
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar-Dhjetor 2020 në 000/leke

Emri i Grupit Kodi i Grupit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5)

Fakti PBA Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Fakti

Titulli Emërtimi
i

vitit paraardhës

Viti 2019

Viti 2020
Plan Fillestar 

Viti 2020

Plan i Rishikuar 

Viti 2020

 Plani i Periudhes Janar-

Dhjetor /progresiv

i

Periudhës Janar 

Dhjetor/progresiv

0001 Programi 01110 19.941 35.604 19.257 25.722 25.722 23.720 -2.002

0002 Programi 09120 0 0 0 10.000 1.700 0 -1.700

0003 Programi 09230 0 0 0 10.000 0 0 0

0

0

......... ...........

19.941 35.604 19.257 45.722 27.422 23.720 -3.702

19.941 35.604 19.257 45.722 27.422 23.720

Emri

Firma

Data

Selman Hodaj

12.01.2021

DREJTORI

Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit

Totali 

DPAP

Totali i Shpenzimeve të Ministrisë

Diferenca

1011265

Programet

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit 



ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve  të Programit sipas Shpenzimeve"
në 000/leke

Emri i Grupit DPAP Kodi i Grupit 1011265

Programi Administrim Menaxhim Kodi i Programit 01110

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5)

Fakti PBA Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Fakti

i vitit paraardhes

Viti 2019

Plan                   Viti 

2020

Plan Fillestar Viti 

2020

Plan i Rishikuar Viti 

2020

 Plani i 

Periudhës/progresiv

i

Periudhës/progresiv

600 Paga 10.714 20.748 14.616 19.616 19.616 18.519 -1.097

601 Sigurime Shoqërore 1.763 3.198 2.441 3.741 3.741 3.051 -690

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 2.051 6.275 2.200 2.200 2.200 1.983 -217

603 Subvencione 0 0 0 0 0 0 0

604 Transferta Korente të Brendshme 0 0 0 0 0 0 0

605 Transferta Korente të Huaja 0 0 0 0 0 0 0

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 5.413 5.383 0 0 0 0

Nen-Totali Shpenzime Korrente 19.941 35.604 19.257 25.557 25.557 23.553 -2.004

230 Kapitale të Patrupëzuara 0 0 0 0 0 0 0

231 Kapitale të Trupëzuara 0 0 0 165 165 165 0

232 Transferta Kapitale 0 0 0

Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem 0 0 0 165 165 165 0

230 Kapitale të Patrupëzuara 0 0 0 0 0 0 0

231 Kapitale të Trupëzuara 0 0 0 0 0 0 0

232 Transferta Kapitale 0 0 0 0 0 0 0

Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj 0 0 0 0 0 0 0

Totali Shpenzime Kapitale 0 0 0 165 165 165 0

19.941 35.604 19.257 25.722 25.722 23.718 -2.004

Emri Fiqiri Çifliku Emri

Firma Firma

Data 12.01.2021 Data

Diferenca

Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti

Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)

Emertimi

Selman Hodaj

                      Periudha Janar-Dhjetor 2020

12.01.2021

DREJTORI

Art.

Drejtuesi i 

Ekipit 

Menaxhues të 

Programit



ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit DPAP Kodi i Grupit 1011265

Programi Administrim Manaxhim
Kodi i 

Programit
1110

ne 000/leke

91101AE Shpenzime paga 21 21 10.714 510 21 14.616 696 21 19.616 934 21 18.519 882 372 186 -52 ......

91101AE Sigurime 21 21 1.763 84 21 2.441 116 21 3.741 178 21 3.051 145 61 29 -33

91101AE Transferta 21 15 5.413 361 21 0 0 21 0 0 21 0 0 -361 0 0

91101AE Karburant 21 21 882 42 21 380 18 21 340 16 21 336 16 -26 -2 0

91101AE Shpenzime udhetimi ( dieta, bileta,hotel ) 21 21 492 23 21 300 14 21 310 15 21 306 15 -9 0 0

91101AA Shpenzime udhetimi ( dieta, bileta,hotel ) 21 21 0 0 21 600 29 21 497 24 21 312 15 15 -14 -9

91101AE Telefon, drita, ujë postë , internet etj. 21 21 298 14 21 500 24 21 530 25 21 525 25 11 1 0

91101AA Telefon, drita, ujë postë , internet etj. 21 21 0 0 21 0 0 21 120 6 21 111 5 5 5 0

91101AE Shtypshkrime,ftesa, njoftime etj 21 21 15 21 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0

91101AE Shpenzime të tjera gjatë vitit 21 21 4 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0

91101AA Kancelari 21 21 216 10 21 100 5 21 100 5 21 99 5 -6 0 0

91101AE Taksa Bashkia, Auto,siguracion 21 21 15 1 21 20 1 21 20 1 21 15 1 0 0 0

91101AA Tonera 21 21 0 0 21 300 14 21 53 3 21 53 3 3 -12 0

91101AA Mirëmbajtje pajisje elektronike 21 21 0 0 21 0 0 21 100 5 21 97 5 5 5 0 ......

91101AA Materiale pastrimi 21 21 98 5 21 0 0 21 100 5 21 99 5 0 5 0 ......

91101AA Dezinfektim zyra 21 21 0 0 21 0 0 21 30 1 21 30 1 1 1 0

91101AE Ekzekutim vendime gjyqesore 21 21 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0 ......

