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Në vend të hyrjes

Broshura “Zgjidhja e ankimimeve në shkollë” është një përpjekje profesionale 
për të sjellë tek fëmijët-nxënës, prindërit dhe mësuesit informacione, rrugë, forma 
dhe mënyra lidhur me ku duhet të mbështetemi dhe ku duhet të drejtohemi për të 
zgjidhur ankimimet e ndryshme brenda dhe jashtë sistemit arsimor parauniversitar.

Në të vërtetë, shkas për botimin e kësaj broshure u bë projekti “Dhuna ndaj 
Fëmijëve dhe Parandalimi i saj në Shkolla” në Qytetet Durrës, Elbasan, Berat 
mbështetur dhe zbatuar nga organizata “Save the Children” në bashkëpunim me DAR-
et përkatëse, e cila kishte mundur të identifikonte ekzistencën e mangësive ligjore 
dhe institucionale për zgjidhjen e ankimimeve të fëmijëve që lidheshin kryesisht me 
dhunën fizike dhe psikologjike që ushtrohej ndaj tyre nga mësues, prindër apo nxënës. 

Por, pretendimi i kësaj broshure është më i gjerë. Ajo jo vetëm ofron për grupet e 
interesuara njohje të bazës ligjore – duke filluar që nga Kushtetuta e Shqipërisë, Ligji i 
ri për Arsimin Parauniversitar, Dispozitat Normative etj. e duke përfunduar me rreg-
ulloret e shkollave – por identifikon edhe organizmat – duke filluar nga ato brenda 
shkollës e deri tek ato në nivel lokal e kombëtar – ku mund të adresohemi për të 
zgjidhur ankimimet e fëmijëve-nxënës, prindërve dhe mësuesve.

Ligji i ri për Arsimin Parauniversitar, i sapomiratuar në Kuvendin e Shqipërisë, ka sank-
sionuar një organizëm padyshim të rëndësishëm për jetën e shkollës dhe mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijës të quajtur Komisioni i Etikës dhe Sjelljes (KES). Ky organizëm 
do të luajë një rol kyç në zgjidhjen e ankimimeve të fëmijëve për çështje të etikës dhe 
sjelljes krahas shumë organizmave të tjerë si brenda ashtu edhe jashtë shkollës. Në 
këtë kuptim, mund të themi se paraqitja në këtë broshurë e organizimit, funksionimit 
dhe vendimmarrjeve të Komisionit të Etikës dhe Sjelljes është një kontribut i vlefshëm 
edhe për hartimin e Dispozitave të reja për Arsimin Parauniversitar të cilat natyrisht 
do të jenë rrjedhojë e Ligjit të ri të sapomiratuar.

Ndonëse nga analiza e një studimi të zhvilluar me DAR/ZA-të vihet re një ulje e an-
kimimeve në sistemin arsimor parauniversitar, ato gjithsesi ende ekzistojnë dhe janë 
të shumta problemet që duhen përballuar. Për këtë shërben edhe kjo broshurë, e cila 
ka si qëllim të vërtetë ndërgjegjësimin dhe aftësimin e fëmijëve-nxënës, prindërve, 
mësuesve dhe drejtuesve të shkollës për të analizuar qartë ankimimet e ndryshme, 
duke i vënë rëndësi të veçantë gjetjes së rrugëve më të shpejta dhe të frytshme për 
zgjidhjen e tyre. 

                                                                              Autorët
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I. ANKIMIMI SI E DREJTË NJERËZORE NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR 

Ankimimi është një e drejtë njerëzore e fëmijëve-nxënës, prindërve dhe mësuesve në 
arsimin parauniversitar. Shumë ankimime bëhen vazhdimisht për çështje dhe prob-
lematika të ndryshme. Në shumicën e rasteve ato kanë gjetur zgjidhje dhe palët kanë 
gjetur mirëkuptim dhe konsensus. Por, ka edhe raste të tjera, sidomos të ankimi-
meve të fëmijëve-nxënës, të cilat nuk kanë marrë përgjigje. Shkaqet për këtë janë të 
shumta duke qenë se sistemi arsimor është mjaft kompleks; në të përfshihen familjet, 
mësuesit e profileve të ndryshme, drejtuesit e shkollave, organizmat vendimmarrës 
në shkollë, organet eprore që lidhen me shkollën, shoqëria civile dhe media, të cilat 
kanë gjithashtu rolin e tyre në këtë drejtim, por edhe institucione në nivel kombëtar 
apo edhe instancat më të larta shtetërore. Nganjëherë të krijohet ideja që e gjithë 
kjo strukturë e organizmave që funksionojnë brenda shkollës si dhe organizimi i 
marrëdhënieve institucionale horizontale apo vertikale të arsimit e bëjnë më burok-
ratike zgjidhjen e ankimimeve; por, në të vërtetë, ekziston baza e duhur ligjore për 
shkollën – e cila duhet të funksionojë në çdo shkollë – për t’iu përgjigjur ankimimeve 
të fëmijëve, mësuesve dhe prindërve. Një problem tjetër që ndikon në zgjidhjen e 
ankimimeve ka të bëjë edhe me traditën dhe kulturën që shkolla apo shoqëria jonë 
në përgjithësi kanë mbartur përgjatë viteve. Kështu, para njëzet vjetësh, në një pjesë 
të konsiderueshme të mësuesve ekzistonte mendimi që dhunimi fizik i nxënësve 
ishte një gjë normale në procesin mësimor duke u parë si një mjet i zakonshëm për 
disiplinimin e tyre. Mësuesit, në komunikimin me fëmijët-nxënës, zbatonin elementë 
të ndëshkimit fizik dhe psikologjik të tilla si pickimi, ndëshkimi, rrahja, tallja, nofkat apo 
fjalët fyese, të cilët edhe tani ka raste që janë të pranishëm. 

Në të vërtetë, po punohet mjaft për zgjidhjen e kësaj problematike. Baza e re ligjore 
që po hartohet dhe zbatohet po i kushton vëmendje mbrojtjes dhe respektimit të të 
drejtave të njeriut, përkatësisht të fëmijëve-nxënës, prindërve të tyre dhe mësuesve. 
Këto përpjekje janë shoqëruar me ndryshime në aktet nënligjore, Dispozitat Norma-
tive dhe udhëzimet e ndryshme të nxjerra nga MASH-i. Por, kur bëjmë një analizë 
të shkurtër pas gati 20 vitesh demokraci, shikojmë që ka akoma shumë punë për të 
bërë, shumë sfida, shumë barriera të cilat bëhen gjithnjë e më të papranueshme. 

Në këtë proces, të drejtat e njeriut marrin rëndësi të veçantë. Institucioni ku fil-
lon e edukohet brezi i ri është shkolla e cila duhet jo vetëm t’i kushtojë rëndësinë 
e duhur arritjeve akademike të nxënësve, por edhe të vlerësojë në masën e duhur 
respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve-nxënës, prindërve dhe mësuesve. 
Vënia në qendër vetëm e detyrimeve që kanë nxënësit, prindërit dhe mësuesit ka 
bërë që në shumë raste metodat ndëshkimore të dominojnë si mjete për zgjidhjen e 
problemeve që has shkolla në lidhje me përfituesit dhe ofruesit e shërbimit arsimor. 
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Kështu, sistemi arsimor shqiptar, me gjithë përmirësimet dhe reformat e ndërmarra, 
ka akoma nevojë të konsolidojë organizmat disiplinorë dhe ata mbrojtës. Me gjithë 
përpjekjet e bëra në të gjitha nivelet – që nga Drejtoritë e Shkollave, DAR/ZA-të e 
deri te Inspektorati Kombëtar – për trajtimin dhe zgjidhjen e ankimimeve, akoma 
vihet re një numër jo i vogël ankimimesh të adresuara në të gjitha hallkat dhe struk-
turat e sistemit arsimor shqiptar. 

Për këtë qëllim, Inspektorati i Arsimit, duke u nisur nga rëndësia që ka krijimi i një 
klime pozitive dhe kujdesi ndaj fëmijëve-nxënës në shkollë por edhe nga shqetësimet 
e ngritura herë pas here pranë organizmave lokale e qendrore (Inspektoratit dhe 
Ministrisë), inicioi, në bashkëpunim me të gjitha DAR/ZA-të e vendit, një studim për 
rastet e ankimimeve nga fëmijë-nxënës, mësues dhe prindër. 

Ky studim mbuloi periudhën 2011-2012. Inspektorati i Arsimit, duke shfrytëzuar për-
vojën e krijuar dhe duke marrë në konsideratë larminë e ankimimeve që janë sot 
të pranishme në të gjitha hallkat e arsimit parauniversitar në Shqipëri, hartoi një 
pyetësor në lidhje me ankimimet që DAR/ZA-të marrin dhe mënyrat me të cilat i 
trajtojnë e i zgjidhin ato. 

Duhet theksuar që studimi analizoi rolin dhe përgjegjësinë e të gjitha strukturave 
që shqyrtojnë ankimimet e adresuara për probleme nga më të ndryshmet. Nga ky 
studim rezulton që një pjesë e madhe e ankesave merren në konsideratë, trajtohen 
dhe në shumë raste u jepet atyre zgjidhje brenda hapësirave ekzistuese. Kjo ka bërë 
që numri i ankimimeve të jetë në rënie. Megjithatë, numri i ankimimeve ekzistuese si 
dhe problematika e tyre tregojnë se ende ka shumë punë për të bërë në këtë drejtim. 

Në të shumtën e rasteve, ankimet drejtohen me shkrim. Një kujdes i posaçëm trego-
het për ndjekjen e procedurave të parashikuara me ligj lidhur me to, çka do thotë se 
ato protokollohen, diskutohen dhe më pas i dërgohet ankimuesit një përgjigje zyrtare, 
e cila jo në të gjitha rastet është e kënaqshme për të. Përveç kësaj, shpesh fëmijët-
nxënës, prindërit apo mësuesit u drejtohen drejtpërdrejt personave përgjegjës, pra i 
drejtojnë ankesat e tyre verbalisht, duke pritur të marrin reagim të shpejtë dhe kor-
rekt. Por, këto ankimime, jo në të gjitha rastet rezultojnë të zgjidhshme; një pjesë e 
madhe e tyre nuk merren në konsideratë dhe ankimuesve nuk u dërgohet as përgjigje. 

Nga të dhënat e pyetësorëve të DAR/ZA-ve rezulton se ankimimet kanë ardhur më 
së shumti nga prindërit e mësuesit dhe më pak nga fëmijët-nxënës. 
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Ankimimet në nivel shkolle të adresuara nga fëmijët-nxënës, prindërit dhe 
mësuesit
I. 1 Ankimimet që vijnë nga fëmijët-nxënës

Në të vërtetë, ankimimet e fëmijëve-nxënës ngjajnë mjaft me ato të prindërve dhe 
kanë të bëjnë më së shumti me sjelljen dhe komunikimin e mësuesve në orët mësi-
more si dhe me arritjet e fëmijëve në orë të ndryshme mësimore. Më konkretisht, 
problematikat e adresuara përmes këtyre ankimimeve kanë të bëjnë me kushtet 
fizike dhe infrastrukturën e shkollës (mjediset, numrin e nxënësve në klasë), me 
ngarkesën kurrikulare, me dhunën verbale e më pak atë fizike të ushtruar ndaj 
nxënësve apo me kurset private dhe vlerësimin nga ana e mësuesve. Problemet 
kryesore të identifikuara nga drejtoritë arsimore dhe zyrat lokale të arsimit në an-
kimimet e fëmijëve-nxënës janë si më poshtë: 

•	 Zhvillimi i kurseve private.
•	 Cilësia e mësimdhënies tek disa mësues lëndorë.
•	 Vështirësitë e fëmijëve në procesin e të nxënit në klasat e bashkuara.

I. 2 Ankimimet që vijnë nga prindërit 

Prindërit ankohen shpesh për kushtet e shkollës si dhe për sjelljen dhe komuni-
kimin e mësuesve lëndorë dhe cilësinë e tyre në mësimdhënie. Ata prekin gjerësisht 
dukurinë e zhvillimit të kurseve private me mësues të shkollës, ankohen për raste të 
dhunës psikologjike e më pak të asaj fizike të ushtruar ndaj fëmijëve të tyre dhe kanë 
pretendime për notat dhe arritjet mësimore të fëmijëve. Në shumë raste, prindërit 
duan të jenë pjesë aktive e jetës së shkollës: ata kërkojnë që të përfshihen më shumë 
në veprimtaritë dhe që të jenë edhe ata vendimmarrës në problemet e shkollës. 

