
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- Gusht  2022 në 000/lekë

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 2021

Viti 2022 Plan Fillestar 
Viti 2022

Plan i Rishikuar 
Viti 2022

 Plani i Periudhës Janar-
Gusht/progresiv

i
Periudhës Janar 
Prill/progresiv

0001 Programi 01110 22.883 31.241 27.287 28.302 20.924 17.675 -3.249
0001 Programi 08140 0 0 2.920 2.920 2.123 1.738 -385

0 0 0 0 0
0
0

......... ...........
22.883 31.241 30.207 31.222 23.047 19.413 -3.634

22.883 31.241 30.207 31.222 23.047 19.413 -3.634

Emri Emri Fiqiri Çifliku
Firma Firma

Data Data 20.09.2022

DPAP

Totali i Shpenzimeve të Ministrisë

Diferenca

1011265

Programet

Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit 

Rezarta Alla

20.09.2022

DREJTORI

Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit

Totali 

Drejtuesi i Ekipit 
Menaxhues të Programit



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 2021

Plan Viti 
2022

Plan Fillestar Viti 
2022

Plan i Rishikuar Viti 
2022

 Plani i 
Periudhës/progresiv

i
Periudhës/progresiv

600 Paga 17.521 21.919 20.640 20.640 14.179 12.445 -1.734
601 Sigurime Shoqërore 2.903 3.332 3.447 3.447 2.530 2.053 -477
602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 2.459 5.990 3.200 4.215 4.215 3.177 -1.038
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 0 0 0 0 0 0 0

Nen-Totali Shpenzime Korrente 22.883 31.241 27.287 28.302 20.924 17.675 -3.249
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 brendshem 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0

22.883 31.241 27.287 28.302 20.924 17.675 -3.249

Emri Fiqiri Çifliku Emri

Firma Firma

Data 20.09.2022 Data

Periudha Janar- Gusht 2022

20.09.2022

DREJTORI

Art.

Drejtuesi i 
Ekipit 

Menaxhues të 
Programit

Diferenca

Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti

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

Emertimi

Rezarta Alla



ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit DPAP Kodi i 
Grupit

1011265

Programi Administrim Manaxhim Kodi i 
Programit

1110

ne 000/leke

91101AE Shpenzime paga 21 21 17.521 834 21 20.640 983 21 20.640 983 21 12.445 593 -242 -390 -390 ......
91101AE Sigurime 21 21 2.903 138 21 3.447 164 21 3.447 164 21 2.053 98 -40 -66 -66
91101AE Transferta 21 21 77 4 21 0 0 21 0 0 21 0 0 -4 0 0
91101AE Karburant 21 21 448 21 21 700 33 21 332 16 21 332 16 -6 -18 0
91101AE Shpenzime udhetimi ( dieta, bileta,hotel ) 21 21 478 23 21 300 14 21 268 13 21 256 12 -11 -2 -1
91101AA Shpenzime udhetimi ( dieta, bileta,hotel ) 21 21 499 24 21 700 33 21 785 37 21 490 23 0 -10 -14
91101AA Telefon, drita, ujë postë , internet etj. 21 21 613 29 21 660 31 21 700 33 21 470 22 -7 -9 -11
91101AE Sherbime printimi fletepalosje 21 21 0 21 200 10 21 0 0 21 0 0 0 -10 0
91101AA Sherbime riaparim pajisje kompjuterike 21 21 0 0 21 0 0 21 100 5 21 0 0 0 0 -5
91101AA Kancelari 21 21 100 5 21 100 5 21 100 5 21 0 0 -5 -5 -5
91101AA Taksa Bashkia, Auto,siguracion 21 21 67 3 21 70 3 21 15 1 21 15 1 -2 -3 0
91101AA Tonera 21 21 99 5 21 0 0 21 200 10 21 0 0 -5 0 -10
91101AA Likujdim vendime gjyqesore 1 1 0 0 1 0 0 1 1.615 1.615 1 1.615 1.615 1.615 1.615 0 ......
91101AA Materiale pastrimi 21 21 0 0 21 70 3 21 100 5 21 0 0 0 -3 -5 ......
91101AE Materiale pastrimi 21 21 68 3 21 0 0 21 0 0 21 0 0 -3 0 0
91101AA Dezinfektim zyra , lyerje, mirembajtej etj 21 21 0 0 21 400 19 21 0 0 21 0 0 0 -19 0

91101AA Program kompjuterik për funksionimin e 
programit të transparencës 21 21 86 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/pro

gresiv
Komente

A Produkti ...... 0,0

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

Emri Emri
Firma Firma
Data Data

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

20.09.2022 20.09.2022

Kosto per Njesi 
(sipas vitit 

paraardhes)

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

Drejtori

Komente

Periudha Janar- Gusht  2022

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)

V = IV - II

Kosto per 
Njesi 

Faktike (ne 
fund te vitit 

korent)

Kosto per 
Njesi 

(sipas planit 
te vitit korent)

Rezarta Alla

Kodi Emertimi i Treguesit te 
Performances/Produktit

Njësia 
matese 

V = IV - I

Sasia 
(sipas 

planit te 
rishikuar 

te vitit 
korent)



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit"
Periudha e Raportimit: Janar - Gusht 2022
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 të Performancës/Produktit

Emertimi i Treguesit të 
Performancës/Produktit

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 Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transferta në 
kohë dhe sipas ligjshmërisë

.....

91101AE
Shpenzime paga

         17.521           20.640            20.640               12.445    60%
Fondi i pagave është llogaritur për 21 
punonjës. Kemi realizuar 60% të fondit 
total.