Kodi
Emertimi i Treguesit te 

Performances/Produktit

Njësia Matëse Sasia e 

realizuar 

Fakti i 

periudhes/pr

ogresiv

Komente

A Produkti ...... 0,0

D Treguesi i Performances ..... 0,0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

V = IV - II

Kosto per 

Njesi 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te vitit korent)

Selman Hodaj

Kodi
Emertimi i Treguesit te 

Performances/Produktit
Njësia matese 

V = IV - I

Sasia 

(sipas 

planit te 

rishikuar 

te vitit 

korent)

Komente

Periudha Janar-Dhjetor 2020

V = IV - 

III

Luhatjet në Koston për 

Njësi

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Fiqiri Çifliku

Shpenzimet 

Faktike (ne 

fund te vitit 

korent)

Sasia Faktike 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas vitit 

paraardhes)

Shpenzimet 

(sipas planit 

te vitit korent)

12.01.2021 12.01.2021

Kosto per Njesi 

(sipas vitit 

paraardhes)

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Drejtori

IV

Sasia 

Faktike 

(ne fund 

te vitit 

korent)

Shpenzimet 

(sipas planit te 

rishikuar te 

vitit korent)

Kosto per 

Njesi 

(sipas planit 

te rishikuar te 

vitit korent)

Sasia 

(sipas 

planit te 

vitit 

korent)

I II III



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit"

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2020 

01110 000/lekë

Planifikim Menaxhim

Kodi i 

Programit  

01110 Emërtimi i programit: Komente

Qellimi 1 Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Arsimit Parauniversitar

.....

.....

Kodi i

Treguesit tëPerformances/Produktit

Emertimi i Treguesit të 

Performancës***/Produk

tit

Niveli faktik 

i  vitit 

paraardhës

Niveli i 

planifikuar 

në vitin 

korent

Niveli i 

rishikuar në 

vitin korent

Niveli faktik 

në fund të 

vitit korent

% e Realizimit 

të Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Objektivi 1.1 Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transferta në kohë dhe 

sipas ligjshmërisë

.....

91101AE Shpenzime paga      10.714        14.616         19.616            18.519    94% Fondi i pagave është llogaritur saktë. Për 

vitin 2020 kemi pasur fond të 

mjaftueshem për pagat e punonjësve. 

Kemi mosrealizim për arsye të një 

punonjësi më pak se plani në organikë

91101AE Sigurime shoqërore        1.763          2.441           3.741             3.051    82% Sigurimet shoqërore janë likujduar në 

kohe reale

91101AE Transferta tek individë        5.413               -                   -                     -      0% Nuk kemi pasur transferta tek individët

Objektivi 1.2 Shpenzimi i drejtë dhe me ekonomi i fondeve për shpenzime 

operative

91101AE Karburant           882             380              340                336    99% Është realizuar prokurimi për karburant 

dhe vaj për nevoja të institucionit .

91101AE Shpenzime udhetimi ( 

dieta, bileta,hotel )

          492             300              310                306    99% .Kanë përfituar dieta udhëtimi 

punonjësit e DPAP në lidhje me 

funksionet e tyre për inspektime 

dhevlerësim për ankesa të ndryshme në 

institucionet arsimore ose ZVAP. Në 

periudhën e pandemisë shpenzimet për 

udhëtim e dieta janë më të pakta .

91101AA Shpenzime udhetimi ( 

dieta, bileta,hotel )

             -               600              497                312    63% .Kanë përfituar dieta udhëtimi 

punonjësit e DPAP në lidhje me 

funksionet e tyre për inspektime 

dhevlerësim për ankesa të ndryshme në 

institucionet arsimore ose ZVAP. Në 

periudhën e pandemisë shpenzimet për 

udhëtim e dieta janë më të pakta .

91101AE Telefon, drita, ujë postë , 

internet etj.

          298             500              530                525    99% Është menaxhuar me kujdes shpenzimi 

për fatura të dritave,ujit telefonit apo 

shërbimit postar.

91101AE Shtypshkrime,ftesa, 

njoftime etj

            15               -                   -                     -      0% Nuk kemi fond për parashikimin e 

shpenzimeve të shtypshkrimeve , ftesave 

etj.

91101AE Shpenzime të tjera gjatë 

vitit

              4               -                   -                     -      0%

91101AA Kancelari           216             100              100                  99    99% Duke qenë institucion i krijuar në maj 

2019, kemi mungesa në kancelari, fondi 

nuk eshte i mjaftueshëm për mbulimin e 

nevojave të punonjësve për kancelari e 

materiale të ndryshme
Objektivi 1.3 Pagesa e taksave tarifave vendore si dhe tarifat për automjetin dhe 

materiale për proceset e punës

Planifikim Menaxhim

*Objektivat e politikës*:

**Treguesit e performancës/Produktet:



Qellimi 1 Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithëshme 

të Arsimit Parauniversitar

M112629 Fondi i bibliotekave të 

shkollave 

             -                 -           10.000                   -      0% Nuk është kryer procedura e prokurimit 

për arsye të pezullimit të prokurimeve 

nga APP , situata COVID 19

Kodi i 

Programit

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar       Emertimi i programit: Komente

Qellimi 1 DPAP është përgjegjëse për procedurat e konkurrimit dhe të 

pranimit të mësuesit në një vend të lirë pune në sistemin arsimor 

parauniversitar.

.....

.....