Disa nga problemet specifike të ngritura në ankimimet e prindërve janë si më poshtë:

•	 Dhuna fizike e psikologjike.
•	 Cilësia e mësimdhënies e disa mësuesve lëndorë.
•	 Zhvillimi i kurseve private.
•	 Zhvillimi i lëndëve nga mësues jashtë profilit.
•	 Përjashtimi nga shkolla i nxënësve në shkollën e mesme, Neni 42, pika 4/c 

I. 3 Ankimimet që vijnë nga mësuesit 
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Në ankimimet e mësuesve gjen kryesisht probleme që lidhen me emërimet dhe 
transferimet, me ngarkesën mësimore, me marrëdhëniet me drejtuesit e shkollës, 
me kushtet e punës dhe më pak me nxënësit e prindërit. Po ashtu, ka mësues që 
kërkojnë më shumë trajnime dhe mbështetje profesionale nga shkollat dhe drej-
toritë e zyrat arsimore. Kjo identifikohet qartë sidomos tek mësuesit që japin 
mësim në shkollat jopublike. 

Disa nga problemet specifike të ngritura nga mësuesit janë si më poshtë:

•	 Interesimi i pakët prindërve për ecurinë e fëmijëve në shkollë.
•	 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës si rezultat i rënies së numrit të nxënësve.
•	 Plotësimi i normës mësimore me lëndë të tjera jashtë profilit në shkollat me 

numër të vogël nxënësish. 

II. Ankimimet e drejtuara DAR/ZA-ve nga fëmijët-nxënës, prindërit dhe 
mësuesit

Shumë nga ankimimet që u drejtohen DAR/ZA-ve janë nga ato që drejtoritë e shkol-
lave nuk kanë kompetencë për t’i zgjidhur. Por, krahas këtyre, ka edhe ankimime të 
cilat i drejtohen Drejtorisë Arsimore Rajonale ose Zyrës Arsimore pasi nuk kanë 
gjetur zgjidhje në nivel shkolle. 

II. 1 Ankimimet që vijnë nga fëmijët-nxënës

Ankimimet e fëmijëve-nxënës në DAR/ZA-të mbështeten nga prindërit e tyre dhe 
janë në numër të vogël. Kryesisht ato lidhen me infrastrukturën që ofron shkolla, 
me transportin, me stafin mësimdhënës dhe me distancën e vendbanimit nga shkolla. 
Shpesh disa nga ankimimet që u drejtohen DAR/ZA-ve nga fëmijët-nxënës janë të 
lidhura edhe me pushtetin vendor.

Nga çështjet më të rëndësishme mund të përmendim:

•	 Transportin e fëmijëve që banojnë larg shkollës.
•	 Mungesën e zhvillimit të orëve të gjuhëve të huaja në shkollat e largëta.
•	 Lëvizjet e mësuesve në mes të vitit shkollor. 
•	 Të drejtat e studimit në shkolla kombëtare.
•	 Bursat financiare për të përballuar studimet e shkollës së mesme në qytete 

të ndryshme nga ai i vendbanimit.

II. 2 Ankimimet që vijnë nga prindërit 
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Ankimimet e prindërve lidhen ngushtë me ankimimet e drejtuara nga fëmijët-nxë-
nës. Për shkak të mungesës së infrastrukturës shkollore, fëmijët-nxënës në zonat 
rurale shpesh detyrohen të udhëtojnë në këmbë ose me mjete transporti deri 
në fshatrat ku ka shkolla 9-vjeçare apo në ndonjë komunë të largët ku ka ndonjë 
shkollë të mesme. Një aspekt tjetër i ankimimeve janë çështjet e masave disiplinore 
që shkolla ose më saktë drejtoria e shkollës merr ndaj fëmijëve-nxënës. Në rastet 
në të cilat drejtoria merr vendimin për të përjashtuar ndonjë nxënës nga shkolla, 
sidomos kjo në shkollë të mesme, prindërit i apelojnë këto vendime pranë DAR/
ZA-ve përkatëse. 

Si problematika më të shpeshta të ankimimeve të prindërve drejt DAR/ZA-ve veçojmë:

•	 Transportin e nxënësve
•	 Rimbursimin e teksteve shkollore për fëmijët romë të cilëve u takojnë falas
•	 Vonesën e teksteve shkollore
•	 Rezultatet/arritjet e fëmijëve të tyre në shkollë 
•	 Përjashtimin nga shkolla të nxënësve në shkollën e mesme, Neni 42, pika 4/c 

(në rastet kur nuk reagon Drejtoria e Shkollës)
•	 Mungesën e zhvillimit të orëve të gjuhëve të huaja në shkollat e largëta
•	 Lëvizjet e mësuesve në mes të vitit shkollor

II. 3 Ankimimet që vijnë nga mësuesit 

Këto janë kryesisht ankimime që lidhen me kushtet e punës, mjetet didaktike të 
vëna në dispozicion, shpërblimin financiar dhe respektimin e kontratës së punës dhe 
kontratës kolektive lidhur me:

•	 Pagesat e orëve suplementare.
•	 Transportin e mësuesve.
•	 Infrastrukturën e dobët e shkollave dhe mungesën e bazës materiale.

III. Ankimimet e fëmijëve-nxënës, prindërve dhe mësuesve në MASH dhe 
në Inspektoratin e Arsimit

Edhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës vijnë ankimime nga fëmijë-nxënës, 
prindër, mësues e drejtues shkolle. MASH-i ngarkon Inspektoratin e Arsimit 
për verifikimin, trajtimin dhe zgjidhjen e ankimimeve të ndryshme. Ardhja e 
ankimimeve në këto institucione ndodh shpeshherë për shkak të moszgjidhjes 
së tyre nga drejtoritë e shkollave apo nga DAR/ZA-të, të cilat nuk zbatojnë 
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rregullat ligjore në fuqi. 

III. 1 Ankimimet që vijnë nga fëmijët-nxënës

Inspektorati i Arsimit ka zgjidhur me përgjegjësi mjaft ankimime që kanë të bëjnë 
kryesisht me:

•	 Përjashtimin nga shkolla të nxënësve në shkollën e mesme, Neni 42, pika 4/c 
(në rastet kur nuk reagon Drejtoria e Shkollës ose DAR/ZA-ja që e mbulon 
atë)

•	 Mbështetjen e nxënësve për arritjet në lëndë të ndryshme mësimore, sido-
mos në shkollën e mesme

•	 Verifikimin e dhunës fizike dhe verbale të ushtruar ndaj fëmijëve-nxënës
•	 Transferimet e ndryshme që fëmijët-nxënës bëjnë kur kalojnë nga shkollat 

jopublike në ato publike apo anasjelltas
•	 Rimbursimin e teksteve (veçanërisht për shtresat e margjinalizuara si romët/

egjiptianët dhe familjet me probleme të rënda ekonomike)
•	 Ngarkesat e normave mësimore të mësuesve konform udhëzimeve zyrtare 

të MASH-it

III. 2 Ankimimet që vijnë nga prindërit 

Në Inspektoratin e Arsimit janë zgjidhur ankimime të ndryshme të ngritura nga 
prindërit tek DAR/ZA-të përkatëse, për problematikat e mëposhtme:

•	 Mungesën e fondeve nga qeverisja lokale për përmirësimin e infrastrukturës
•	 Mungesën e mësuesve të kualifikuar për profile të caktuara
•	 Rimbursimin e teksteve (veçanërisht për shtresat e margjinalizuara romët/

egjiptianët, familjet me probleme të rënda ekonomike)
•	 Përjashtimin nga shkolla të nxënësve në shkollën e mesme, Neni 42, pika 4/c 

(në rastet kur nuk reagon Drejtoria e Shkollës ose DAR/ZA-ja që e mbulon 
atë).

III. 3 Ankimimet që vijnë nga mësuesit 

Mësuesit ankimojnë më shumë probleme që lidhen me marrëdhëniet mësues-drejtues 
shkollash dhe mësues-drejtues DAR/ZA-sh, me emërimet dhe lëvizjet e personelit etj.
Lista e mëposhtme paraqet llojet më të rëndësishme të ankimimeve: 

- Largimet nga puna
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- Emërimi i drejtorëve të shkollës
- Diferencimi i nivelit të pagës për mësuesit me arsim të mesëm pedagogjik
- Mungesa e vendeve të lira të punës
- Rënia e numrit të nxënësve që sjellin klasat e bashkuara dhe pagesat e mësuesve.

Nga të dhënat1 e pyetësorëve të 38 DAR/ZA-ve rezulton se, gjatë tre viteve të fun-
dit, numri i ankimimeve në përgjithësi ka ardhur në rënie:

•	 Në rritje  –  në 4% të DAR/ZA-ve

•	 I njëjtë             –  në 35% të DAR/ZA-ve

•	 Në rënie  –  në 61% të DAR/ZA-ve  

Nga analiza e mësipërme rezulton se shpesh, në trajtimin e ankimimeve, ka mungesë 
të njohjes së bazës ligjore por edhe të hallkave dhe organizmave nëpër të cilat ka-
lon procesi. Shumë ankimime të fëmijëve-nxënës, prindërve apo mësuesve mund të 
zgjidhen në shkollë. Organizma si: Këshilli i Klasës, Këshilli i Etikës dhe Sjelljes që do 
të krijohet së shpejti sipas ligjit të ri të arsimit parauniversitar, Drejtoria e Shkollës, 
Bordi i Shkollës, Qeveria e Nxënësve apo DAR/ZA-të nuk po luajnë ende një rol 
të frytshëm për zgjidhjen e ankimimeve. Në këto kushte, lind nevoja të rishikohet 
procesi i ankimimeve, së pari duke u bërë të njohura grupeve të interesuara të gjitha 
hallkat nëpër të cilat kalon procesi dhe më pas duke u dhënë atyre peshën që u 
takon.

Inspektorati i Arsimit, përgjatë një periudhe prej dy vitesh, që nga krijimi i tij, ka 
trajtuar në rrugë zyrtare, në bashkëpunim me shkollat, DAR/ZA-të, dhe organizmat 
e ndryshëm të shkollës, dhe u ka dhënë zgjidhje mjaft rasteve të ankimimeve të 
fëmijëve-nxënës, prindërve dhe mësuesve: 

Në vitin 2010 janë trajtuar dhe zgjidhur 27 raste
Në vitin 2011 janë trajtuar dhe zgjidhur 48 raste
Në vitin 2012 janë trajtuar dhe zgjidhur 20 raste (janar-qershor)

Ankimimet e adresuara pranë MASH dhe Inspektoratit kanë pasur të bënin me 
çështje si:

- Marrëdhëniet mësues-nxënës
- Kurset private 
- Përjashtime të maturantëve nga shkolla
- Marrëdhëniet DAR/ZA – sindikata
- Plotësimi i formularëve për maturantët
1  Tabela me të dhënat statistikore të ankimimeve dhe përqindjet e zgjidhjes së tyre nga DAR/ZA-të gjendet në fund  të 
broshurës
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- Menaxhimi i institucioneve të fëmijëve që nuk dëgjojnë
- Shqetësimet që u krijohen shkollave nga vendosja e bizneseve brenda mjediseve të tyre 
- Emërimet e personelit të shkollave
- Përzgjedhja e kurrikulës së klasës së X dhe XI
- Funksionimi i bordit të shkollës

II. BAZA LIGJORE DHE ORGANIZMAT QË KONTRIBUOJNË NË 
ZGJIDHJEN E ANKIMIMEVE

Çdo fëmijë-nxënës ka të drejtën e arsimimit. Kjo e drejtë universale është e sank-
sionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në nenin 57 të saj, por edhe më 
tej në akte ligjore apo nënligjore, si: “Ligji për Arsimin Parauniversitar”, “Dispozitat 
Normative të Arsimit Parauniversitar”, VKM të ndryshme, urdhra e udhëzime etj. 
Mirëpo, ndodh shpeshherë që kjo e drejtë të cenohet, në kohë e forma të ndryshme 
dhe nga aktorë të ndryshëm. Ky është shkaku për të cilin ekzistojnë ankimimet ndaj, 
në këtë pjesë të kësaj broshure, do të paraqesim bazën ligjore dhe organizmat që 
kontribuojnë në zgjidhjen e drejtë dhe të shpejtë të ankimimeve në arsim me qëllim 
që të informojmë grupet e interesuara.