91101AE Sigurime shoqërore            2.903             3.447              3.447                 2.053    60% Sigurimet shoqërore janë likujduar në 
kohe reale.Realizuar 60% të planit vjetor

91101AE
Transferta tek individë

                77                   -                      -                         -      0%
Nuk kemi pasur kërkesa për pension apo 
transferta të tjera

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

91101AE

Karburant

              448                700                 332                    332    100%

Është realizuar prokurimi, blerje 
karburanti për nevojat  në institucion 
dhe  është bërë likujdimi i faturës.

91101AE

Shpenzime udhetimi ( dieta, 
bileta,hotel )

              478                300                 268                    256    96%

Kanë përfituar dieta udhëtimi punonjësit 
e DPAP në lidhje me funksionet e tyre 
për inspektime dhe vlerësim për ankesa 
të ndryshme në institucionet arsimore 
ose ZVAP. 

91101AA

Shpenzime udhetimi ( dieta, 
bileta,hotel )

              499                700                 785                    490    62%

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. 

91101AA
Telefon, drita, ujë postë , 
internet etj.               613                660                 700                    470    67%

Është menaxhuar me kujdes shpenzimi 
për fatura të dritave, ujit telefonit apo 
shërbimit postar.

91101AE

Sherbime printimi fletepalosje

                 -                  200                    -                         -      0%

Kemi parashikuar fond për shërbime 
printimi, por nuk e kemi realizuar dhe ky 
fond ka kaluar për blerje tonera.

Planifikim Menaxhim

Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:



91101AA
Sherbime riaparim pajisje 
kompjuterike                  -                     -                   100                       -      0%

Parashikuar fond për shërbime riparim 
pajisje kompjuterike

91101AA

Kancelari

              100                100                 100                       -      0%

Krahasuar me planin e buxhetit vjetor, 
pavarësisht nevojave të institucionit ësht 
planifikuar kjo shumë. 

91101AA
Taksa Bashkia, 
Auto,siguracion                 67                  70                   15                      15    100%

Planifikuar dhe kryer pagesë vetëm për 
taksat vendore të bashkisë

91101AA
Tonera

                99                   -                   200                       -      0%
Planifikim për blerje tonerash

91101AA
Likujdim vendime gjyqesore

                 -                     -                1.615                 1.615    100%
Likujdim vendim gjyqësor. 

91101AA
Materiale pastrimi

                 -                    70                 100                       -      0%
Në raport me plan buxhetin vjetor kemi 
planifikuar fond për materiale pastrimi 
për zyrat.

91101AE
Materiale pastrimi

                68                   -                      -                         -      
Në raport me plan buxhetin vjetor kemi 
realizuar  fond për materiale pastrimi për 
zyrat.

91101AA
Dezinfektim zyra , lyerje, 
mirembajtej etj                  -                  400                    -                         -      

Planifikuar në krahasim me planin 
fillestar 2022, por me planin e rishikuar 
nuk mjafton fondi.

91101AA

Program kompjuterik për 
funksionimin e programit të 
transparencës                 86                   -                      -                         -      

Mirëmbajtja e programit kompjuterik 
për funksionimin e programit të 
transparencës gjatë vitit 2022.

Planifikim Menaxhim
Kodi i 

Programit  08140 Emërtimi i programit: Komente

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

.....

.....

Kodi i
Treguesit të Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit të 
Performancës/Produktit

Niveli faktik i  
vitit 

paraardhës

Niveli i 
planifikuar 

në vitin 

Niveli i 
rishikuar në 
vitin korent

Niveli faktik në 
fund të vitit 

korent

% e Realizimit të 
Treguesit te 

Performances/Pro
Objektivi 1.1 Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transferta në 

kohë dhe sipas ligjshmërisë
.....

0
Shpenzime paga

                 -               2.500              2.500                 1.489    60%
Fond pagash për pagesën e 
praktikantëve nga fondi i praktikave të 
punës të miratuara për 4 specialistë

Sigurime shoqërore
                 -                  420                 420                    249    59%

Sigurimet shoqërore janë likujduar në 
kohe reale.

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.

.....

**Treguesit e performancës/Produktet:

Planifikim Menaxhim

Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:



.....
Kodi i
Treguesit te Performances/Produktit

Emertimi i Treguesit te 
Performances***/Produktit

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  , 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 koordinojë punën e portalit "Mësues për Shqipërinë" me 
DRAP, ZVAP, RASH dhe QSHA.

Informimi i DRAP, ZVAP dhe 
institucionet arsimore për procedurën 
dhe afatet përkatëse

Njohja me udhëzimin dhe 
sqarimet për fillimin e 
procedurës së portalit

100% 100% 100% 100% 100%
Në vazhdimësi

1.2

Të publikojë vendet e lira të punës në institucionet arsimore 
parauniversitare për vitin mësimor 2022-2023 në faqen zyrtare 
të DPAP-së .

Publikimi i vendeve të lira të punës në 
institucionet arsimore parauniversitare 
për vitin mësimor 2022-2023 në faqen 
zyrtare të DPAP-së .

Marrja nga RASH i 
rezultateve përfundimtare të 
portalit "Mësues për 
Shqipërinë" 2022 dhe 
përcjellja e tyre DRAP-eve. 
Publikimi i tyre në faqen 
zyrtare të DPAP-së.

100% 100% 100% 100% 100%

1.3

Të monitorojë portalin "Mësues për Shqipërinë" 2022 mbi 
reflektimin e punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-ve.