Kodi i

Treguesit te Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produkti

t

Niveli faktik 

i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar 

ne vitin 

korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik 

ne fund te vitit 

korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Pro

duktit
Objektivi 1       Të drejtojë  dhe mbikqyrë dhe monitorojë procedurat e 

punësimit të mësuesve në institucionet e arsimit parauniversitar 

nëpërmjet Portalit “Mësues për Shqipërinë” si dhe rekrutimin e 

drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare publike;

1.1 Të hartojë listën e kandidatëve që janë të kualifikuar në fazën e parë 

të konkurrimit dhe që do të marrin pjesë në testim, bashkë me pikët 

e përfituara në dosje dhe dërgimi në QSHA.

Hartimi i listave të kandidatëve që janë të kualifikuar në 

fazën e parë të konkurrimit dhe që do të marrin pjesë në 

testim, bashkë me pikët e përfituara dhe dërgimi në 

QSHA.

Lista e kandidatëve që 

janë të kualifikuar në 

fazën e parë të 

konkurrimit dhe që do të 

marrin pjesë në testim, 

bashkë me pikët e 

përfituara dhe dërgimi në 

QSHA.

4803 5109 100%

1.2 Të hartojë listën e kandidatëve që dëshirojnë të mbartin pikët e 

testimit dhe pikët e dosjeve të konvertuara, të portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më parë dhe dërgimi në QSHA.

Hartimi i listave të kandidatëve që dëshirojnë të mbartin 

pikët e testimit dhe pikët e dosjeve të konvertuara, të 

portalit “Mësues për Shqipërinë” të një viti më parë dhe 

dërgimi në QSHA.

Lista e kandidatëve që 

dëshirojnë të mbartin pikët 

e testimit dhe pikët e 

dosjeve të konvertuara, të 

portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më 

parë dhe dërgimi në 

QSHA.

962 2511 100%

1.3 Të hartojë listën e kandidatëve që dëshirojnë të mbartin pikët e 

testimit dhe pikët e dosjeve të konvertuara, të portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më parë dhe të plotësojë pikët e testimit dhe 

te dosjve te kandidatëve që i mbartin të portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më parë dhe dërgimi në RASh.

Hartimi i listave te kandidatëve që dëshirojnë të mbartin 

pikët e testimit dhe pikët e dosjeve të konvertuara, të 

portalit “Mësues për Shqipërinë” të një viti më parë dhe 

të plotësojë pikët e testimit dhe te dosjve te kandidatëve 

që i mbartin të portalit “Mësues për Shqipërinë” të një 

viti më parë dhe dërgimi në RASh.

Lista e kandidatëve që 

dëshirojnë të mbartin pikët 

e testimit dhe pikët e 

dosjeve të konvertuara, të 

portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më 

parë dhe të plotësojë pikët 

e testimit dhe te dosjve te 

kandidatëve që i mbartin 

të portalit “Mësues për 

Shqipërinë” të një viti më 

parë dhe dërgimi në 

RASh.

962 2511 100%

1.4 Të koordinojë punën e portalit "Mësues për Shqipërinë" me DRAP, 

ZVAP,RASH dhe QSHA.

Saktësimi i të gjitha problematikave të shfaqura me të 

dhënat e kandidatëve të portalit "Mësues për Shqipërinë" 

2020, në DRAP, ZVAP, QSHA dhe RASH

Saktësimi i të gjitha 

problematikave të 

shfaqura me të dhënat e 

kandidatëve të portalit 

"Mësues për Shqipërinë" 

2020, në DRAP, ZVAP, 

QSHA dhe RASH

100% 100% 100% 100% 100%

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:



2.1 Të grumbullojë të dhëna statistikore për regjistrimet e nxënësve,  të  

ZVAP-ve dhe institucionet arsimorë;

Të dhëna të grumbulluara nga 51 ZVAP Monitorim verifikim dhe 

llogaritje e hollesishme e 

te dhenave te derguara

51 51 51 80% është bërë parashikimi në muajin Korrik 

2020 dhe për periudhën në vazhdim 

priten të dhëna të sakta, pas 

regjistrimeve përfundimtare
2.2 Te verifikoje ndarjen e klasave ne baze te numrit te nxenesve per 

klase dhe perllogaritjen e numrit te mesuesve per çdo shkolle 

Të dhëna të grumbulluara nga 51 ZVAP Monitorim verifikim dhe 

llogaritje e hollesishme e 

te dhenave te derguara

51 51 51 80% është bërë parashikimi në muajin Korrik 

2020 dhe për periudhën në vazhdim 

priten të dhëna të sakta, pas 

regjistrimeve përfundimtare
2.3 Te verifikoje numrin e nxenesve sipas institucioneve arsimore dhe 

percaktimi I numrit te drejtuesve per çdo institucion arsimor

Të dhëna të grumbulluara nga 51 ZVAP Monitorim verifikim dhe 

llogaritje e hollesishme e 

te dhenave te derguara

51 51 51 80% është bërë parashikimi ne muajin Korrik 

2020 dhe per periudhen ne vazhdim 

priten te dhena te sakta, pas 

regjistrimeve perfundimtare
Objektivi 3 Vlerësimi i funksionimit të njësisë dhe ngritja e kapaciteteve të 

punonjësve të Shërbimit Psiko-Social në funksion të nxënësve, 

mësuesve dhe prindërve .

3.1 Hartimi i një database mbi numrin e punonjësve të shërbimit psiko-

social në çdo ZVAP dhe numrin e institucioneve arsimore në 

mbulim 

Të dhëna të grumbulluara nga 51 ZVAP Mbledhja dhe përpunimi  i 

të dhënave mbi 

institucionet arsimore dhe 

numrin e nxënësve në 

mbulim nga punojësit e 

SHPS në 51 ZVAP, si dhe 

planifikimi mbi nevojat 

për numër shtesë të 

punonjësve SHPS bazuar 

në Udhëzimin nr 313, datë 

20.10.2020

51 51 51 100% Mbledhja e të dhënave nga ZVPA-të 

3.2 Hartimi i  platformës "Këndi i psikologut" me qëllim organizimin e 

punonjësve të SHPS për t'ju ardhur në ndihmë nxenesve dhe 

mesuesve gjatë periudhes së izolimit dhe distancimit social.