Aktorët ose organizmat që lidhen me zgjidhjen e ankimimeve janë të shumtë. Ato 
fillojnë nga vetë fëmija-nxënës duke vazhduar me radhë me prindërit, mësuesit e 
drejtuesit e shkollës, organizmat që veprojnë në nivel shkolle, si: qeveria e nxënësve, 
bordi i shkollës dhe aktorë në nivel lokal e rajonal, si: Drejtoritë Arsimore Rajonale/
Zyrat arsimore dhe qeveria vendore. Më tej, mund të përmendim aktorë në nivel 
qendror përgjegjës për shkollën, si Inspektorati i Arsimit duke përfunduar me Min-
istrinë e Arsimit dhe të Shkencës si institucioni më i lartë në vend që përgjigjet për 
arsimin dhe politikat arsimore në tërësi. 

Baza ligjore që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me zgjidhjen 
e ankimimeve përfshin Ligjin për Arsimin Parauniversitar, Dispozitat Normative të 
Arsimit Parauniversitar, VKM-të, urdhrat dhe udhëzimet e ndryshme të MASH-it, 
Rregulloret e funksionimit të institucioneve, si: Rregullorja e Inspektoratit të Arsimit, 
Rregullorja e Funksionimit të Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Arsimore, 
rregulloret e funksionimit të shkollës etj. 

Fëmijët dhe të drejtat e tyre trajtohen dhe mbikëqyren edhe nga aktorë e organiz-
ma të tjerë kombëtarë, ndërkombëtarë dhe ndërshtetërorë, publikë e shoqërorë, që 



13“ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

veprojnë jashtë sistemit arsimor, por që kanë si pjesë të punës dhe veprimtarisë së 
tyre edhe të drejtat e fëmijëve. Këtu mund të përmendim Agjencinë Kombëtare për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve – AKMDF; Zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi – ZKMD; Avokatin e Popullit; Shoqërinë Civile (OJF të ndryshme 
që veprojnë në fushën e arsimit dhe të të drejtave të fëmijëve) dhe organizata të 
ndryshme ndërkombëtare dhe ndërshtetërore ku spikatin “Save the Children” dhe 
Unicef.

II. 1. Baza ligjore për të drejtën e ankimimit

II. 1.1. Dispozitat Normative (DN)

Një shqyrtim i vëmendshëm i Dispozitave Normative aktuale të arsimit parauni-
versitar tregon se hartuesit i kanë kushtuar një vëmendje të madhe masave disi-
plinore që do t’i jepen nxënësit në situata nga më të ndryshmet, por, në asnjë rast, 
asnjë pikë e asnjë neni nuk trajton përgjegjësinë e mësuesit apo të ndonjë aktori 
tjetër nëse keqtrajton nxënësin, e dhunon, e fyen apo nuk i plotëson të drejtat që i 
takojnë. Përjashtim këtu bëjnë nenet 44, 45, 46 ku flitet për detyrimet dhe detyrat 
e mësuesit por edhe këtu nuk ka një lidhje të drejtpërdrejtë me rastet e shkeljeve 
apo keqtrajtimeve të ndryshme ndaj nxënësit. Duket se aktorët e ndryshëm institu-
cionalë të niveleve të ndryshme, të cilët e kanë për detyrë të mbrojnë nxënësit nga 
sjelljet e padenja të mësuesve, janë “të autorizuar” ta bëjnë këtë në mënyrë shumë 
të përgjithshme. Me gjithë frymën pozitive të përcjellë në drejtim të të drejtave të 
fëmijëve dhe ankimeve të tyre, përsëri ka akoma vend për ndërhyrje dhe rregullime 
institucionale.

Kështu në nenin 21, pika 10, për sjelljen, DN theksojnë se sjelljet e nxënësit          
“pasqyrohen në regjistër, në amzën e shkollës dhe në dokumentin shkollor (dëftesë). 
Shprehjet sintetike shoqërohen dhe me karakteristikën përmbledhëse për veprimtarinë 
e çdo nxënësi brenda dhe jashtë shkollës. Karakteristika e nxënësit, ku pasqyrohen ti-
paret kryesore individuale, hartohet nga mësuesi i klasës për ciklin fillor dhe mësuesi 
kujdestar i klasës në ciklet e tjera, mbështetur dhe në mendimin e mësuesve të tjerë.” 
Por, siç shihet, në këtë pikë nuk theksohet në asnjë vend se cila është përgjegjësia e 
mësuesit nëse ai nuk i plotëson këto kërkesa. 

E njëjta situatë vërehet edhe në nenin 28 për organizimin e konsultimeve për të 
ndihmuar nxënësit në periudhën përgatitore para sesionit të provimeve. Ky detyrim 
i shkollës merr përparësi në kushtet e lëvizjes për parandalimin e kurseve mësimore 
private në shkollat tona. Edhe këtu, neni nuk ofron ndonjë rrugë për ankim të nxë-
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nësit lidhur me mosorganizimin e konsultimeve nga shkolla. 

Neni 36, një nen mjaft i gjerë, sanksionon të drejtat e nxënësve në shkollë. Pika 2 e 
këtij neni thekson se “Individualiteti dhe dinjiteti njerëzor i fëmijës parashkollor dhe i 
nxënësit respektohet; ai mbrohet nga dhuna fizike e psikologjike, diskriminimi e veçimi. 
Në kopsht dhe në shkollë janë kategorikisht të ndaluara ndëshkimet fizike apo traj-
timet poshtëruese e denigruese të fëmijëve”. Sipas kësaj pike, shkolla duhet të krijojë 
kushtet për respektimin e individualitetit dhe dinjitetit njerëzor të fëmijëve dhe nxë-
nësve. Por, ç’duhet të bëjë nxënësi nëse shkolla dhe mësuesit e saj nuk i plotësojnë 
këto detyrime? Si duhet të veprojë nxënësi në këto raste? Kujt duhet t’i drejtohet, 
ku duhet të shkojë, si duhet ta parashtrojë ankesën e tij? Në fund të fundit, a duhet 
të ketë një procedurë dhe një aktor institucional që të kujdeset për këtë procedurë 
me qëllim që ankesa e nxënësit të marrë rrugën e zgjidhjes në mënyrën e duhur, me 
drejtësi dhe paanshmëri? 

Në fakt, Dispozitat Normative kanë krijuar kushtet për funksionimin e disa aktorëve 
në nivel shkolle, të cilëve u ka ngarkuar përgjegjësinë për t’u marrë me problemet 
e nxënësve. Kështu, neni 37 sanksionon Qeverinë e nxënësve, “si një strukturë organi-
zative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve 
për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre. Nëpërmjet “Qeverisë së nxënësve” 
sigurohet pjesëmarrja aktive e tyre në proceset e ndryshme demokratike në shkollë 
dhe në komunitet”. Krahas shumë të drejtave, Qeveria e nxënësve, sipas pikës (g), 
ushtron edhe të drejtën “për të mos u keqtrajtuar e diskriminuar në shkollë etj”.                       
Por, kjo e drejtë e saj mbaron këtu, pa një proces të pranimit, shqyrtimit dhe zgjid-
hjes së rasteve të keqtrajtimit dhe diskriminimit të nxënësit/nxënësve. 

Neni 42 për disiplinën dhe masat disiplinore është i gjerë në lidhje me procedurat e 
dhënies së masave disiplinore, ndërsa mundësia për ankimim e nxënësve ndaj këtyre 
masave disiplinore është tepër i kufizuar në kohë, aq sa nxënësi e ka të vështirë pro-
cesin e përmirësimit të vlerësimit të sjelljes. Për më tepër, ky nen e ligjëron masën 
disiplinore për jo më shumë se një vit mbi shpinën e nxënësit, duke prerë shpresën 
e tij/e saj apo familjes për përmirësimin e masës disiplinore. 

Neni 48 sanksionon Këshillin e prindërve të klasës. Pika g thekson funksionin e këtij 
këshilli sipas të cilit ai “parashtron mendimin e vet për raste që përfshin neni 46 pikat 
4.c & d lidhur me masat disiplinore për nxënësin.” Siç shihet, edhe këtu, Dispozitat 
Normative nuk ofrojnë një procedurë më të hollësishme për mënyrën si ky këshill i 
shqyrton masat disiplinore për nxënësin në rastet e cituara në këtë pikë.

Neni 49 sanksionon “Këshillin e prindërve të shkollës” i cili vetëm në mënyrë implicite 
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mund të ketë si funksion trajtimin e masave disiplinore. Nga ana tjetër, ky Këshill nuk 
e ka fare në funksionet e tij trajtimin e ankesave të nxënësve ndaj masave disiplinore 
që kanë marrë.

Edhe nenet 51 e 52 respektivisht për “Këshillin e mësuesve” dhe “Bordin e shkollës” 
janë shumë të përgjithshme lidhur me trajtimin e diskriminuar dhe keqtrajtimin e 
nxënësve. Ndoshta Bordi, nëpërmjet pikës 13 mund të jetë aktori që “përfaqëson 
shkollën në gjykatë për të gjitha vendimet që merr.”

Neni 53 për “Këshillin e klasës” nënvizon se ky këshill është organi që merret me 
çështje dhe probleme mësimore, edukative, të mbarëvajtjes së shkollës; të disiplinës 
mjekësore, sociale etj., të cilat lidhen me klasën. Këshilli i klasës në shkollat e mesme 
propozon edhe orientimin e nxënësve. Ky nen është i veçantë për shkak të një lloj 
procedure që ofrohet për ndjekjen e problemeve të ndryshme dhe ka të përcak-
tuara qartë disa standarde për mësuesin kujdestar, vendimmarrjen dhe shprehjen e 
opinioneve nga pjesëmarrësit në analizë.

Mjaft i qartë është neni 54 lidhur me “Këshillin e disiplinës” si organ këshillimor i drej-
torit, që vepron në shkollë dhe merret me shqyrtimin e rasteve të shkeljes së disiplinës 
nga nxënësit, në përputhje me masat disiplinore të nenit 42 pika 4 të DN. 
Këshilli i disiplinës i propozon drejtorit të shkollës masën që gjykon të arsyeshme.
Drejtori i shkollës ka të drejtën e vendimit për masën disiplinore. 
Familja ose nxënësi kanë të drejtë të bëjnë ankim brenda 8 ditëve tek autoritet arsimore 
më të larta, të cilat marrin vendimin përkatës të formës së prerë.” 
Siç shihet, edhe këtu, nuk është i qartë raporti midis kohës që i duhet një mase disi-
plinore të shqyrtohet në këtë Këshill dhe afatit prej 8 ditësh gjatë të cilit nxënësi ka 
të drejtë të bëjë ankim për masën disiplinore. 

Neni 44 përcakton detyrimet dhe detyrat e mësuesit. Në të veçohen pikat d, e, h, i, 
j, p, q, r dhe s të cilat thuajse e prekin thelbin e këtij dokumenti. Ato kanë të bëjnë 
me sjelljen e mësuesit në mënyrë të kulturuar, me etikë demokratike e profesion-
ale, me respekt dhe tolerancë, pa fyerje e pa dhunë, brenda dhe jashtë shkollës; me 
njohjen mirë nga ana e tij të lëndëve që jep në shkollë, të kërkesave shkencore dhe 
pedagogjike që përcaktojnë programet e tekstet mësimore, si dhe të teksteve të 
mësuesit; me përdorimin e instrumenteve, aparaturave, teknikave laboratorike, me-
todikave e praktikave profesionale etj.; me njohjen dhe vlerësimin në punën e tij të 
psikologjisë dhe moshës apo grupmoshave të nxënësve, karakteristikave themelore, 
veçorive, nevojave, interesave, motiveve, të drejtave, kapacitetit intelektual, formimit 
moral e qytetar dhe shqetësimeve të tyre; me realizimin e një përgatitjeje sistema-
tike ditore, të strukturuar dhe të dokumentuar, të orëve të mësimit; me realizimin 
me kompetencë, përgjegjësi dhe efektivitet sa më të lartë të PME -së; me nxitjen e 
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pavarësisë së mendimit e të veprimit individual e të lirë të nxënësit gjatë PME-së;, 
në klasë dhe jashtë saj; me zbatimin me korrektësi të detyrave specifike të mësuesit 
kujdestar, të orarit mësimor të caktuar nga drejtori i  shkollës dhe të paraqitjes në 
shkollë; me mospërdorimin e nxënësve për çështje e nevoja private; me mosor-
ganizimin e kurseve private me nxënësit e tij; me mospirjen e duhanit në klasa dhe 
ambiente të tjera të shkollës si dhe me mospërdorimin e pijeve alkoolike gjatë orarit 
të punës. 