Monitorimi i portalin "Mësues për 
Shqipërinë" 2022 mbi reflektimin e 
punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-
ve.

Monitorimi i portaltn "Mësues 
për Shqipërinë" 2022 mbi 
reflektimin e punësimeve në 
sistem nga ana e ZVAP-ve. 100% 100% 100% 100% 100%

Vijon puna me monitorimin e 
punësimeve të kryera nga ZVAP 
nëpërmjet portalit "Mësues për 
Shqipërinë" 2022. Ky proces do të 
zgjasë gjatë gjith vitit deri në procedurat 
e hapjes së portalit të ri "Mësues për 
Shqipërinë".

1.4

Të monitorojë portalin "Mësues për Shqipërinë" 2022 mbi 
reflektimin e punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-ve.

Monitorimi i portalin "Mësues për 
Shqipërinë" 2022 mbi reflektimin e 
punësimeve në sistem nga ana e ZVAP-
ve.

Monitorimi i portaltn "Mësues 
për Shqipërinë" 2022 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" 2022. Ky proces do të 
zgjasë gjatë gjith vitit deri në procedurat 
e hapjes së portalit të ri "Mësues për 
Shqipërinë".

1.5

Të monitorojë procedurën e emërimit të drejtuesve në 
institucionet arsimore publike nga DRAP dhe të identifikojë 
nevojat për kualifikimin e tyre

Monitorimi i procedurës së ndjekur nga 
DRAP për emërimin e drejtuesve të 
institucioneve arsimore.

Vijon puna me monitorimin e 
punësimeve të kryera nga DRAP 
nëpërmjet konkurimit të hapur. 

1.6

Mbledhja e te dhënavë mbi punësimet e punonjësve mësimorë, 
çdo muaj  me kandidatë nga portali dhe jashtë portalit. 
Punësimet sipas profileve

Të dhëna të grumbulluara nga 4 DRAP 
për  punësimet e 52 ZVAP-ët.

Monitorim dhe rakordim I të 
dhënave të dërguara nga 
DRAP per 52 ZVAP-ët- 
vendet vakante dhe punesimet 
nga portali dhe jashte portalit.

52 52 52 52 100%

Informacion periodik, çdo muaj per 
vendet vakante dhe punesimet

1.7

Të monitorohen  procedurave e emerimit te oficereve te 
sigurise nga DRAP dhe kryerja e procedurave per vendet 
vakante te OS te pa plotesuar nga DRAP sipas listave dhe 
renditjes  së OS të dërguar nga MAS.

Monitorimi i procedurës së ndjekura 
nga DRAP  per plotesimin e vendeve 
vakante OS,  sipas listave dhe renditjes 
së dërguar nga MASR

Monitorimi i procedurës së 
ndjekura nga DRAP  per 
plotesimin e vendeve vakante 
te OS dhe kryerja e 
procedurave per vendet e 
mbetura vakante.

4 4 4 4 100%

Vijon puna për monitorimin e 
procedurave të  punësimeve të kryera 
nga DRAP sipas listave të miratuara dhe 
dërguara nga MASR. 

*Objektivat e politikës*:



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;

2,1 Të grumbullojë të dhëna statistikore për regjistrimet e 
nxënësve, të  ZVAP-ve dhe institucionet arsimorë.

Të dhëna të grumbulluara nga 52 
ZVAP

Monitorim verifikim dhe 
llogaritje e hollësishme e të 
dhënave të dërguara.

52 52 52 80%
Është bërë verifikimi i statistikave dhe 
janë nxjerrë përfundimet.

2,2 Të verifikojë ndarjen e klasave në bazë të numrit të nxënësve 
për klasë dhe përllogaritjen e numrit të mësuesve për çdo 
institucion arsimor.

Të dhëna të grumbulluara nga 52 
ZVAP

Monitorim verifikim dhe 
llogaritje e hollësishme e të 
dhënave të dërguara. 52 52 52 80%

Është bërë verifikimi i statistikave dhe 
janë nxjerrë përfundimet.

2,3 Të verifikojë numrin e nxënësve sipas institucioneve arsimore 
dhe përcaktimi i numrit të drejtuesve për çdo institucion 
arsimor.

Të dhëna të grumbulluara nga 52 
ZVAP

Monitorim verifikim dhe 
llogaritje e hollësishme e të 
dhënave të dërguara.

52 52 52 80%

Është bërë verifikimi i statistikave dhe 
janë nxjerrë përfundimet.

.....
Kodi i
Treguesit te Performancës/Produktit

Emertimi i Treguesit te 
Performances***/Produktit

Niveli faktik i  
vitit 
paraardhes

Niveli i 
planifikuar 
ne vitin 
korent

Niveli i 
rishikuar ne 
vitin korent

Niveli faktik ne 
fund të vitit 
korent

% e Realizimit te 
Treguesit të 
Performancës/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
Vlerësimi në IAP private i 31 kopshteve private ne ZVAP 
Tirane ne lidhje me Vlerësimin e zbatimit të kritereve të 
ligjshmërisë.

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 31 IA. 31 31 31 100%

Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar për 31 institucione arsimore 
private.

1,2
Vlerësimi i IA privat "Flatrat e Dijes", Fier në lidhje me 
vlerësimin e zbatimit të kritereve të ligjshmërisë. Hartimi dhe realizimi i platformës së 

vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA. 11 11 11 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar për 1 institucion arsimor.

1,3 Vlerësim i ZVAP Kavajë për veprimtarinë e ZVAP. Hartimi dhe realizimi i platformës së 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 ZVAP.

