillimit Data e mbarimit Subjektet e kyçura Personi përgjegjës Buxheti
1.

Hulumtimi i tregut të
punës

0,00 MKD

2.
Hartimi i planit për
themelimin e shkollës së
mesme

0,00 MKD

3. Zbatimi i planit:
-Ndërtesa, pajisjet
-Mësimdhënësit,
nxënësti

0,00 MKD
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