Platformë online me qëllim mbështetjen për nxënësit 

dhe  mësuesit nga punonjësit e SHPS për të ofruar

ndihmën e tyre profesionale,

Platformë online me 

qëllim mbështetjen për 

nxënësit dhe  mësuesit nga 

punonjësit e SHPS për të 

ofruar

ndihmën e tyre 

profesionale,

51 51 51 100% Mbledhja e të dhënave nga ZVPA-të 

3.3 Hartimi i udhëzuesit orientues për punonjësit e shps me qellim 

zbatimin e platformes në funksion të nxënësve dhe mësuesve

Hartimi i një udhëzuesi 

orientues për punonjësit e  

SHPS në zbatim të kësaj 

platforme gjatë ofrimit të 

shërbimeve këshilluese 

online për tu mbështetur  

në praktikat etike dhe 

profesionale

4 4 4 100% Mbledhja e të dhënave nga ZVPA-të 

3.4 Hartimi i materialeve/testeve vlerësuese në bashkëpunimin me 

punonjësit e shps për tju ardhur në ndihmë gjatë periudhes së 

izolimit dhe distancimit social.

Të dhëna të grumbulluara nga 4 DRAP Hartimi i një udhëzuesi 

orientues për punonjësit e  

SHPS në zbatim të kësaj 

platforme gjatë ofrimit të 

shërbimeve këshilluese 

online për tu mbështetur  

në praktikat etike dhe 

profesionale

4 4 4 100%

3.5 Trajnime dhe shkëmbim eksperiencash mbi teknikat relaksuese , 

menaxhimin e ankthit dhe vlerësimet psikologjike gjatë periudhës së 

izolimit

Zhvillim profesional i brendshëm i organizuar nga 

punonjësit e shps për tu njohur me vlerësimet e reja  dhe 

ndarë eksperiencat e tyre

Zhvillim profesional i 

brendshëm i organizuar 

nga punonjësit e shps për 

tu njohur me vlerësimet e 

reja  dhe ndarë 

eksperiencat e tyre



1.5 Të shqyrtojë ankimimet e reflektimit të pikëve të dosjes dhe të 

testimit të kandidatëve në portalin "Mësues për Shqipërinë", në 

bashkëpunim me DRAP, QSHA dhe RASH.

Shqyrtimi i ankimimeve të reflektimit të pikëve të dosjes 

dhe të testimit të kandidatëve në portalin "Mësues për 

Shqipërinë" për t'u punësuar në institucionet arsimore 

publike të arsimit parauniversitar, në bashkëpunim me 

DRAP, QSHA dhe RASH.

Shqyrtimi i ankimimeve të 

reflektimit të pikëve të 

dosjes dhe të testimit të 

kandidatëve në portalin 

"Mësues për Shqipërinë" 

për t'u punësuar në 

institucionet arsimore 

publike të arsimit 

parauniversitar, në 

bashkëpunim me DRAP, 

QSHA dhe RASH.

100% 100% 100% 100% 100%

1.6 Të publikojë listat e kandidatëve sipas DRAP-eve të pikëve të 

fituara në dosje për konkurrim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 

në faqen zyrtare të DPAP-së.

Publikimi i listave të kandidatëve sipas DRAP-eve të 

pikëve të fituara në dosje për konkurrim në portalin 

“Mësues për Shqipërinë” në faqen zyrtare të DPAP-së.

Publikimi i listave të 

kandidatëve sipas DRAP-

eve të pikëve të fituara në 

dosje për konkurrim në 

portalin “Mësues për 

Shqipërinë” në faqen 

zyrtare të DPAP-së.

100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Të marrë nga QSHA-ja e rezultateve zyrtare të testimit të 

informatizuar të kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” 

2020 dhe përcjellja e tyre RASH-it  për ti pasqyruar në portalin 

“Mësues për Shqipërinë” 2020.

Marrja nga QSHA-ja e rezultateve zyrtare të testimit të 

informatizuar të kandidatëve të portalit “Mësues për 

Shqipërinë” 2020 dhe përcjellja e tyre RASH-it  për ti 

pasqyruar në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020.

Marrja nga QSHA-ja e 

rezultateve zyrtare të 

testimit të informatizuar të 

kandidatëve të portalit 

“Mësues për Shqipërinë” 

2020 dhe përcjellja e tyre 

RASH-it  për ti pasqyruar 

në portalin “Mësues për 

Shqipërinë” 2020.

100% 100% 100% 100% 100%

1.8 Të marrë nga RASH i rezultateve përfundimtare të portalit "Mësues 

për Shqipërinë" 2020 dhe përcjellja e tyre DRAP-eve. Publikimi i 

tyre në faqen zyrtare të DPAP-së.

Marrja nga RASH i rezultateve përfundimtare të portalit 

"Mësues për Shqipërinë" 2020 dhe përcjellja e tyre 

DRAP-eve. Publikimi i tyre në faqen zyrtare të DPAP-

së.

Marrja nga RASH i 

rezultateve përfundimtare 

të portalit "Mësues për 

Shqipërinë" 2020 dhe 

përcjellja e tyre DRAP-

eve. Publikimi i tyre në 

faqen zyrtare të DPAP-së.