1,4
Vlerësim i drejtuesve didaktikë në 102 IAP private. Hartimi dhe realizimi i monitorimit të 

drejtuesve didaktikë. 

Raporte monitorime për 102 
drejtues didaktikë në 102 IAP 

private.
102 102 102 100%

Monitorimi me këtë tematikë është 
realizuar për 102 drejtues didaktike per 
102 IAP private.

1,5
Monitorimi i ZVAP-së për proçedurat e ndjekura për
kualifikimin e mësuesve 2022.

Hartimi dhe realizimi i vlerësimit të 
drejtuesve didaktikë. 

Platforma monitorimi për 4 
ZVAP. 4 4 4 100%

Inspektimi me këtë tematikë është 
realizuar për 4 ZVAP.

1,6
Vlerësimi i IA privat "Bletëzat", Tirane në lidhje trajtimin dhe 
verifikimin e ankeses se prindit si dhe vlerësimin e zbatimit të 
kritereve të ligjshmërisë.

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 institucion arsimor.

1,7
Vlerësimi i DRAP-ve për procedurën e ndjekur për vlerësimin e 
dosjeve të kandidatëve në Portalin "Mësues për Shqipërinë" 
2022.

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. 

Raporte vlerësimi për 4 DRAP-
e. 4 4 4 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 4 DRAP-e.

*Objektivat e politikës*:

Qëllimi: Sektori Inspektimit dhe Vlerësimit të Cilësisë Qëllimi i punës së SIVC është garantimi i shërbimit cilësor në arsimin parauniversitar nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe inspektimit

**Treguesit e performancës/Produktet:



1,8

Verifikimi dhe vlerësimi i plotësimit të rekomandimeve të lëna
në raportin nr.761/7 prot., datë 27.04.2022 të MAS, mbi
kushtet e licencimit dhe ushtrimit të veprimtarisë në
institucionin arsimor parauniversitar privat “Çelësi Magjik”,
Tiranë, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 institucion arsimor.

1,9

Vlerësimi i kushteve të licencimit dhe të ushtrimit të
veprimtarisë në institucionin arsimor parauniversitar privat,
gjimnazin “Gauss”, Tiranë, në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi.

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 institucion arsimor.

1,10
Trajtimi dhe vlerësimi i ankesave të dy mësuesve në 
institucionin arsimor parauniversitar gjimnazi “Partizani” 
Tiranë.

Hartimi dhe realizimi i Urdhrit të grupit 
te punes. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 institucion arsimor.

1,11
Trajtimi dhe vlerësimi i ankesës per gjinnazin "Muharrem
Collaku", Pogradec Çështja Nr. [453473] të Platformës së
Bashkëqeverisjes.

Hartimi dhe realizimi i Urdhrit të grupit 
te punes. Raporte vlerësimi për 1 IA. 1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 

realizuar për 1 institucion arsimor.

Objektivi 2 Vlerësimi i  cilësinë e shërbimit arsimor që ofrohet nga 
isntitucinet arsimore publike dhe private

2,1

Vlerësim i IA-ve për vlerësimin e shkollës për cilësinë e 
shërbimit të ofruar në fushën "Drejtimi dhe Menaxhimi".                           Realizimi i vlerësimit të IA-ve. Raporte vlerësimi për 15 IA. 15 15 15 100%

Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar për 15 institucione arsimore 
sipas planifikimit.

2,2
Vlerësimi i gjimnazit "Aleks Buda", Tirane për veprimtarinë e 
IA.

Hartimi dhe realizimi i platformës së 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1 IA.

1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar në 1 institucion.

2,3
Vlerësimi i gjimnazit "Asim Vokshi", Tirane për veprimtarinë e 
IA.  Realizimi i vlerësimit të IA-ve. Raporte vlerësimi për 1  IA.

1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar në 1 institucion.

2,4
 Monitorimi i 8 IAP 9-vjecare dhe 8 gjimnazeve publike dhe 
private per marrjen e masave per MSH dhe PKAB.      Hartimi dhe realizimi i platformave të 

vlerësimit. Raporte vlerësimi për 16 IA. 16 16 16 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar për 16 institucione arsimore.

2,5 Trajtimi dhe verfikimi i ankesës së prindit  për dy punonjëset të 
shërbimit psiko-social në Institucionin Arsimor 9-vjecar “28 
Nëntori”, Tiranë

Hartimi dhe realizimi i platformave të 
vlerësimit. Raporte vlerësimi për 1  IA.

1 1 1 100% Vlerësimi me këtë tematikë është 
realizuar në 1 institucion.

Objektivi 3 Të trajtojë ankimimet e mundshme .....

3,1
Të trajtohen të gjitha kërkesat dhe ankesat e ardhura në DPAP 
duke kthyer përgjigje zyrtare brënda afateve të përcaktuara në 
ligj

Marrja e informacionit nga DRAP, 
ZVAP dhe Institucionet arsimore në 
lidhje me kërkesat dhe ankesat e 
ardhura dhe pregatitja e përgjigjies 
zyrtare

Janë trajtuar rreth 31 ankesa 
mbi problematika të 
ndryshme.

31 31 31 100%

Jane kthyer përgjigjet për cdo kerkese 
dhe ankesë të ardhur duke dhënë dhe 
masat përkatëse në rastet e konstatimit të 
shkeljeve nga ana e personave 
përgjegjës.