Këto detyra të mësuesit ose më saktë, moskryerja e tyre përbën shkakun e keqtraj-
timeve diskriminimit të nxënësve dhe sjell drejtpërdrejt shkelje të të drejtave të fëm-
ijëve në shkollë. Mësuesi duhet t’i zbatojë këto detyra. Nga ana tjetër, nëse mësuesi 
nuk i zbaton ato, a nuk kemi të bëjmë në këtë rast me keqtrajtim dhe diskriminim të 
nxënësve? Nëse po, cilat janë të drejtat e nxënësve në këto raste? A nuk ka të drejtë 
nxënësi të ankohet për punë të dobët të mësuesit në kryerjen e detyrave të tij? Si duhet 
të fillojë procesi i ankimit? Si duhet të vazhdojë procesi? Si duhet të merret vendimi dhe 
cilat duhet të jenë efektet e këtij vendimi?

Analiza e mësipërme tregon se Dispozitat Normative ofrojnë një bazë të shëndoshë 
për trajtimin e problemeve të keqtrajtimit dhe diskriminimit të nxënësve në shkollë. 
Por, ato nuk janë aq sa duhet të qarta në lidhje me aktorin që do të marrë përsipër 
mbrojtjen e këtyre të drejtave, si dhe me procedurat e trajtimit të ankesave të nxë-
nësve në këtë fushë.

II. 1.2. Ligji i ri për sistemin arsimor parauniversitar

Karakteristikë thelbësore e ligjit “Për sistemin arsimor parauniversitar” është se ai 
pasqyron qartë standardet e parashikuara në Kushtetutën tonë dhe në konventat 
ndërkombëtare për sa i takon të drejtës për arsim dhe barazisë për arsimim për 
të gjithë pa asnjë lloj diskriminimi për shkak të origjinës sociale, përkatësisë fetare, 
kombësisë, gjinisë, ngjyrës, gjendjes shëndetësore ose ndonjë shkak tjetër. 

Ligji është një bazë e fortë mbrojtëse që lejon të formulohen dhe të zbatohen pro-
cedura në një fushë delikate si ajo e mbrojtjes së fëmijëve nga keqtrajtimi dhe dis-
kriminimi. Në nenin 2 të këtij ligji shprehet qëllimi i sistemit arsimor parauniversitar.

“…Sistemi arsimor parauniversitar ka për qëllim formimin e çdo individi me kom-
petencat themelore që nënkuptojnë dijet, aftësitë, vlerat dhe qëndrimet, në mënyrë 
që të përballojë sfidat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e 
kombin dhe në mënyrë të veçantë:
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•	 të respektojë, të mbrojë identitetin kombëtar e të zhvillojë trashëgiminë 
tonë kulturore;

•	 të zhvillohet në aspektin etik, intelektual, fizik, social dhe estetik, të jetë i aftë 
të mendojë në mënyrë të pavarur, kritike e krijuese, t’u përshtatet ndryshi-
meve, të ketë vetëbesim e shpirt bashkëpunimi, të jetë i gatshëm të ofrojë 
ndihmesën e tij për mirëqenien, përparimin, lirinë e demokracinë; 

•	 të ketë bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia, bashkëpunimi dhe res-
pekti për të tjerët janë vlerat më të larta njerëzore;

•	 të respektojë traditat e popujve të tjerë;  
•	 të ndërgjegjësohet për të përmbushur përgjegjësitë e tij për mbrojtjen e 

mjedisit...”

Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm janë përcaktimet që parashikon ligji për 
mbështetjen e nxënësve me nevoja të veçanta duke mënjanuar disfavorizimin e tyre 
në procesin e të nxënit për shkak të aftësive fizike të kufizuara. Ligji parashikon një 
rritje të theksuar të rolit të Pushtetit Vendor në zhvillimin e APU-së dhe precizon 
kompetencat dhe përgjegjësitë e njësive të qeverisjes vendore (Bashki/komuna) dhe 
Njësive Arsimore Vendore (DAR/ZA). Përmes këtij ligji fuqizohet roli politikë-bërës 
i MASH-it dhe delegohen gjithnjë e më shumë përgjegjësitë dhe kompetencat e 
administrimit në bashki, komuna dhe DAR/ZA. 

Ligji institucionalizon plotësisht statusin e mësuesit dhe drejtuesit të shkollës në 
kuptimin e të drejtave, detyrave dhe procedurave të konkurrimit për emërimin në 
punë.

Gjithashtu, për herë të parë, ligji parashikon mbrojtjen e të dhënave të nxënësve dhe 
punonjësve arsimorë sipas standardeve të përparuara. Parë në këtë këndvështrim, 
ligji është një koracë e fortë mbrojtjeje për të gjithë aktorët që operojnë brenda 
sistemit arsimor parauniversitar ku, pa asnjë dyshim, nxënësit janë objekt dhe sub-
jekt primar.

II. 1.3. Kodi i Etikës së Mësuesit 

Ky është një dokument në proces hartimi që ka në themel vlerat e parimet tek të 
cilat bazohemi për të pasur një mjedis arsimor mbështetës dhe motivues për nxë-
nësit dhe të nxënit.

Vlerat themelore mbi të cilat duhet të ngrihet shoqëria demokratike dhe që shkolla 
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i ka në themel të misionit të saj janë: drejtësia, paanësia, mosdiskriminimi, trajtimi i 
barabartë, dinjiteti etj. Parimet që drejtojnë procesin e arsimimit bazohen në këto 
vlera universale dhe janë një garanci për zhvillimin e këtij arsimimi në rrugën e duhur.

Kodi i etikës së mësuesit është hartuar për të ndihmuar mësuesin në përpjekjet e tij 
për realizimit të misionit të shkollës për të krijuar një mjedis motivues për nxënësit 
dhe për të marrë vendimet e duhura në rastet e dilemave etike me të cilat ai përbal-
let gjatë ushtrimit të profesionit të tij. 

Kodi i etikës së mësuesit ofron modelin e sjelljes që shoqëria kërkon dhe e vlerëson 
si të nevojshëm, në mënyrë që shkolla të realizojë misionin e saj shoqëror për një 
shoqëri demokratike.

Një nga dy parimet bazë mbi të cilat hartohet kodi i etikës së mësuesit është parimi 
i përkushtimit ndaj nxënësit mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet që priten 
nga mësuesi në lidhje me nxënësit dhe të nxënit. 

Çdo individ që kryen misionin e nderuar të mësuesit merr edhe përgjegjësinë e 
përpjekjeve të tij të gjithanshme për ta përmbushur atë mision me angazhimin më 
të madh të mundshëm.  Ai merr përsipër të jetë mishërim i standardeve më të larta 
etike që kërkon profesioni i mësuesit dhe model i sjelljes që buron prej tyre.

Në pjesën e parë “Përkushtimi ndaj nxënësit dhe të nxënit” parashtrohen kërkesat, 
kriteret etike dhe morali që duhet të udhëheqë mësuesin në punën e tij me nxënë-
sin dhe me procesin mësimor në tërësi.

Misioni i shkollës dhe i profesionit të mësuesit kërkon që vendimmarrjet e tij në 
ushtrimin e profesionit të kenë në bazë përparësinë e interesit të nxënësit dhe të 
cilësisë së të nxënit.

Zbatimi i sjelljeve që burojnë nga parimet e mëposhtme krijon modelin e mësuesit 
që vlerëson si parësor interesin më të lartë të nxënësit dhe të nxënit e tij. E gjitha 
kjo sintetizohet në mënyrë të plotë në paragrafët (a) dhe (b) më poshtë:

a) Mësuesi i përkushtuar ndaj nxënësit ushqen vazhdimisht potencia-
lin qytetar, shoqëror, emocional, fizik dhe intelektual të çdo nxënësi. 

•	 Mësuesi bazohet në bindjen se çdo nxënës mund të jetë i suksesshëm dhe 
siguron kushtet e të nxënit për të gjithë nxënësit.

•	 Mësuesi trajton të gjithë nxënësit në mënyrë të barabartë dhe me respekt, 
në përputhje me ligjin, me dinjitetin dhe vlerat e tyre të brendshme. 

•	 Mësuesi i ndihmon nxënësit të vlerësojnë identitetin e tyre, të mësojnë më 
shumë rreth trashëgimisë së tyre kulturore dhe të ushtrojnë përgjegjësitë e 
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tyre qytetare dhe shoqërore. 
•	 Mësuesi trajton me respekt dhe mirëbesim çdo informacion personal dhe 

të ndjeshëm për nxënësin dhe nuk e bën atë publik nëse një gjë e tillë nuk i 
kërkohet nga punëdhënësi ose nga ligji. 

•	 Mësuesi nxit zhvillimin e të gjithë nxënësve përmes integrimit të të nxënit 
intelektual, fizik, emocional, shoqëror e qytetar.

•	 Mësuesi nxit te nxënësi zhvillimin e aftësive të larta të të menduarit, aftësinë 
për të analizuar, për të vlerësuar dhe për të komunikuar informacione në 
mënyrë të efektshme.

•	 Mësuesi përfshin nxënësit në veprimtari që nxisin këndvështrime dhe zgjid-
hje të shumëllojshme ndaj çështjeve të ndryshme.

•	 Mësuesi ndihmon nxënësit të kuptojnë karakterin e ndërlikuar dhe ndon-
jëherë kontradiktor të njohurive.

•	 Mësuesi u ofron dhe u mundëson nxënësve rrugë e forma të larmishme për 
të shprehur njohuritë, aftësitë dhe të nxënit e tyre.

•	 Mësuesi i ndihmon nxënësit të reflektojnë për të nxënit e tyre dhe të bëjnë 
lidhjen me përvojat e jetës. 

b)Mësuesi i përkushtuar ndaj nxënësit krijon, mbështet dhe ruan mje-
dise të nxëni sfiduese për të gjithë.

•	 Mësuesi, si model sjelljeje në fushën e të nxënit, shfaq shprehitë e të mendu-
arit dhe të punës, të nevojshme për të zhvilluar dhe për të zbatuar njohuritë, 
si dhe kuriozitetin dhe entuziazmin për të nxënit.

•	 Mësuesi përdor njohuritë e tij profesionale për të nxitur të nxënit nga ana 
e nxënësve.

•	 Mësuesi pra non kontributin e nxënësit në procesin e krijimit dhe përvetësim-
it të njohurive.

•	 Mësuesi mbështet një mjedis sfidues të nxëni.
•	 Mësuesi kërkon vazhdimisht burime të nevojshme për të nxënit në nivele  

të larta.
•	 Mësuesi këmbëngul që nxënësit të jenë individë aktivë, kërkues, përzgjedhës 

të mirë, reflektues e vlerësues të nxënit të tyre.
•	 Mësuesi i vlerëson nxënësit për të rritur motivimin e të tyre për të nxënë 

dhe cilësinë e të nxënit.
•	 Mësuesi është i paanshëm e jo diskriminues në vlerësimin e nxënësve.
•	 Mësuesi është gjithmonë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të nxënësve, në 

mënyrë që nxënësit të mos vihen në situata më pak ose më shumë të favor-
shme për të treguar arritjet e tyre.