100% 100% 100% 100% 100%

1.9 Të publikojë vendet e lira të punës në institucionet arsimore 

parauniversitare për vitin mësimor 2020-2021 në faqen zyrtare të 

DPAP-së .

Publikimi i vendeve të lira të punës në institucionet 

arsimore parauniversitare për vitin mësimor 2020-2021 

në faqen zyrtare të DPAP-së .

Marrja nga RASH i 

rezultateve përfundimtare 

të portalit "Mësues për 

Shqipërinë" 2020 dhe 

përcjellja e tyre DRAP-

eve. Publikimi i tyre në 

faqen zyrtare të DPAP-së.

100% 100% 100% 100% 100%

1.10 Të monitorojë portalin "Mësues për Shqipërinë" 2020 mbi 

reflektimin e punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-ve.

Monitorimi i portalin "Mësues për Shqipërinë" 2020 mbi 

reflektimin e punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-ve.

Monitorimi i portaltn 

"Mësues për Shqipërinë" 

2020 mbi reflektimin e 

punësimeve në sistem nga 

ana e ZVAP-ve.

100% 100% Vijon puna me monitorimin e 

punësimeve të kryera nga ZVAP 

nëpërmjet portalit "Mësues për 

Shqipërinë" 2020. Ky proces do të 

zgjasë gjatë gjith vitit deri në procedurat 

e hapjes së portalit të ri "Mësues për 

Shqipërinë".
1.11 Të monitorojë procedurën e emërimit të drejtuesve në institucionet 

arsimore publike nga DRAP dhe të identifikojë nevojat për 

kualifikimin e tyre

Monitorimi I procedures se ndjekur nga DRAP per 

emerimin e drejtuesve te institucioneve arsimore.

Vijon puna me monitorimin e 

punësimeve të kryera nga DRAP 

nëpërmjet konkurimit të hapur. 

Objektivi 2  Të verifikojë zbatimin e ligjshmërisë për normat e punës mësimore-

edukative dhe numrin e nxënësve në klasë.Të grumbullojë të dhëna 

statistikore për regjistrimet e nxënësve,  të  ZVAP-ve dhe 

institucionet arsimorë;



3.6 Sondazh "Vlerësimi i gjendjes psiko-emocionale të nxënësve gjatë 

periudhës së izolimit"

Mbledhja e të dhënave në 51 ZVAP dhe vlerësimi i 

informacionit mbi mënyrën se si po e përballojnë 

nxënësit periudhën e izolimit dhe distancimit social.

Mbledhja e të dhënave në 

51 ZVAP dhe vlerësimi i 

informacionit mbi 

mënyrën se si po e 

përballojnë nxënësit 

periudhën e izolimit dhe 

distancimit social.
3.7 Sondazh "Këndi I Psikologut " Mbledhja e të dhënave në  51 ZVAP  dhe vlerësimi i 

informacionit mbi zbatimin e platformës dhe vështirësite 

në aplikim.

Mbledhja e të dhënave në  

51 ZVAP  dhe vlerësimi i 

informacionit mbi 

zbatimin e platformës dhe 

vështirësite në aplikim.

3.8 Vlerësimi  dhe funksionimi i shërbimit psiko-social Janë realizuar 6 inspektime për të matur cilësine  e 

shërbimit të ofruar nga punonjësit e shërbimit psiko-

social në shkollë. 

Janë realizuar 6 

inspektime për të matur 

cilësine  e shërbimit të 

ofruar nga punonjësit e 

shërbimit psiko-social në 

shkollë. 
Qëllimi 1 Qëllimi i punës së SIVC është garantimi i shërbimit cilësor në 

arsimin parauniversitar nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe 

ispektimit

.....

.....

Kodi i

Treguesit te Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produkti

t

Niveli faktik 

i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar 

ne vitin 

korent

Niveli i 

rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik 

ne fund te vitit 

korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Pro

duktit
Objektivi 1 Të inspektojë,monitorojë dhe vlerësojë veprimtarinë dhe 

zbatueshmërinë e akteve ligjore nga drejtoritë rajonale, zyrat 

vendore dhe institucionet e arsimit parauniversitar,

1.1 Monitorimi i  zbatimit të procedurave për emërimin dhe shkarkimin 

e drejtuesve,mësuesve dhe personelit ndihmës

Hartimi dhe realizimi i platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 

12 zvap dhe 4 DRAP  dhe 

12 IA

28 28 28 0% Vijon puna me grupet e punes per te 

perfunduar platformat e inspektimit. Kjo 

veprimtari do te realizohet gjatë vitit 

mësimor 2020-2021( u realizua 

inspektimi i 9 ZVAP dhe IA në varësi të 

9 ZVAP-ve në varësi, me tematikë më të 

gjerë)

1.2   Verifikimi i  zbatimit te ligjshmërisë për normat e punës mësimore-

edukative dhe numrin e nxënësve në klasë për vitin mësimor 2020-

2021

Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 6 

institucione arsimore 

6 6 6 0% Në proces, vijon………..!

1.3 Verfikimi i  regjistrimeve te nxënësve,  ne institucionet arsimorë 

private dhe publike

Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 

12 institucione arsimore 

PUBLIKE dhe  6 jo 

publike

18 18 18 0% Kjo platformë inspektimi ëshët 

planifikuar të realizohet për vitin 

mësimor 2020-2021. 