Objektivi 1

Të bashkëpunojë me ASCAP dhe DRAP-et në vlerësimin dhe 
monitorimin mbi bazë risku, të veprimtarisë së institucioneve 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të arsimit parauniversitar, 
në zbatimin e kurrikulës, standardeve, metodologjisë, drejtim 
institucioni etj;

Qëllimi:  Sektori Kurrrikulës dhe Zhvillimit Profesional Bashkërendimi për zbatimin e politikave, strategjive të zhvillimit, projekteve në fushën e kurrikulës së arsimit parauniversitar dhe të zhvillimit profesional të mësuesve duke mbështetur MASR dhe 
ASCAP me të dhëna, ekspertizë teknike dhe propozime në hartimin e politikave të zhvillimit në fushën e arsimit parauniversitar.



1,1
Raportimi vjetor në MAS të progresit të zbatimit për vitin 2021 
të Planit të Veprimit 2021-2023, të Strategjisë Ndërsektoriale të 
Luftës Kundër Terrorizmit 2021-2025

Mbledhje informacioni nga 4 DRAP Informacion statistikor d 52 52 52 100% Mbledhje informacioni nga 4 DRAP

1,2 Raportimi vjetor në ILDKPKI për Njësinë Përgjegjëse për 
Sinjalizimin dhe Sinjalizuesit Mbledhje informacioni nga 4 DRAP Raporte Ngritja e njesisë dhe mbledhje 

informacioni 

1,3
Mbledhja e informacionit për mësuesit me aftësi ndryshe të 
punësuar nëpërmjet portalit "Mësues për Shqipërinë" dhe 
përcjellja e tij në MAS.

Mbledhje informacioni ne 
bashkepunim me 4 DRAP Raporte

Identifikimi dhe mbledhje informacioni 
mbi mësuesit e punësuar me aftësi 
ndryshe në sistemin arsimor 
parauniversitar 

1,4
Takim pune online me koordinatoret e SHQK të ZVAP mbi 
unifikimin e dokumentacionit te SHQK-plane/raporte për 
IAP/ZVAP

Trajnim online mbi unifikimin e 
dokumentacionit 

Unifikimi i dokumentacionit mbi 
raportimin qe do te kryejne ZVAPte 
aktivitettee per SHQK

1,5
Mbledhja informcionit dhe perpunimi I te dhenave mbi 
hartimin  e një pyetesori online për zbatimin e programit 
"Bëjmë detyrat e shtëpisë"

Pyetesor i hartuar me prinderit per te 
mbledhur mendime/perceptime mbi 
zbatimin  e nismes BDSH 

Mbledhja e informacionit dhe 
përpunimi i te dhënave 

Shpërndarja e pyetesorit mbi 
funksionimin e zbatimit të nismës BDSH  
tek prindërit dhe kujdestaret ligjor. 

1,6

Zgjerim i programit BDSH: Sipas hartës gjeografike të 
shkollave nisur nga shkolla ekzistuese ku zbatohet programi, 
përfshirjen e sa më shumë nxënësve pranë saj,nga shkollat e 
tjera, në një distancë jo më shumë se 2 km.

Studim mbi zgjerimin e hartes 
gjeografike per zbatimin e programit 
BDSH 

Mbledhje informacioni 52 52 52 100%
Mbledhje informacioni mbi zgjerimin e 
nsimës BDSH për shkollat që janë mbi 2 
km larg nga shkolla qendër. 

1,7 Këshillimi i karrierës. Koordinimi i punës me  IAL-t dhe ZVAP-
t lidhur me ditët e informimit të maturantëve. 

Koordinimin me ZVAP dhe IAL per te 
hartura kalendarin e aktivitetve mbi 
ditet e informimit te maturanteve

Koordinim me zvap mbi ditet 
e informimit te maturanteve 

Koordinim me ZVAP dhe IAL mbi ditët 
e informimit të maturantëve për 
këshillim karriere.

1,8
Bashkëpunim me dhomën e Tregëtisë dh Industrisë Tiranë, për 
koordinimin e punën midis IA-ve, IAL-ve dhe ZVAP-ve, për 
realizimin e panairit "Work and Study", në 12 qarqet e vendit.

Koordinimin me ZVAP dhe IAL për të 
hartur kalendarin e aktivitetve mbi ditët 
e informimit të maturantëve

Koordinimin me ZVAP dhe 
IAL për të hartura kalendarin e 
aktivitetve mbi ditët e 
informimit të maturantëve

Koordinim me Dhomën e Tregtisë për 
ditet e informimit të maturantëve mbi 
këshillimin e karrierës 

1,1
Kontakt me shkollat për fillimin e orëve mësimore të Sigurisë 
Rrugore.Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 
Rrugor DPSHTRR do të fillojë me orët mësimore në IA

Koordinimi me shkollat dhe informimi i 
nxënësve gjatë orëve mësimore. Koordinim i aktivitetve 52 52 52 100%

Zhvillimi i aktiviteteve mbi 
ndërgjegjësimin e nxënësve për zbatimin 
e rregullave. 

1,11
Bashkëpunim me ASCAP mbi hartimin  e Parimeve etike të 
punonjësve të SHPS dhe Standartet profesionale të punonjësve 
të SHPS

Mbledhje informacioni Mbledhje informacioni 
Hartimi i nje manuali mbi standartet dhe 
parimet etike të punonjësve të shërbimit 
psikosocial. 

1,12 Grumbullimi dhe perpunimi i informacionit mbi shndërrimin e 
instituteve dhe shkollave speciale në Qendra Burimore Mbledhje informacioni Mbledhje informacioni 

Mbledhje informacioni  nga shkollat 
speciale për shndërrimin e tyre në 
qendra burimore. 