•	 Mësuesi përdor strategji dhe larmi vlerësimesh që mbajnë parasysh diversitetin. 
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II. 1.4. VKM-ja Nr. 56, datë 03.02.2010, “Për krijimin e Inspektoratit Kombëtar të 
Arsimit Parauniversitar” 

Një zhvillim shumë i rëndësishëm që ka lidhje me këtë fushë është edhe institucion-
alizimi i Inspektoratit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar – IKAP-i. Ky institucion, 
përveç rolit dhe përgjegjësisë së tij si garant i vlerësimit të jashtëm e të paanshëm 
dhe i ruajtjes dhe përmirësimit të cilësisë në shkollën shqiptare, ka për detyrë funk-
sionale edhe trajtimin dhe zgjidhjen e ankesave të ndryshme që lindin brenda sis-
temit arsimor parauniversitar. IKAP-i, për mbarëvajtjen e punës së tij, ka hartuar 
instrumentet përkatëse, si dhe ka paraparë edhe procedurat për kryerjen e këtyre 
detyrave. Pjesë e rëndësishme e fushave të inspektimit janë edhe fushat “Klima dhe 
etika” e “Kujdesi ndaj nxënësit” të cilat lejojnë përfshirjen me kompetencë pro-
fesionale të Inspektoratit në trajtimin dhe zgjidhjen përfundimtare të ankesave të 
nxënësve për shkeljen e të drejtave të tyre. 

II. 1.5. Akte të tjera ligjore e nënligjore në këtë drejtim

Një sërë vendimesh të Këshillit të Ministrave trajtojnë aspekte të tjera të këtij prob-
lemi. Kështu, mund të përmendim ligjin Nr. 10347 “Për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës”, i cili përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat 
përgjegjës që garantojnë realizimin me efektivitet të mbrojtjes së këtyre të drejtave, 
si dhe përkujdesjen e posaçme për fëmijën. Ligji kontribuon shumë sepse përcakton 
disa koncepte themelore të tilla, si: “Dhuna ndaj fëmijëve”, “Dhuna psikologjike”, 
“Dhuna fizike”, “Fëmijë në rrezik”,  “Mbrojtje e fëmijës”,  “Ndëshkimi trupor”,  “Ndë-
rhyrje e paligjshme për ruajtjen e identitetit”, “Prostitucion i fëmijëve”,  “Pornografi 
e fëmijëve”,  “Shitje e fëmijëve” dhe “Neglizhenca e fëmijës”.

Nga ana tjetër, projektvendimi i KM-së i vitit 2011, “Për procedurat e kryerjes së 
monitorimit dhe vendosjes së sanksionit nga agjencia shtetërore për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve” i ka hapur rrugë krijimit të Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Fëmijëve (AKMDF) dhe procedurës së kryerjes së monitorimit kur 
vërehet ose dyshohet se ka ndodhur një shkelje e së drejtës në bazë të ankesës apo 
të kërkesës së: a) fëmijës së interesuar ose të dëmtuar, b) prindit ose kujdestarit të 
tij ligjor, c) një organizate jofitimprurëse që paraqet një prokurë të posaçme për 
të përfaqësuar interesat e fëmijës; d) çdo personi tjetër ligjërisht përgjegjës për 
fëmijën; e) çdo personi fizik që vihet në dijeni lidhur me shkeljen e një të drejte 
të fëmijës. Sipas një projektvendimi të radhës, KM ngarkon AKMDF me detyrën e 
grumbullimit të të dhënave lidhur me treguesit e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës 
në përputhje me procedurat e përcaktuara. AKMDF pasi i vlerëson këto të dhëna, 
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harton raporte për realizimin e qëllimeve të parashikuara në projektvendimin për-
katës për përmirësimin e respektimit të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. 

Po kështu, në një projektvendim tjetër të vitit 2011, KM-ja parashikon “Me-
kanizmin e bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse 
për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit për këto 
raste. Kjo strukturë përbëhet nga:

a) Komiteti Drejtues “Për bashkërendimin e punës ndërmjet autoriteteve         
shtetërore përgjegjëse për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik”, 
b)  Grupet teknike multidisiplinare, 
c)  Njësitë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në nivel qarku
d)  Njësitë për mbrojtjen e fëmijëve në nivel bashkie/komune.

II. 2. Organizmat për zgjidhjen e ankimimeve brenda sistemit arsimor parauniversitar

E gjithë ngrehina ligjore në fushën arsimore në Shqipëri ka parashikuar ngritjen e 
strukturave dhe institucioneve përkatëse të cilat, ndër detyrat e tjera institucionale, 
kanë edhe mbikëqyrjen dhe trajtimin e ankimeve të fëmijëve, si dhe përmbushjen e 
të drejtave të tyre.

Ankimet për rastet e shkeljeve të të drejtave të fëmijëve, brenda sistemit arsimor, 
janë paraparë të trajtohen në nivele të ndryshme institucionale. Kjo edhe në varësi 
të cilësisë së zgjidhjes apo përmbushjes nga ana e instancës përkatëse të ankimit 
të bërë nga ana e nxënësit. Kështu, një ankim adresohet fillimisht në nivel shkolle; 
nëse nuk gjen zgjidhje, ankimi trajtohet në nivel lokal apo rajonal, pra nga ana 
e DAR/ZA-së, dhe në nivel qendror në të cilin ankimet dhe trajtimi i tyre janë 
kryesisht kompetencë e Inspektoratit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar. Në këtë 
nivel, shqyrtohen ato ankesa të cilat nuk pajtohen me zgjidhjen e dhënë në nivelet 
më poshtë. Drejtoria e Ligjshmërisë së Inspektoratit organizon inspektimin e të 
gjithë procedurës që ka ndjekur ankesa e nxënësit dhe shprehet me një vendim, i cili 
është i formës së prerë. 

II. 2.1. Në nivel shkolle: Institucioni kryesor përgjegjës në këtë nivel është shkolla. 
Institucioni arsimor (shkolla) ka për detyrë krijimin e mjedisit miqësor për nxënësit 
dhe të mundësive që secili nxënës të shfaqë e të zhvillojë individualitetin e tij dhe 
të realizojë potencialin në përputhje me ligjin. Institucioni arsimor u ofron nxënësve 
mjediset dhe pajisjet për veprimtari sportive, kulturore e zbavitëse edhe pas orëve 
mësimore, si dhe në ditët e pushimit. Këtu është paraparë dhe rekomandohet që të 
gjejnë zgjidhje të plotë të gjitha ankesat e paraqitura nga ana e fëmijëve, në këtë nivel. 
Trajtimi i ankimit i nënshtrohet disa organizmave apo strukturave të ngritura në 



22 “ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

nivel shkolle që ndihmojnë në mbarëvajtjen dhe përmbushjen e PME-së në shkollë. 
Këto struktura do t’i trajtojmë si nënndarje të nivelit të parë. Hierarkia e tyre është 
si vijon:

•	 Këshilli i klasës. Ky këshill është organi që merret me çështje dhe probleme 
mësimore, edukative, të mbarëvajtjes së disiplinës, asaj mjekësore, sociale etj., të 
cilat lidhen me klasën.

•	 Këshilli i prindërve të klasës. Ky këshill parashtron mendimin e vet për 
rastet që përfshihen në nenin 46, pikat 4.c & d, lidhur me masat disiplinore për 
nxënësin.

•	 Këshilli i prindërve të shkollës. Ky këshill mund të ketë funksion të limituar 
për trajtimin e masave disiplinore. Nga ana tjetër, Këshilli nuk e ka në funksionet 
e tij trajtimin e ankesave të nxënësve ndaj masave disiplinore të marra.

•	 Qeveria e nxënësve. Është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në 
shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, 
mësimit dhe edukimit të tyre. Nëpërmjet “Qeverisë së nxënësve” sigurohet 
pjesëmarrja aktive e tyre në proceset e ndryshme demokratike në shkollë dhe 
në komunitet. Krahas shumë të drejtave, Qeveria e nxënësve, sipas pikës (g) të 
DN-ve, ushtron edhe të drejtën “për të mos u keqtrajtuar e diskriminuar në 
shkollë”. Organi kryesor i qeverisjes se nxënësve është Senati, i kryesuar nga 
presidenti dhe kryetari i senatit, në përbërje të të cilit ka nga një Senator për 
çdo klasë. Pika 6, germa g sanksionon të drejtën e nxënësve për të mos u diskri-
minuar dhe keqtrajtuar në shkollë. Në varësi të tematikes, përfaqësues të senatit 
ftohen të marrin pjesë në mbledhjet e këshillit të mësuesve ose drejtorisë së 
shkollës.

•	 Këshilli i Disiplinës është organ këshillimor i drejtorit që vepron në shkollë 
dhe merret me shqyrtimin e rasteve të shkeljes së disiplinës nga nxënësit në për-
puthje me masat disiplinore të nenit 42, pika 4 të DN-ve. Përbëhet nga drejtori 
i shkollës, një nga zëvendësdrejtorët, punonjësi social, katër mësues të zgjedhur 
me votim nga Këshilli i prindërve të shkollës, 2 ose 3 nxënës nga Qeveria e nxë-
nësve dhe një përfaqësues nga pushteti vendor. Këshilli i disiplinës i propozon 
drejtorit të shkollës masën që gjykon të arsyeshme. Drejtori i shkollës ka të 
drejtën e vendimit për masën disiplinore. Familja ose nxënësi kanë të drejtë të 
bëjnë ankim brenda 8 ditëve tek autoritetet arsimore më të larta të cilat marrin 
vendimin përkatës të formës së prerë. 

•	 Mësuesi kujdestar.  Ai kujdeset për një klasë të caktuar dhe duhet ta ndi-
hmojë atë për realizimin e PME-së përgjatë gjithë vitit shkollor. Sipas pikës 3.c të 
DN-ve, mësuesi kujdestar duhet të njohë mirë psikologjinë, veçoritë, interesat 
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dhe prirjet e çdo nxënësi të klasës që ka nën kujdestari dhe të bashkëpunojë me 
punonjësin social të shkollës për shqetësimet dhe problemet e nxënësve. 

•	 Këshilli i mësuesve. Është organ konsultativ i drejtorit të shkollës që kujdeset 
dhe kontribuon për mbarëvajtjen dhe cilësinë e PME-së. Në të bëjnë pjesë të 
gjithë anëtarët e trupës mësimore dhe kryetar i tij është drejtori i shkollës.

•	 Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes në institucionin arsimor. Në institu-
cionin arsimor do të funksionojë edhe Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes i përbërë 
nga mësues, prindër dhe nxënës të arsimit të mesëm. Komisioni ka për detyrë 
të shqyrtojë ankesat e nxënësve, të prindërve e të punonjësve të institucionit 
ndaj shkeljeve të normave të etikës dhe të sjelljes dhe t’i propozojë drejtorit të 
institucionit masat përkatëse. Ky organizëm, tashmë i sanksionuar në ligjin e ri 
për arsimin parauniversitar, mund të konsiderohet si çelësi kryesor për zgjidhjen 
e ankimimeve të fëmijëve-nxënës.

•	 Bordi i shkollës ose Bordi i institucionit arsimor. Çdo institucion arsimor 
ka bordin e tij të përbërë nga prindër, nxënës, mësues dhe përfaqësues të qever-
isë vendore e të komunitetit. Bordi kontribuon për mbarëvajtjen e institucionit 
arsimor dhe i raporton për veprimtarinë e tij këshillit të prindërve të institu-
cionit. Bordi merr pjesë në procedurat e emërimit e të largimit të drejtorit të 
institucionit arsimor dhe të mësuesit. 

•	 Drejtoria e shkollës. Personi që udhëheq veprimtarinë e institucionit arsimor 
është drejtori i shkollës. Drejtori i institucionit arsimor, publik ose privat, është 
përgjegjës për zbatimin e ligjit arsimor parauniversitar dhe të akteve nënligjore 
në zbatim të tij; përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor; zbatimin dhe zhvil-
limin e kurrikulës; menaxhimin e personelit dhe krijimin e kushteve për zhvil-
limin profesional të punonjësve të institucionit. 

II. 2.2. Niveli lokal apo rajonal. Institucioni kryesor përgjegjës në këtë nivel janë 
DAR/ZA-të dhe njësitë bazë të qeverisjes vendore.