1.4 Monitorimi i  procesit të shpërndarjes së teksteve shkollore në 

ZVAP-të dhe institucionet arsimore publikë

Hartimi platormave online për raportimin e procesit të 

përzgjedhjes dhe shpërndarjes së teksteve mësimore nga 

të gjitha IA në varësi

Mbledhja e të dhënave për  

këtë proces  nga 1222 IA

1222,00 1222,00 1222,00 100% është monitoruar procesi I shpërndarjes 

së teksteve shkollore në institucionet 

arsimore në gjithë vëndin

1.5  Të vlerësojë procesin e praktikave profesionale për profesionin e 

rregulluar të mësuesit për vitin 2019-2020 dhe 2020-2021

Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 6 

ZVAP dhe 6  institucione 

arsimore 

12 12 12 30% Do monitorohet procesi I shpërndarjes së 

praktikantëve dhe realizimi I praktikës 

profesionale për profesionin e rregulluar 

të mësuesit
1.6 Analizimi i  gjetjeve nga inspektimet dhe monitorimet, 

rekomandimet e lëna për përmirësim

Hartimi I raporteve të monitorimit dhe lënia e 

rekomandimeve me afatet kohore për realizim 

Dorëzimi I raporteve të 

monitorimit në 

DRAP/ZVAP dhe 

institucionin arsimor 

22 22 22 100% Për periudhën janar- shkurt dhe qershor -

dhjetor  2020 jane hartuar dhe dorezuar 

ne  DRAP/ZVAP/IA  21  raporte 

inspektimi
1.7 Të zhvillojë kapacitetet e ZVAP-ve dhe DRAP-eve lidhur me 

udhëzimet e reja dhe të inspektojë zbatimin e tyrë nga këto 

institucione

Organizimi i trajnimeve me drejtoret e DRAP, ZVAP 

per udhezimet e MASR dhe hartimi I platformës së 

inspektimit për 5 ZVAP ( Vlorë-Himarë, Sarandë -

Konispol- Delvinë, Tepelenë -Memaliaj, Gjirokastës-

Libohovë, Përmet-Këlcyrë.

55 drejtorë të DRAP dhe 

ZVAP

55 55 55 100% Janë trainuar 55 drejtore të 

DRAP/ZVAP dhe është kryer inspektimi 

në 5 ZVAP për zbatimin e udhëzimeve  

të MASR 

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:



91101AE Taksa Bashkia, 

Auto,siguracion

            15               20                20                  15    75% është kryer në kohë Pagesa  e 

detyrimeve vendore  . Nuk kemi makinë 

të institucionit, prandaj nuk janë 

realizuar shpenzimet per siguracione dhe 

taksa automjeti.
91101AA Tonera              -               300                53                  53    100% Ka përfunduar procedur e  prokurimit 

për blerjen e tonerave në institucion. 

është shpallur disa herë , por është 

pezulluar për mungesë ose mosplotësim 

të specifikimeve teknike dhe në fund 

firma fituese nga prokurimi me vlerë 300 

mijë lekë, solli artikujt e kërkuar me 53 

mijë lekë. Prandaj kemi ndryshim në 

planifikimin e fondeve.

Objektivi 1.4 Sigurimi i mirëmbajtjes së mjedisve të punës

91101AA Mirëmbajtje pajisje 

elektronike

             -                 -                100                  97    97% është realizuar prokurimi  për 

mirëmbajtjen e pajisjeve elektronike

91101AA Materiale pastrimi             98               -                100                  99    99% Nuk kemi fond të mjaftueshëm  për të 

bërë një planifikim për mirëmbajtjen 

pastër të zyrave si dhe nuk kemi fond as 

për dezinfektimin e tyre për shkak të 

situatës COVID 19. .
91101AA Dezinfektimi i zyrave të 

DPAP

            30                  30    100% Fondi i planifikuar për dezinfektimin e 

zyrave për COV-19 është përdorur 

100%

Objektivi 1.5 Likujdimi në kohë i suprevizimit dhe kolaudimit të objektit 

"Rikonstruksion i godinës së ish DAR Qarku Tiranë" 

M110746 Suprevizim , kolaudim              -               165              165                165    100% Detyrim i prapambetur i ish DAR Qarku 

Tiranë

Planifikim Menaxhim

Kodi i 

Programit

9120 Emërtimi i programit: Komente

Qellimi 1 Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e 

Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar

.....

.....

Kodi i

Treguesit tëPerformances/Produktit

Emertimi i Treguesit të 

Performancës***/Produkti

t

Niveli faktik 

i  vitit 

paraardhës

Niveli i 

planifikuar 

në vitin 

korent

Niveli i 

rishikuar në 

vitin korent

Niveli faktik 

në fund të vitit 

korent

% e Realizimit të 

Treguesit te 

Performances/Pro

duktit
Objektivi 1.1 Krijimi dhe pasurimi I bibliotekave te institucioneve arsimore te 

AMU

.....

M112624 Fondi i bibliotekave të 

shkollave 

             -                 -           10.000                   -      0% Nuk është kryer procedura e prokurimit 

për arsye të pezullimit të prokurimeve 

nga APP , situata COVID 19

Kodi i 

Programit

9230 Emërtimi i programit: Komente

Qellimi 1 Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Arsimit Parauniversitar

.....

.....

Kodi i

Treguesit tëPerformances/Produktit

Emertimi i Treguesit të 

Performancës***/Produkti

t

Niveli faktik 

i  vitit 

paraardhës

Niveli i 

planifikuar 

në vitin 

korent

Niveli i 

rishikuar në 

vitin korent

Niveli faktik 

në fund të vitit 

korent

% e Realizimit të 

Treguesit te 

Performances/Pro

duktit
Objektivi 1.1 Krijimi dhe pasurimi I bibliotekave te institucioneve arsimore AML .....