1,13

Marrjen e masave në komunikim me ZVAP mbi  arsimimin e   
përkohshëm dhe mbështetjen psikologjike të fëmijëve të ardhur 
për shkak të luftës nga Republika e Ukrainës.Regjistrimi I 
fëmijeve në institucionet arsimore 

Koordinim me ZVAP mbi procedurat e 
regjistrimit Mbledhje informacioni 

Marrjen e masave në komunikim me 
ZVAP mbi  arsimimin e   përkohshëm 
dhe mbështetjen psikologjike të fëmijëve 
të ardhur për shkak të luftës nga 
Republika e Ukrainës.Regjistrimi i 
fëmijeve në institucionet arsimore 



1,14

Qeveria e nxënësve. Mbledhja e informacionit lidhur me 
kryetarët e qeverive të nxënësve në Shqipëri, si dhe përvoja e 
qeverisë së nxënësve në vendin tone dhe përvoja në vendet e 
tjera. 

Mbledhje dhe dërgimi i informacionit 
në MAS Mbledhje informacioni  

Mbledhje informacioni mbi pervojën e 
vendeve të ballkanit për funksionimin e 
Qeverisë së Nxënësve.

1,15 Pyetësori me prindër të nxënësve/ prinderve të klasave të 10-ta 
mbi ndryshimet ne maturen shteterore Perpunimi I pyetesorit Perpunimi i te dhenave 

Raport mbi  mendimet/perceptimet e 
nxënësve-prindërve mësuesve per 
maturën shtetërore dërguar në MAS në 
rrugë elektronike.Perpunimi i të 
dhënave. 

1,16 Realizimi i aktiviteteve mbi Strategjinë Kombëtare të Sigurisë 
Kibernetike 2020-2025

Koordinimi i aktiviteteve ne 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me 
ZVAP 

Koordinim me ZVAP për realizimin e 
aktiviteteve mbi strategjinë kombëtare të 
sigurisë kibernetike. 

1,17 Monitorimi i Olimpiadave Kombëtare  ne AMU dhe AML në 
tre fazat e zhvilluara Mbledhje informacioni Informacion 

Monitorimi dhe mbledhja e të dhënave 
mbi numrin dhe  rezulatet e e nxënësve 
që kanë marrë pjesë në tre fazat  
olimpiadave të   zhvilluara.

1,18
Ngritja e grupit të punës për arsimimin e   përkohshëm dhe 
mbështetjen psiko-sociale të fëmijëve të ardhur për shkak të 
luftës nga Republika e Ukrainës.” 

Ndjekja e procedurave Informacion Ndjekja e procedurave. 

1,19 Informacion mbi femijet e rikther nga znat e konfliktit Mbledhje informacioni Informacion 
Mbledhje informacioni mbi ecurinë e 
femijeve te rikthyer nga zonat e luftës në 
institucionet arsimore. 

1,20 Regjistrimi në shkollë i nxënësve rom dhe egjiptian, jashtë 
sistemit arsimor parauniversitar në AF, AMU dhe AML.

Monitorimi i regjistrimeve për nxënëit 
jashtë sistemit arsimor, te paregjistruar 
asnjëherë, pa adresë apo rrezik 
braktisjeje.

Mbledhje informacioni 52 52 52

Monitorimi dhe mbledhja e të dhënave 
mbi numrin nxënësve rom dhe egjiptian 
të regjistruar në sistemin arsimor 
parauniversitar, të cilët kanë qënë rrezik 
braktisje apo të paregjistruar asnjëherë. 
Dërgim informacioni në MAS.

Objektivi 2 Të monitorojë procesin e provimeve kombëtare në arsimin 
parauniversitar të sesionit të parë dhe të dytë;

2,1 Mbledhja dhe hartimi i listave për qendrat e VANAF 2022 
DRAP/ZVAP

Mbledhje informacioni mbi  qendrat e 
VANAF në kordinim me DRAP/ZVAP

Informacion statistikor dhe 
narrativ

52 52 52 100% Të dhëna të grumbulluara nga 52 ZVAP

2,2 Mbledhja dhe hartimi i listave për qendrat e PKAB 2022 
DRAP/ZVAP

Mbledhje informacioni mbi qendrat e 
PKAB 2022 dhe mbarëvajtjen e 
procesit të provimit në sesionin e parë 
(qershor 2022) dhe të dytë (gusht-
shtator 2022).

Koordinim me 
DRAP/ZVAP/IA 52 52 52 100%

Raport përmbledhës për zhvillimin e 
Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë  
2022.

2,3 Mbledhja dhe hartimi i listes  për qendrat e Matures 
Sheteterore DRAP/ZVAP 

Mbledhje informacioi mbi qendrat e 
maturës shtetërore 2022 52 52 52 100% Të dhena të grumbulluara nga 52 ZVAP

Objektivi 3 Të monitorojë  procesin e shpërndarjes së teksteve shkollore në 
ZVAP-të dhe institucionet arsimore publikë

3,1
Proçesi i përzgjedhjes, shpërndarjes, shitjes së teksteve 
shkollore dhe administrimi i teksteve shkollore në përdorim 
falas në arsimin parauniversitar 

Mbledhje informacioni Informacion statistikor  52 52 52 100% Në vijimësi 



Objektivi 4

Të bashkëpunojë me ASCAP, DRAP-et dhe ZVAP-të, për 
organizimin e procesit të kualifikimit të mësuesve 2022 në të 
gjitha nivelet e APU dhe të provimit të shtetit  për profesionin e 
rregulluar të mësuesit

4,1 Mbledhje informacioni dhe monitorimi i  provimit të 
kualifikimit të mësuesve 2022 

Miratimi i listës së PAP, AP, AS dhe 
AR nga DPAP dhe i hartës së 
mjediseve dhe sallave për secilin 
DRAP/ZVA  për administrimin e 
provimit të kualifikimit.