DAR/ZA-të janë njësitë arsimore vendore dhe përfaqësojnë ministrinë në nivelin 
vendor. Struktura dhe organika e tyre miratohen me urdhër të Kryeministrit. Njësitë 
arsimore vendore janë Drejtoritë arsimore, në nivel prefekture, dhe Zyrat arsimore, 
në nivel nënprefekture. Misioni i DAR/ZA-ve është mbështetja me shërbim arsimor 
për të gjithë nxënësit në territorin që administrojnë. Njësia arsimore vendore është 
përgjegjëse për funksionimin e institucioneve arsimore brenda juridiksionit të saj. 
Detyrat e saj janë:
Në nenin 24 të rregullores së funksionimit të DAR/ZA-ve, lidhur me të drejtën e 
ankimimit thuhet: “DAR-i dhe ZA-ja sigurojnë të drejtën për ankimim të punonjësve 
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arsimorë, organizmave arsimorë, qytetarëve dhe organizatave”. Siç shihet, e drejta e 
nxënësve për t’u ankimuar nuk del në mënyrë të qartë, por ajo në mënyrë implicite 
nënkuptohet pasi kjo e drejtë mund të ushtrohet në emër të fëmijëve nga qytetarët 
- prindër ose përfaqësues të autorizuar të organizatave të ndryshme. 

Në nenin 34.1 “Detyrat e Sektorit të Kurrikulës dhe të Cilësisë në DAR dhe Sektorit 
të Kualifikimit dhe të Cilësisë në ZA”, germat a, b, c, d, e lidhur me mbështetjen në 
zbatimin e kurrikulës dhe të drejtës së fëmijëve-nxënës thuhet: 

a) Ndjek plotësimin nga shkollat të parapëlqimit të nxënësve në kurrikulën me 
zgjedhje dhe është një organizëm që mund të trajtojë ankimime për zgjedhjet kur-
rikulare.

Në nenin 34.7 “Nxënësit me nevoja të veçanta”, detyra e DAR/ZA-ve është t’i 
kushtojnë vëmendje të posaçme përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në 
institucionet arsimore të zakonshme, ndërsa në nenin 34.8 “Nxënësit me prirje të 
veçanta”, ato kanë për detyrë mbështetjen e nxënësve me prirje të veçanta.

Njësitë bazë të qeverisjes vendore. Njësia bazë e qeverisjes vendore ka për 
detyrë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor për të gjithë 
nxënësit në institucionet arsimore parauniversitare publike. Kompetencat kryesore 
të njësisë bazë të qeverisjes vendore janë si më poshtë:

•	 Njësia bazë e qeverisjes vendore, në bashkëpunim me njësinë përkatëse arsi-
more vendore dhe institucionet arsimore publike, është përgjegjëse për reg-
jistrimin e nxënësve në shkollat publike të arsimit të detyrueshëm me kohë të 
plotë.

•	 Njësia bazë e qeverisjes vendore, mbështetur në propozimet e njësive arsi-
more vendore dhe këshillave pedagogjikë të institucioneve, sipas kritereve të 
miratuara në këshillat e njësive vendore, mbështet:

•	 nxënësit e familjeve në nevojë;

•	 nxënësit me arritje të shkëlqyera; 

•	 punonjësit e institucioneve arsimore për trajnime për zhvillimin e tyre profesional 
dhe për zhvillimin e kurrikulës.

II. 2.3. Niveli qendror. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës – MASH-i dhe Inspektorati 
i Arsimit

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës – MASH-i synon edukim cilësor për këdo 
e kudo në arsimin parauniversitar; arritje të standardeve bashkëkohore evropiane 
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në arsimin universitar; impulse konkrete në kërkimin shkencor dhe potencialin 
njerëzor me qëllim impaktin e drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e shoqëror 
të vendit.
Në nenin 2 të rregullores së MASH-it, “Misioni dhe veprimtaria”, thuhet se:
Misioni i MASH-it konsiston në:

•	 Hartimin, zbatimin e politikave dhe realizimin e qëllimeve që rrjedhin prej 
tyre duke mundësuar sigurimin e një sistemi arsimor cilësor që mundëson 
zhvillimin e plotë dhe të gjithanshëm të individit dhe shanse të barabarta 
për të gjithë shtetasit shqiptarë, i fokusuar në aftësimin e qytetarëve për 
përfshirje aktive në ushtrimin dhe zhvillimin e demokracisë dhe respektimin 
e shtetit ligjor.

•	 Respektimin e perspektivës dhe interesave të individit, të komunitetit dhe 
të shoqërisë dhe pajisjen me njohuritë e nevojshme për t’u përballur me 
kërkesat e ekonomisë së tregut në përputhje me prioritetet kombëtare dhe 
evropiane.

•	 Krijimin, transmetimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e dijeve me anë të mësimd-
hënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve.

Veprimtaria e MASH-it konsiston në:

•	 Përgatitjen dhe sigurimin e zbatueshmërisë së akteve ligjore dhe nënligjore 
që rregullojnë të drejtën e arsimimit në të gjitha ciklet dhe nivelet e ar-
simimit, ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin arsimor, si 
dhe punën kërkimore e shkencore të institucioneve përkatëse. 

•	 Konceptimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme dhe të posaçme për 
çështjet e sistemit arsimor, të cilat kanë për synim zhvillimin e mëtejshëm të 
vlerave dhe traditave të arritura në fushën e edukimit dhe arsimimit, si dhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor që ofrohet në 
të gjitha nivelet e sistemit arsimor.

Inspektorati i Arsimit

Inspektorati i Arsimit, me VKM-në Nr. 56, datë 03.02.2010, “Për krijimin e Inspek-
toratit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar” IKAP-i, është institucion i posaçëm i 
inspektimit, monitorimit, vlerësimit e këshillimit lidhur me cilësinë e arsimit parau-
niversitar dhe funksionimin e strukturave menaxhuese të tij (shkollat, drejtoritë ar-
simore rajonale, zyrat arsimore). Inspektorati i Arsimit ka për mision përmirësimin 
e cilësisë së shërbimit arsimor për të gjithë nxënësit në arsimin parauniversitar 
nëpërmjet vlerësimit të jashtëm të institucioneve arsimore.
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Inspektorati i arsimit kryen këto funksione kryesore: inspekton, monitoron, vlerë-
son, këshillon dhe nxjerr përfundime mbi zhvillimin e procesit mësimor-edukativ 
dhe menaxhimin e bazës materialo-didaktike të shkollës; verifikon pajtueshmërinë 
e veprimtarisë së institucioneve arsimore me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe 
udhëzimet e ministrit të Arsimit dhe të Shkencës për DAR/ZA-të dhe për institu-
cionet shkollore; monitoron problemet që paraqiten në shkollë me tekstin shkollor; 
monitoron zbatimin e dispozitave normative të shkollës, zbatimin e kodit të etikës 
së mësuesit, punën e bordit të shkollës dhe të organeve demokratike të saj; inspek-
ton zbatimin e rregulloreve të maturës shtetërore dhe provimeve të lirimit. 

Në mënyrë më të detajuar, në nenin 8 dhe 9 të rregullores së Inspektoratit 
përshkruhen funksionet kontrolluese dhe këshilluese të tij që kanë të bëjnë, veç 
të tjerave, edhe me kompetencën ligjore për adresimin dhe shqyrtimin e ankesave, 
përfshirë këtu edhe ato të nxënësve. 

Neni 8. Funksioni kontrollues

•	 Inspektorati vlerëson cilësinë e zbatimit nga ana e institucionit arsimor të 
akteve ligjore e nënligjore që kanë të bëjnë me veprimtarinë e institucionit, 
si dhe të zbatimit të rregullores së tij funksionale.

•	 Inspektorati shqyrton ankesat nga punonjës të institucioneve arsimore, 
prindër, nxënës, qytetarë të tjerë, si dhe ankesat e organizmave të tjerë rreth 
shkeljeve të mundshme ligjore, administrative ose etike të punonjësve të 
institucioneve arsimore.

•	 Ministri mund të ngarkojë Inspektoratin e Arsimit me shqyrtimin e ankesave 
të sipërpërmendura të cilat i adresohen Ministrit ose me shqyrtimin e situat-
ave të tjera të veçanta në institucionet arsimore, të cilat përfshihen në fushën 
e veprimtarisë së Inspektoratit.

Neni 9. Funksioni këshillues

•	 Inspektorati këshillon (m)Ministrin në formulimin e politikave arsimore, 
rishikimin e strategjive arsimore dhe vendimmarrjet në fushën e reformave 
arsimore.

•	 Inspektorati e këshillon (m)Ministrin me kërkesën e tij ose me iniciativën e 
kryeinspektorit. Kryeinspektori i paraqet këshillat e tij me shkrim, më vete 
ose si pjesë të raporteve.

•	 Inspektorati këshillon DAR/ZA-të dhe shkollat për përmirësimin e cilësisë 
së shërbimit arsimor. Inspektorët këshillojnë mësues të veçantë vetëm me 



27“ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

kërkesën e vetë mësuesve.

•	 Inspektorati qëmton dhe përhap praktikat e suksesshme të institucioneve 
dhe individëve nëpërmjet raporteve të tyre si dhe, në mënyrë të posaçme, 
nëpërmjet internetit ose botimeve.

Lidhur me nenin 26 mbi “Ankesat kundër punonjësve të institucioneve 
arsimore” më poshtë shpjegohet mënyra e procedimit për këto raste.

•	 Ankesat kundër punonjësve të institucioneve arsimore shqyrtohen nga In-
spektorati vetëm nëse është respektuar hierarkia e paraqitjes së ankesës.

•	 Ankuesi i drejtohet me shkrim, më së pari, eprorit të drejtpërdrejtë të per-
sonit për të cilin formulohet ankesa. Nëse përgjigjen me shkrim të tij e konsi-
deron të pamjaftueshme, ankuesi i drejtohet eprorit pasues të drejtpërdrejtë.

•	 Ankuesi ka të drejtë t’i drejtohet kryeinspektorit, si hallka e fundit admin-
istrative, duke paraqitur ankesën e tij me shkrim së bashku me ankesat dhe 
përgjigjet paraardhëse me shkrim.

•	 Kryeinspektori cakton një inspektor ose një ekip inspektorësh për ta shqyr-
tuar ankesën dhe, sipas rastit, për të takuar ankuesin ose për të shqyrtuar 
gjendjen në vend.

•	 Kryeinspektori i dërgon ankuesit përgjigjen me shkrim brenda një muaji nga 
dorëzimi i ankesës së tij.

Përjashtohen nga hierarkia e paraqitjes së ankesës rastet në të cilat personat an-
kohen për drejtorin e DAR/ZA-së. Ankesa në këto raste nuk kalon tek eprori i tij i 
drejtpërdrejtë, por i drejtohet Kryeinspektorit.

II. 3 Organizmat për zgjidhjen e ankimimeve jashtë sistemit arsimor

II. 3.1. Avokati i Popullit

Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të 
individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve 
të administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Ai ka si 
mision të tij parandalimin e konflikteve të mundshme midis administratës publike 
dhe individit. Avokati i Popullit vepron në bazë të ankesës apo kërkesës së paraqitur 
pranë tij. Ai vepron edhe me nismën e vet, për raste të veçanta, të bëra publike, por 
duhet gjithmonë të marrë më vonë pëlqimin e të interesuarit ose të dëmtuarit.



28 “ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

Në mbrojtje të interesave të një komuniteti të gjerë, i cili mund të preket nga pro-
cedimi administrativ, Avokati i Popullit ka të drejtë të fillojë një procedim adminis-
trativ dhe të marrë pjesë në të, në përputhje me kërkesat e Kodit të Procedurës 
Administrative.

Ne nenin 2 të Kreut të Pare(ë) të Ligjit për Avokatin e Popullit ku flitet për Detyrat 
e Avokatit të Popullit thuhet:

Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga vep-
rimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës 
publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj.

Avokati i Popullit, i udhëhequr nga parimet e paanësisë, konfidencialitetit, profesional-
izmit dhe pavarësisë, ushtron veprimtarinë në mbrojtje të të drejtave dhe të lirive të 
njeriut, të parashikuara në dispozita kushtetuese dhe në ligje.