Planifikim Menaxhim

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Planifikim Menaxhim

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:



1.8       Zbatimin e Portalit”Mësues për Shqipërinë “ 2019; Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit për  

DRAP/ 9 ZVAP ne kuadër të inspektimit të procesit të 

vlerësimit të dosjeve të kandidatëve pjesmarrës në 

portal.

9 platforma inspektimi 9 9 9 100% Është realizuar inspektimi në DRAP/ 9 

ZVAP  dhe janë hartuar raportet 

përkatëse me gjetjet dhe gjykimet për 

çdo rast.
1.9 Monitorim, vlerësim i procedurave për kualifkimin  e mësuesve 

2020, në ZVAP 

Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 

10 ZVAP  

10 10 10 100% Është realizuar inspektimi në 10 ZVAP 

dhe janë hartuar raportet përkatëse me 

gjetjet dhe gjykimet për çdo rast.

Objektivi 2 Vlerësimi i  cilësinë e shërbimit arsimor që ofrohet nga 

institucinet arsimore publike dhe private

2.1 Vlerësimi i proçesit të hartimit të planeve afatmesëm dhe vjetorë 

nga institucionet arsimore publike dhe private

Hartimi dhe realizimi i platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 6 

nstitucione arsimore 

18 5 5 5 0% Inspektimi me këtë tematikë ëshët 

planifikuar për vitin shkollor 2020-2021 

dhe do realizohet në vijim, për vitin 

mësimor 2019-2020 janë realizuar 18 

inspektime në IA në varësi
2.2 Vlerësimi i planifikimit vjetor lëndor dhe planifikimi lëndor i 

periudhës të mësuesve bazuar në kurrikulën me kompetenca

Hartimi dhe realizimi i platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 

10 institucione arsimore 

22 10 10 10 0% Inspektimi me këtë tematikë ëshët 

planifikuar për vitin shkollor 2020-2021 

dhe do realizohet në vijim, për vitin 

mësimor 2019-2020 janë realizuar 22 

inspektime në IA në varësi
2.3 Monitorimi i  zbatimit të  Nismës “Bëjmë detyrat e shtëpisë Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Platforma inspektimi për 5 

nstitucione arsimore 

15 5 5 5 0% Inspektimi me këtë tematikë ëshët 

planifikuar për vitin shkollor 2020-2021 

dhe do realizohet në vijim, për vitin 

mësimor 2019-2020 janë realizuar 15 

inspektime në IA në varësi
2.4 Vlerësimi i  hartimit të Kartës së Performancës së shkollës në 

ZVAP-të dhe institucionet arsimore publikë, privatë për vitin 2020-

2021

Hartimi dhe realizimi I platformave të inspektimit Rreth 12 institucione 

arsimore 

15 12 12 12 0% Jane hartuar materialet te trajnimeve dhe 

eshte pergatitur grafiku I trajnimeve. 

Aktiviteti I trajnimeve u zhvillua online 

per shkak te COVID 19. Vijojne 

komunikimet onlin me drejtuesit e 

rrjeteve profesionale
2.5 Verifikim dhe vleresim i treguesve te Kartes se Performances ne 

shkollat private te ZVAP Tirane.

Hartimi dhe vleresimi i raportit te inspektimit 5 institucione private te 

ZVAP Tirane

5 5 5 100% jane hartuar raportet e inspektimit.

2.6  Zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2020 Është realizuar procesi i zhvillimit dhe mbikqyrjes së  

MSH 2020

është realizuar trajnimi I 

gjithë drejtuesve të ZVAP 

mbi përmbajtjen e 

rregullores së Maturës 

Shtetërore 2020, është 

mbajtur kontakt me 

Komitetin e maturës 

shtetërore në cdo ZVAP 

gjatë periudhëz së hartimit 

të listave të PAP dhe 

administratorë provimi. 

Janë trainuar nëpërmjet 

platformave online të 

gjithë pjesmarrësit në këtë 

proces

100% 100% 100% 100% Janë hartuar raportet përkatëse mbi 

ecurinë e procesit

2.7 Maturë Shtetërore Hartimi i analizës së Maturës Shtetërore nga çdo ZVAP. Është realizuar monitorimi 

I kryerjes së analizës të 

Maturës Shtetërore 2019 

në 24 ZVAP.

24 24 24 100% Janë hartuar analizat nga çdo ZVAP.

2.8  Inspektime PILOT të plota të IA Publike në bashkëpunim me 

ASCAP

Është realizuar inspektim i plotë, Pilot  i 8 IA. është realizuar trajnimi 

nga ASCAP i gjithë 

specialistëve që kanë qënë 

në grupet e inspektimit 

dhe është realizuar 

inspektimi I plotë, pilot  

për 8 IA.

800% 100% 100% Janë hartuar raportet përkatëse për 8 IA 

publike.



4.17 Përpunim të dhënash për maturantët konviktorë. Përcjellje info pranë MASR Informacion përmbledhës  

për çdo ZVAP

51 51 51 100% Përcjellje informacioni në MASR.