Përcjellja në ASCAP e listës 
së PAP, AP, AS dhe AR dhe i 
hartës së mjediseve dhe 
sallave për secilin DRAP/ZVA  
për administrimin e provimit 
të kualifikimit.

52 52 52 100% Përcjellje informacioni në ASCAP dhe 
QSHA.

4,2  Shqyrtimi i ankimimeve për rezultatet e vlerësimit të testimit të 
kualifikimit të mësuesve të ardhura nga 52 ZVAP-et.

Hartimi i tabelave të mësuesve që kanë 
ankimuar, të ardhura nga 52 ZVAP.

Përcjellja në ASCAP e 
tabelave të mësuesve që kane 
ankimuar ,të ardhura nga 52 
ZVAP.

52 52 52 100% Përcjellja e listave në ASCAP

4,3 Për profesionin e rregulluar të mësuesit" sezoni XVII, Përcjellje informacioni pranë MAS Informacion statistikor 52 52 52 100%

Databaza perpufndimatare,saktësime, 
verifikime, interpretim të rasteve të 
ndryshme, zgjidhje problematikash të 
ndryshme për provimin e shtetit në 

5

Të bashkëpunojë me ASCAP, DRAP-et dhe ZVAP-të, për 
organizimin e trajnimeve të mësuesve në të gjitha nivelet e 
APU. Të koordinojë këshillimin e karrierës në nivel 
DRAP/ZVAP dhe projekte në vijimësi.

5,1 Trajnim i mesueseve dhe psikologe te shkollave ne Tirane 

Koordinimi me ZVAP Tirane i 
takimeve trajnuese  me 20 shkolla te 
mesme (20 psikologë dhe 20 mesues), 
në zbatim të Vendimit nr. 
700/18.11.2021.

Koordinim me ZVAP / IA 52 52 52 100% Koordinim i aktiviteteve 

5,2
Program edukimi per brezin e ri me çështje te trashegimise 
kulturore te Tiranes. Projekt që do të zbatohet në gjimnazet e 
Tiranës çdo muaj.

Projekt që do të zbatohet në gjimnazet 
e Tiranës çdo muaj.

Koordinim mbi projektin që 
do të zbatohet në gjimnazet e 
Tiranës 

52 52 52 100% Projekt mbi edukimin e brezit të ri dhe 
koordinim i aktiviteteve

5,3

Koordinimi me 19-të Zyrat Vendore Arsimore lidhur me 
projektin : “Asistencë Teknike në mbështetje të  zbatimit  të 
reformave në fushën e gjithëpërfshirjes sociale në Shqipëri   
(#EU4SOCIAL INCLUSION).

52 52 52 100%

5,4 Implementimi nga Qendra “Epoka e Re” të projektit "  Qëndro 
Aktiv-Jeto Shëndetshëm ". Koordinim i aktiviteteve Koordinimi i aktiviteteve Kordinimi I aktiviteteve mbi zbatimin e 

pragramit ne institucionet arsimore

5,5

Projekti "Per mbeshtetjen e Kuvendit dhe Edukimit Qytetar 
(PACEP)" Komiteti Shqiptar i Helsinkit, projekt i Agjensisë 
Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), e zbatuar 
nga Prezenca e OSBE në Shqipëri dhe Instituti Demokratik 
Amerikan (NDI).

Koordinim i aktiviteteve Koordinimi i aktiviteteve 1 1 1 100%

5,6 Realizimi i aktiviteteve mbi Strategjinë Kombëtare të Sigurisë 
Kibernetike 2020-2025

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100%
Koordinim me ZVAP për realizimin e 
aktiviteteve mbi strategjinë kombëtare të 
sigurisë kibernetike 

5,7 Realizimi i aktiviteteve mbi Strategjinë Kombëtare të Sigurisë 
Kibernetike 2020-2025

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP Koordinimi i aktiviteteve

Koordinim me ZVAP për realizimin e 
aktiviteteve mbi strategjinë kombëtare të 
sigurisë kibernetike 



5,8
Strategjia e Sigurisë në Komunitet. Bashkëpunim mbi hartimin 
e vlerësimit të riskut sipas përgjegjësive institucionale për 
funksionimin e Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 3 3 3 100% Koordinim me ZVAP. 

5,9
Implementimi i marrëveshjes së rinovuar nga MAS për 
programin shkollor edukativ "Gjithçka mbi pubertetin" e 
agjencisë DNA&GREY SHPK.

Bashkëpunim me ZVAP-et për 
mbarëvajtjen dhe implementimin e 
programit në shkolla.

Koordinimi i aktiviteteve 10 10 10 100%

Koordinim me 10 ZVAP-et për 
implementimin dhe realizimin e këtij 
progami shkollor edukativ "Gjithçka mbi 
pubertetin".

5,10 Zbatimi i Planit të Veprimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të 
Publikut (SELP).

Monitorimi i zbatimit të Planit të 
Veprimit SELP, nga institucionet 
arsimore parauniversitare.

Monitorimi i aktiviteteve 52 52 52 100%
Raporti vjetor për veprimtaritë e SELP 
nga institucionet arsimore 
parauniversitare gjatë vitit 2022.

5,11
Monitorimi i  procesit të regjistrimeve online të nxënësve te 
klasës 1 dhe 10 dhe i transferimet për të gjitha klasat e tjera në 
sistemin paraunuversitar. 