Në nenin 12 të kreut të tretë, ku flitet për ankesat, rregullat e shqyrtimit të 
çështjeve dhe kompetencat e avokatit të popullit, “E drejta për t’u ankuar”, thuhet 
se:

Çdo individ, grup individësh ose organizatat joqeveritare që pretendojnë se u janë 
shkelur të drejtat dhe liritë e interesat e tyre të ligjshme nga veprimet ose mosvep-
rimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, kanë të drejtë 
të ankohen ose të njoftojnë Avokatin e Popullit dhe të kërkojnë ndërhyrjen e tij për 
vënien në vend të së drejtës ose lirisë së shkelur. 

Avokati i Popullit duhet të ruajë fshehtësinë nëse e sheh të arsyeshme dhe nëse kjo 
kërkohet nga personi që bën ankesën, kërkesën apo njoftimin.

Në kapitullin III të rregullores mbi funksionimin e institucionit të Avokatit të 
Popullit, në nenin 24 shpjegohet mënyra e pritjes së ankesave, kërkesave dhe 
njoftimeve, si më poshtë: 
Institucioni i Avokatit të Popullit pranon ankesa, kërkesa apo njoftime nga çdo indi-
vid, grup individësh ose nga organizata joqeveritare që pretendojnë se u janë shkelur 
të drejtat, liritë dhe interesat e tyre të ligjshme nga veprimet ose mosveprimet e 
paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike ose të të tretëve që 
veprojnë për llogari të administratës publike shqiptare.

Avokati i Popullit gëzon të drejtën për të refuzuar shqyrtimin e çështjeve që kanë 
ndodhur apo kanë qenë në diskutim para datës 4 Shkurt 1999, sepse ligji “Për Avoka-
tin e Popullit” është miratuar në këtë datë.
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Në mënyrë të njëllojtë dhe pa dallime priten dhe trajtohen edhe ankesat, kërkesat 
apo njoftimet e të huajve të cilët janë ose jo rezidentë të rregullt në Shqipëri, të 
refugjatëve, të azilkërkuesve ose të personave pa shtetësi që ndodhen në territorin 
e Republikës së Shqipërisë.

Avokati i Popullit nuk shqyrton ankesat apo kërkesat kundër organeve të adminis-
tratës publike apo gjyqësore të shteteve të tjera. Të dhënat nga këto ankesa, kërkesa 
apo njoftime përdoren nga Avokati i Popullit në takimet dypalëshe apo shumëpalëshe 
me Institucionet homologe apo ato të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të shteteve 
të tjera me qëllim njoftimin e tyre, për t’i bërë ata të ndjeshëm ndaj shkeljes së të 
drejtave të shtetasve shqiptarë që ndodhen në vendet e tjera.

Në nenin 25 shpjegohet procedura e pranimit të ankesave në Sektorin e 
Pritjes së Popullit.
Ankesat, kërkesat dhe njoftimet nga personat që do të paraqiten në zyrën e Pritjes 
së institucionit të Avokatit të Popullit duhet të bëhen nëpërmjet plotësimit të for-
mularit tip me shkrim. Ata që nuk janë në gjendje të paraqesin një ankesë me shkrim, 
lejohen ta paraqesin atë me gojë. Në këtë rast, punonjësi i Sektorit të Pritjes së Pop-
ullit do të marrë shënim ankesën, kërkesën apo njoftimin e bërë, do bëjë shënimin 
se personi që e paraqet nuk di të shkruajë dhe do ta firmosë atë vetë së bashku me 
një person tjetër të pranishëm.

II. 3.2. Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucion i pavarur në ushtrimin 
e detyrës dhe u nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjit. Komisioneri është person 
juridik publik. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi siguron mbrojtjen efek-
tive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve 
që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që nxisin diskriminimin, jo 
vetëm nga administrata publike, por edhe nga subjektet private. Gjithashtu, Komisioneri 
realizon hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje 
të ligjit, bën sondazhe dhe monitorime për nivelin e zbatimit të këtij ligji. Procedurat 
e hetimit administrativ pasohen nga rekomandime dhe në rast të moszbatimit të tyre 
vendosen sanksione sipas parashikimeve ligjore. Të gjitha këto shoqërohen me aktiv-
itete që synojnë informimin dhe sensibilizimin e komunitetit, organeve të administratës 
publike dhe subjekteve private për të nxitur parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit. 



30 “ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

Diskriminimi mund të shfaqet në disa forma. Forma më e zakonshme është ajo e 
diskriminimit të drejtpërdrejtë, por kemi edhe diskriminim të tërthortë, diskriminim 
për shkak të shoqërimit, viktimizim etj.

Diskriminim i drejtpërdrejtë - kur një person/grup personash trajtohen në 
mënyrë më pak të favorshme sesa një person apo grup tjetër personash në një 
situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në shkaqet e parashikuara në ligj. 

Diskriminim i tërthortë - kur një dispozitë, kriter apo praktikë, e paanshme 
në dukje, do ta vinte një person ose grup personash në kushte jo të favorshme, në 
lidhje me shkaqet e parashikuara në ligj, në raport me një tjetër person ose grup 
personash, si dhe kur ajo masë, kriter a praktikë nuk justifikohet objektivisht nga një 
synim i ligjshëm ose kur mjetet e arritjes së këtij synimi nuk janë të përshtatshme, 
të domosdoshme dhe në përpjesëtim të drejtë me gjendjen që e ka shkaktuar atë. 

Diskriminim për shkak të shoqërimit - kur ka një dallim, kufizim ose prefer-
encë, për arsye të shoqërimit me persona që u përkasin grupeve të përmendura në 
nenin 1 të ligjit (ku janë të parashikuar shkaqet), si dhe për shkak të supozimit për 
një shoqërim të tillë. 

Shqetësim - ndodh në rastin e një sjelljeje të padëshiruar, kur lidhet me cilindo nga 
shkaqet, që ka për qëllim apo efekt cenimin e dinjitetit të personit dhe krijimin e një 
mjedisi frikësues, armiqësor, përçmues, poshtërues a ofendues për atë person, si dhe 
në rastin e një trajtimi më pak të favorshëm, i kryer si rezultat i kundërshtimit ose i 
mosnënshtrimit nga ana e personit të cenuar ndaj një sjelljeje të tillë. 

Udhëzim për të diskriminuar - është një udhëzim ose kërkesë, bazuar në mar-
rëdhënie hierarkike, për të diskriminuar një ose më shumë persona, bazuar në 
shkaqet e diskriminimit. 

Mohim i një përshtatjeje të arsyeshme - ndodh kur ka një mohim ose kundër-
shtim për të kryer ndryshime ose rregullime të domosdoshme e të përshtatshme 
që nevojiten në një rast të veçantë dhe nuk imponojnë një barrë të tepruar, me qël-
lim që të sigurohet gëzimi dhe ushtrimi në baza të barabarta i të drejtave dhe lirive 
themelore për personat me aftësi të kufizuar ose që ndodhen në kushtet e tjera të 
përmendura në nenin 1 të këtij ligji. 

Viktimizimi - trajtim i disfavorshëm apo pasojë negative që vjen si reagim ndaj një 
ankimimi a një procedimi që synon zbatimin e parimit të barazisë. 

Si rregull, ankesa duhet të paraqitet me shkrim duke i bashkëngjitur dokumentet/
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provat në të cilat ankuesit bazojnë pretendimin e tyre. Në rastet kur ankesa e para-
qitur nuk është e plotë, pasi mungojnë dokumentet e nevojshme ku bazohet ajo, 
kërkohet që të plotësohet ose bëhen kërkesa për parashtrime nga personi kundër 
të cilit është paraqitur ankesa. 

Në raste përjashtuese, ankesa mund të merret gojarisht, me kusht që të mbahet 
procesverbal me shkrim. Procesverbali i mbajtur me shkrim duhet t’i bëhet i njohur 
ankimuesit, dhe ky i fundit ka të drejtën të shprehet pro ose kundër përmbajtjes se 
materialit. Mendimi i ankimuesit duhet të jetë pjesë integrale e ankesës me shkrim.

Për cilat të drejta mund të diskriminohemi në fushën e arsimit? Ne mund të dis-
kriminohemi në raport me një të drejtë të caktuar, të parashikuar në Kushtetutën 
e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionin në fuqi. Pra, një nga fushat ku mund të 
ndodhë diskriminimi është arsimi. 

Çdo person mund të ankohet tek institucioni arsimor në të cilin bën 
pjesë, te Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ose në gjykatë.

Kështu, në ligjin Nr. 10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, kreu III 
“Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimimit”, në nenin 17, flitet për “ndalimin e 
diskriminimit” dhe sanksionohet se: 

1.    Ndalohet çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e për  
     mendura në nenin 1 të këtij ligji dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me:
     a) krijimin e institucioneve publike ose private që ofrojnë shërbime arsimore   

      ose profesionale;
b) financimin e institucioneve publike që ofrojnë shërbime arsimore ose 
profesionale;
c) përmbajtjen e parimeve dhe kritereve të veprimtarisë arsimore, duke  
përfshirë programet mësimore dhe metodat e mësimdhënies;
ç) trajtimin e studentëve ose nxënësve, duke përfshirë pranimin, vlerësimin, 
zbatimin e masave disiplinore ose përjashtimin e tyre.

2.     Ndalohet t’i refuzohet një personi ose një grupi personash pranimi në një 
institucion arsimor publik, për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji.

3.     Ndalohet çdo lloj shqetësimi, veçanërisht shqetësimi seksual, i studentëve, 
nxënësve dhe punëmarrësve në institucionet arsimore.

4.     Zbatimi i masave të posaçme dhe të përkohshme, bazuar në shkaqet e për
 mendura në nenin 1 të këtij ligji, me qëllim përshpejtimin e barazisë në 
 arsim nuk konsiderohet diskriminim. Zbatimi i masave të tilla, në asnjë rast, 
 nuk mund të nënkuptojë mbajtjen e përhershme të standardeve të pabara 
 barta ose të ndryshme dhe këto masa ndërpriten kur arrihet objektivi i 
 trajtimit dhe ofrimit të mundësive të barabarta. 
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Renditja e mësipërme e bazës ligjore sipas përshkallëzimit juridik, duke fil-
luar nga Ligji për arsimin parauniversitar dhe deri tek rregullorja e shkollës, 
si dhe renditja e organizmave që kontribuojnë në mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijës që nga organet e ndryshme dhe të shumta brenda shkollës dhe 
deri tek institucionet qendrore të vendit gjykojmë se janë një mundësi dhe 
potencial i mirë që duhet njohur nga fëmijët-nxënës, prindërit, mësuesit dhe 
drejtuesit e shkollave në mënyrë që të dinë t’i identifikojnë ato por jo vetëm: 
me shumë rëndësi është edhe informimi i komunitetit të fëmijëve, prindërve 
dhe mësuesve për të qenë të aftë që t’i përdorin ato me frytshmëri në zgjid-
hjen e shpejtë të ankimimeve.

III.  SI ZGJIDHEN ANKIMIMET E FËMIJËVE?

III. 1. Situata e sotme e zgjidhjes së ankimimeve në shkollë 

Fakti që ligji i sapoaprovuar për sistemin arsimor parauniversitar legalizon funk-
sionimin e Komisionit të Etikës dhe Sjelljes (KES) në institucionet arsimore është 
tregues i vakuumit të deritanishëm ligjor lidhur me trajtimin e zgjidhjes së ankimi-
meve të fëmijëve në shkollat tona. 

Realiteti tregon se në shkollat tona bëhen shumë ankimime për çështje e problema-
tika të ndryshme, të cilat, në shumicën e rasteve, kanë gjetur zgjidhje konsensuale. 
Por, ka edhe shumë probleme lidhur me ankimimet e fëmijëve-nxënës të pazgjidhura 
për shkaqe të ndryshme. 

Me futjen e vendit në rrugën e demokracisë, problemi i mbrojtjes dhe respektimit 
të të drejtave të fëmijëve në veçanti është shndërruar në fokus të shkollës shqiptare. 
Kjo duket në nismat e ndryshme ligjore të cilat kanë mundësuar institucionalizimin 
e aktorëve të ndryshëm institucionalë që punojnë me të drejtat dhe mbrojtjen që 
gëzon çdo fëmijë si dhe me veprimtarinë e mekanizmave përgjegjës të cilët garan-
tojnë realizimin me efektivitet të mbrojtjes së këtyre të drejtave si dhe përkujdesjen 
e posaçme për fëmijën.