4.18 Sugjerime për Strategjinë Kombëtare të Diasporës Shqiptare,  

Rregulloren për funksionimin e institucioneve arsimore 

parauniversitare në Republikën e Shqipërisë,  Udhëzimin Nr.13, 

datë  22.05.2019 “ Për procedurat e emërimit të mësuesit në një 

vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit 

parauniversitar dhe për administrimi e portalit “ Mësues për 

Shqipërinë”,  Udhëzimin nr.57, datë 12.11.2013 për “Procedurat e 

emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit public të arsimit 

parauniversitar”, i cili u ndryshua me Udhëzimin Nr.2, datë 

28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimi tdhe shkarkimit të 

drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”,  Hartimin 

e Kartës së performancës së shkollës,  Standardet profesionale  të 

inspektorit të institucioneve të arsimit parauniversitar,  Urdhërin 

nr.313, datë 20.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e 

shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe 

procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-

social,  Urdhërin 176, datë 01.07.2020 “Për disa ndryshime në 

urdhërin nr.234, datë 19.04.2019 “Për miratimin e strukturës dhe 

organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar”,  Draft 

rregulloren e PKAB,  Amzën digjitale, etj. 

Përcjellje info pranë MASR Sugjerime për Strategjinë 

Kombëtare të Diasporës 

Shqiptare dhe Udhëzime 

të ndryshme në fushën e 

arsimit parauniversitar. 

100% Përcjellje info pranë MASR

4.19  Përmbledhje informacioni nga DRAP Fier, Durrës, Lezhë, Korçë, 

për nxënësit kandidatë pë"Medaljen e artë".  

Përcjellje info pranë MASR Statistika për shkollat 

publike.

4 4 4 1000% Përcjellje info pranë MASR

5.1 Grumbullimi i informacionit për numrin e videove totale të 

realizuara gjatë mësimit online nga klasa I-XII

Numri i videove të realizuara Rreth 250 PPT të 

përgatitura dhe rreth 700 

video të kontrolluara

100% 287.948 100% Deri në fund të vitit shkollor janë 

publikuar në faqet e facebook ose ëEB të 

ZVAP janë publikuar 27948 video 

mësimore të realizuara
5.2 Ndjekja dhe Monitorimi  për zbatimin udhëzuesve dhe kryerja e 

sondazheve për mësimin në distancë, vlerësimin e nxënësve dhe 

mbylljen e vitit shkollor 2019-2020

Udhëzues të hartuar sipas tematikave dhe situatës së 

krijuar

Monitorim në çdo ZVAP 100% 100% 100% Janë monitoruar dhe këshilluar ZVAP 

për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020

5.3 Rakordim me drejtorët e ZVAP mbi planifikimin e mësimit për vitin 

shkollor 2020-2021. Hartimi i skenarëve dhe raporti përmbledhës

Rakordim dhe hartim i pasqyrave përmbledhëse Rakordim me drejtorët e 

ZVAP

100% 100% 100% Rakordim dhe marrje vendimi për 

zhvillimin e mësimit me turne dhe 

nënturne

5.4 Hartimi i një raporti përmbledhës për organizimin e mësimit për 

vitin e ri shkollor në shkollat e dëmtuara nga tërmeti. 

Informacion nga ZVA dhe hartimi i raportit për 

koordinatorin e MASR.

Rakordim me drejtorët e 

ZVAP

100% 100% 100% Rakordim dhe marrje vendimi për 

zhvillimin e mësimit me turne dhe 

nënturne

5.Objektiv shtesë si pasojë e situatës së krijuar nga COVID 19



ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

1110
Vlera e plotë Viti i fillimit Viti i përfundimit Buxheti 2019

e të të

projektit projektit projektit

M110746

Suprevizim , kolaudim          198.000    2019 2019                 198.000                        165.000    0                                                 -      

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

9120
Vlera e plotë Viti i fillimit Viti i përfundimit Buxheti 2020

e të të

projektit projektit projektit

M112624 Fond per bibliotekat e 

shkollave
           10.000    2020 2020                           -                              1.700                                      -      0                                                 -      

ANEKSI nr.5  "Projektet  e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)

9230
Vlera e plotë Viti i fillimit Viti i përfundimit Buxheti 2020

e të të

projektit projektit projektit

M112629 Fond per bibliotekat e            10.000    2020 2020                           -                                    -                                        -      0                                                 -      

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Grant/ Vlera e plotë Viti i fillimit Vitit i përfundimit Buxheti ________

Kredi e të të Kontraktuar

projektit projektit projektit

0 0 0

Emri Emri

Firma Firma

Data Data

Kontraktuar

Drejtoria e Pergjithshme e Arsimit Parauniversitar

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 

projektit deri në periudhën aktuale
Komente

Kontraktuar

Kodi projektit Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti 2020

REALIZIMI PROGRESIV  nga 

fillimi i vitit deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI për periudhën e 

raportimit (4-mujore/vjetore)

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 

projektit deri në periudhën aktuale
Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Fiqiri Çifliku

Drejtori

Selman Hodaj

12.01.2021 12.01.2021

Kodi projektit

Kodi projektit Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti ______
REALIZIMI për periudhën e 

raportimit (4-mujore/vjetore)

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i vitit 

deri në periudhën aktuale

Kodi projektit Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti 2020

REALIZIMI PROGRESIV  nga 

fillimi i vitit deri në periudhën 

aktuale

Komente

Komente
Kontraktuar

REALIZIMI PROGRESIV  nga 

fillimi i projektit deri në 

periudhën aktuale

Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti 2020

REALIZIMI PROGRESIV  nga 

fillimi i vitit deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI për periudhën e 

raportimit (4-mujore/vjetore)

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 

projektit deri në periudhën aktuale

REALIZIMI për periudhën e 

raportimit (4-mujore/vjetore)
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