Koordinim i vazhdueshëm me AKSHI-
n, QSHA-në dhe ZVAP-et për zgjidhjen 
e problematikave gjatë regjistrimit të 
nxënësve të klases 1 dhe 10 dhe 
transferimit. 

Informacion për problematikat 
e regjistrimeve online në 
klasën e parë dhe të dhjetë si 
dhe për transferimet. 

52 52 52 100%

Raportim në MAS për procesin e 
regjistrimeve dhe të transferimeve.  
Kthim përgjigje qytetarëve për zgjidhjen 
e problematikave të hasura gjatë 
aplikimeve online për regjistrimin dhe 
tranferimin e fëmijëve.

5,12
Monitorimi i hartimit dhe zbatimit të planeve të IA  për të 
parandaluar çdo lloj dhune dhe bullizmi, në kuadër të nismës 
“Stop dhunës në shkollë”. 

Ndërgjegjësimi i të gjithë aktorëve për 
përmbushje të politikave arsimore për 
përmirësimin e jetës në shkollë.

Informacion statistikor dhe 
narrativ 52 52 52 100%

Raport në MAS i parandalimit të rasteve 
të dhunës dhe bullizmit në arsimin 
parashkollor, arsimin bazë dhe arsimin e 
mesëm të lartë, për vitin akademik 2021-
2022.

5,13
Raport mbi të drejtat e fëmijëve dhe rastet e dhunës, 
përkatësisht: a) Fëmijët në situatë rruge. B) Mbrojtja e fëmijëve 
nga trafikimi. 

Koordinim me DRAP/ZVAP. 52 52 52 100% Përcjellja e raportit në MAS

5,14 Projekti "Siguria Rrugore" me shkollën " Emin Duraku", 
ZVAP Tiranë. 

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,15

 Programi i Edukimit me Çeshtje te Trashegimise Kulturore 
te Tiranes dhe Rethinave te saj,  organizuar nga Bashkia e 
Tiranes me  nxenesit e gjimnazeve te tiranes.

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,16
Zbatimi I projektit EUFITMOS te miratuar nga MAS date 
4.5.2022 nr Prot 1596/2 per matjen e aftesive motorike tek 
nxenesit te qytetet e Shqiperise.

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,17

Raport përmbledhës për  zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të 
nxënësve të arsimit fillor, për planifikimin, organizimin dhe 
realizimin e gjithë procesit që nga përcaktimi i qendrave të 
provimit, trajnimin e administratorëve, monitorimin ditën e 
provimit si dhe analizën e plotë të ecurisë së tyre- VANAF 
2022.

Hartimi i raportit Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Raport statistikor dhe tregues.

5,18 Raport përmbledhës mbi zhvillimin e Olimpiadave Kombëtare 
2022.

Mbledhje informacioni Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Raport statistikor dhe tregues.

5,19

Projekti “Qendro Aktiv - Jeto Shëndetshëm” / Aktiviteti i 
rradhës- Informim / Leje për stafin, implementuar nga Qendra " 
Epoka e Re", realizon aktivitetin permbylles te projektit, 
Festivalin  e Sportit per te Rinj ne Darëzezë, Fier ne datat 10, 
11 dhe 12 Qershor 2022.

Koordinimi i aktiviteteve në 
institucionet arsimore me ZVAP 

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP



5,20
Projekti " Transporti Publik ", i cili ka për qëllim edukimin e 
nxënësve të shkollave 9- vjeçare të Tiranës për përdorimin e 
transportit urban. 

Koordinimi i punës me ZVAP Tiranë 
për zbatimin e projektit.

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,21 Raportim vjetor per zbtimin e nismes "Bejme detyrat e 
shtepise".

Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,22 Informacion mbi shkollat  BDSH qe parashikohen te shtohen 
ne vitin shkollor 2022-2023.

Informacioni mblidhet elektronikisht 
nga DRAP-et.

Informacion statistikor dhe 
narrativ 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,23 Bashkëpunimi i MAS me MIE për fushatën e rëndësishme 
"Kurse Energji". Koordinimi i punës me ZVAP Tirane Koordinimi i aktiviteteve 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP

5,24 Raport mbi regjistrimin e fëmijëve ukrainas dhe afgan Koordinim i punës me ZVPA për 
mbledhjen e nformacionit

Informacion statistikor dhe 
tregues 52 52 52 100% Kordinim me ZVAP



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

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)
1110

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

projektit projektit projektit

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

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

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

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 
projektit deri në periudhën aktuale

REALIZIMI për periudhën e 
raportimit (4-mujore/vjetore)

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 
projektit deri në periudhën aktuale

REALIZIMI PROGRESIV  nga fillimi i 
vitit deri në periudhën aktuale

Kodi projektit Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti 2021
REALIZIMI PROGRESIV  nga 
fillimi i vitit deri në periudhën 

aktuale

Kodi projektit

Kodi projektit

Komente
Kontraktuar

REALIZIMI PROGRESIV  
nga fillimi i projektit deri 

në periudhën aktuale

Emertimi i projektit Plani i buxhetit viti 2021

Kontraktuar

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

REALIZIMI për periudhën e 
raportimit (4-mujore/vjetore)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit
Fiqiri Çifliku

Drejtori
Rezarta Alla

20.09.2022 20.09.2022

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 2021
REALIZIMI PROGRESIV  nga 
fillimi i vitit deri në periudhën 

aktuale

REALIZIMI për periudhën e 
raportimit (4-mujore/vjetore) Komente
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