Nga ana tjetër, një analizë e hollësishme e Dispozitave Normative tregon se ato 
ofrojnë një bazë të shëndoshë për trajtimin e problemeve të keqtrajtimit dhe diskri-
minimit të nxënësve në shkollë. Por, ato nuk janë eksplicite në lidhje me aktorin që 
do të marrë përsipër mbrojtjen e këtyre të drejtave si dhe me procedurat e trajtimit 
të ankesave të nxënësve në këtë fushë. 

Shpresohet që Komisioni i Etikës dhe Sjelljes, i cili është pjesë e miratuar në ligjin 
e ri të arsimit parauniversitar, të jetë aktori institucional në nivel shkolle i cili do 
të ketë përgjegjësinë e vëzhgimit, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes së ankimimeve të 
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ndryshme të nxënësve lidhur me keqtrajtimin dhe diskriminimin e tyre në shkollë. 
Meqenëse shkolla do të vazhdojë të funksionojë edhe sipas Dispozitave Normative 
aktuale, procesi i zgjidhjes së ankimimeve të nxënësve është parashikuar edhe me 
përfshirjen e disa aktorëve ekzistues në nivel klase të cilët kanë detyrimin për tra-
jtimin e problemeve të ankimimeve të nxënësve. 

Në këtë kontekst, shpresohet që procesi do të jetë me tre nivele të cilët fillojnë 
të funksionojnë pas vlerësimit të ankimimit nga “Komisioni i Etikës dhe Sjelljes në 
institucionin arsimor”. Ky Komision, pasi njihet me ankimimin, grumbullon të dhëna 
nëpërmjet ngritjes së një grupi prej 2-3 personash, analizon të dhënat dhe mbi bazën 
e tyre vendos nëse ankimimi do të shqyrtohet në nivelin 1, nivelin 2 apo nivelin 
3. Pra, KES do të jetë aktori kryesor i cili do të vlerësojë, monitorojë dhe zgjidhë 
ankimimet e nxënësve, prindërve apo punonjësve të institucionit arsimor sipas një 
procedure të përcaktuar. 

a.     Niveli 1 është niveli i Këshillit të klasës. Në këtë nivel synohet arritja e zgjidhjes   
konsensuale midis nxënësit që ankohet dhe mësuesit të prekur nga ankesa e 
nxënësit. I gjithë procesi monitorohet nga KES.

b.    Niveli 2 është niveli i “Këshillit të Etikës dhe Sjelljes” (KES). Në këtë nivel,    
ankesa i nënshtrohet rrugës institucionale, me përfshirjen e drejtorisë së 
shkollës,  dhe zgjidhja e saj konfirmohet në një vendim. KES njofton palët e in-
teresuara për  vendimin e marrë jo më vonë se një ditë nga marrja e vendimit. 

c.    Niveli 3 është niveli i Inspektoratit të Arsimit. Nëse palët e interesuara nuk 
pajtohen me zgjidhjen e dhënë në nivelin 2, ato mund t’i drejtohen Drejtorisë 
së Ligjshmërisë së Inspektoratit Arsimor e cila organizon inspektimin e të gjithë 
procedurës që ka ndjekur ankesa e nxënësit dhe shprehet me një vendim i cili 
është i formës së prerë. 

Fjalët themelore: Diskriminim, keqtrajtim, sjellje joprofesionale dhe inkompe-
tencë, këshilli i disiplinës, Komisioni i Etikës dhe Sjelljes në institucionin arsimor, 

III. 2 Komisioni i Etikës dhe Sjelljes (KES) si një organizëm i ri i për zgjidhjen e ankimimeve

1.   Komisioni i Etikës dhe Sjelljes (KES) në institucionin arsimor, sipas një mandati të     
   dhënë nga MASh i cili do të përcaktohet në Dipsozitat e reja Normative, shqyrton:

a.  ankimimet e bëra nga nxënësit ndaj mësuesit që e keqtrajton, e dhunon, e  
           fyen apo nuk i plotëson të drejta që i takojnë;
     b.   ankimimet e bëra nga prindërit ndaj mësuesit që e keqtrajton, e dhunon, e  
          fyen apo nuk i plotëson të drejta që i takojnë;
     c.   punonjësit e institucionit arsimor lidhur me shkeljet e normave të etikës 
          dhe sjelljes.
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Në këtë kontekst, KES-i mblidhet sa herë që kërkohet të shqyrtohen ankimet e 
bëra nga nxënësit. 

KES-i e shqyrton ankimimin e nxënësit vetëm nëse ka lidhje me sjelljen jopro-
fesionale të mësuesit sikurse është përcaktuar në DN. Sapo ankesa e nxënësit 
bëhet e njohur, bëhen përpjekje për zgjidhjen e problemit me përfshirjen e 
mësuesit kujdestar, të drejtorisë së shkollës, madje edhe të mësuesit për të 
cilin është bërë ankesa, si dhe të kryetarit të KES-it. KES-i grumbullon të dhëna 
nëpërmjet ngritjes së një grupi prej 2-3 personash, i analizon të dhënat dhe 
mbi bazën e tyre vendos nëse ankimimi do të shqyrtohet në nivelin 1, nivelin 2 
apo nivelin 3. Procesi, i cili synon zgjidhjen konsensuale të ankesës së nxënësit 
kryhet në nivelin e Këshillit të klasës dhe monitorohet nga ana e KES-it. Nëse 
problemi nuk zgjidhet paraprakisht, atëherë diskutimi i tij i kalohet nivelit 2, atij 
të KES-it të shkollës. 

KES-i ngrihet dhe funksionon sipas nenit përkatës që do t’i takojë Dispozitave të 
reja Normative. 

Përbërja e KES-it është me numër tek anëtarësh dhe rregullohet sipas Dispozi-
tave Normative. Sidoqoftë, në përbërjen e tij duhet të ketë:

a. Përfaqësues nga drejtoria e shkollës;
b. Dy përfaqësues nga Qeveria e Nxënësve;
c. Përfaqësues nga Këshilli i Prindërve;
d. Përfaqësues nga Bordi i Shkollës;
e. Përfaqësues nga Këshilli i Mësuesve;
f. Përfaqësues nga komuniteti;
g. Psikologun e shkollës;
h. Përfaqësues nga DAR/ZA;

4.   Vendimet e KES merren me shumicë të thjeshtë votash.

KES-i dëgjon, përcakton dhe shqyrton vetëm problemet që kanë lidhje me   
sjelljen joprofesionale ose inkompetencën e mësuesve. 

Sjellje joprofesionale dhe jokorrekte të mësuesve konsiderohen shkeljet 
të cilat kanë lidhje me moszbatimin e parimit të përkushtimit ndaj nxënësit, 
mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet që priten nga mësuesi në lidhje me 
nxënësit dhe të nxënit, si dhe ato që kanë lidhje me moszbatimin e parimit 
të përkushtimit ndaj profesionit, mbi bazën e të cilit përcaktohen sjelljet që 
priten nga mësuesi në lidhje me përsosjen e cilësive të tij personale në funk-
sion të të nxënit dhe të mjedisit arsimor që e mbështet atë në të gjitha     
drejtimet. Më hollësisht këto sjellje jo profesionale janë trajtuar në pikën III. 3

2. 

3. 

5. 

6. 
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Po kështu, shkelje konsiderohen edhe rastet kur mësuesi:

p. largon nga PME nxënësin për çështje e nevoja të tij private;
q. bën kurse private me nxënësit e tij;
r. pi duhan në korridore e klasa;
s. përdor pije alkoolike gjatë orarit të punës.

Rastet që mund të trajtojë KES-i janë edhe ato që trajtohen në:

•	 Kreun VIIII të Dispozitave Normative, Nenin 35/2, i cili e mbron fëmijën nga 
dhuna fizike e psikologjike, diskriminimi e veçimi dhe ndalon kategorikisht 
ndëshkimet fizike apo trajtimet poshtëruese e denigruese të fëmijëve. Të 
tilla mund të jenë: abuzimi verbal i nxënësit, abuzimi fizik ose ai psikologjik 
apo emocional.

•	 Nenin 37/g: E drejta për të mos u keqtrajtuar e diskriminuar në shkollë. P.sh. 
mësuesi nuk mban shënimet e duhura për progresin e nxënësit në shkollë 
për të njoftuar rrezikun e ngeljes në klasë.

•	 Nenin 42/c: Nxjerra e nxënësit të shkollës 9-vjeçare nga mësimi;
•	 Nenin 42/d: Rastet e nxjerrjes nga mësimi për nxënësit e shkollës së mesme, 

por pa njoftuar mësuesin kujdestar; 

9.   Ankimimet pranë KES-it bëhen nga: 

•	 Nxënësi ankimues;
•	 Shokët e klasës dhe/ose nxënës të shkollës;
•	 Prindërit/të afërmit e fëmijës edhe për sjellje joprofesionale apo mungesë 

informimi nga ana e mësuesit;
•	 Mësuesi kujdestar; 
•	 Kolegë të mësuesit që sillet keq me nxënësit;
•	 Anëtarë të stafit mësimor të shkollës;
•	 Anëtarë të stafit mbështetës të shkollës;
•	 Anëtarë të Bordit të Shkollës;
•	 Qeveria e nxënësve;
•	 Të tjerë.

10.  KES-i ka arshivën e tij.

Mbledhjet e KES-it janë të hapura për publikun. KES-i vendos rrethanat për të 
cilat publiku nuk merr pjesë në mbledhjen e tij.

Vendimet e mbledhjes së KES-it i bëhen të njohura medias dhe publikut me anë 
të një përmbledhje të shkurtër të rastit disiplinor që do të shqyrtohet.

Palët që dëgjohen në KES janë nxënësi dhe mësuesi i cili është subjekt i an-
kimimit nga ana e nxënësit;

7. 
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PROCESI I SHQYRTIMIT TË ANKIMIMIT

FAZA E NDËRMJETËSIMIT

Shkolla afishon në një vend të dukshëm por të përshtatshëm kutinë e ank-
esave në të cilën nxënësit mund të hedhin ankesat e tyre.

Çelësi i kutisë së ankesave mbahet nga një prej nxënësve anëtarë të KES-it i 
cili e kontrollon kutinë një herë në javë dhe i dorëzon kryetarit të Komisionit 
të Etikës dhe Sjelljes materialet e gjetura. 

Shkolla bën përpjekje për zgjidhjen e ankimimit para shqyrtimit nga Komisioni 
i Etikës dhe Sjelljes. Anëtari i KES-it i ngarkuar me ndjekjen e ankesës mund 
të sugjerojë zgjidhjen e ankesës duke organizuar procesin e diskutimit dhe ar-
ritjen e konsensusit midis palëve të interesuara. Nëse zgjidhja nuk arrihet, jo 
më vonë se dy ditë nga identifikimi i ankesës, ajo merr rrugën institucionale 
të shqyrtimit. 

Nëse asnjë palë nuk dëshiron të përfshihet në procesin e mediatimit, atëherë 
ankesa zgjidhet nëpërmjet investigimit. 

FAZA E VËZHGIMIT

KES-i ka rregullat e veta për procesin e shqyrtimit të ankimimeve të nxënësve 
ndaj mësuesve. 

Të gjitha ankimimet pranë KES-it bëhen me shkrim. 

Gjatë depozitimit të ankesës në KES plotësohet një formular i cili përmban:

•	 Emrin dhe mbiemrin e ankuesit, adresën dhe numrin e telefonit;
•	 Emrin e mësuesit të akuzuar dhe informacion specifik për natyrën e fyerjes. 

KES-i nuk trajton denoncime anonime.

Ankesa zyrtare bëhet me shkrim, firmoset nga ankuesi dhe i dorëzohet anë-
tarit të KES-it të ngarkuar me këtë detyrë.

Pas një investigimi paraprak, regjistruesi e përcjell ankesën tek Grupi Vëzhgues 
i KES-it i cili përbëhet nga 2-3 anëtarë të këtij Këshilli një prej të cilëve është 
nxënës.

Pas depozitimit të ankesës, KES-i njofton mësuesin e akuzuar dhe i tregon atij 
natyrën e ankimit të nxënësit.
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GRUPI VËZHGUES

Grupi vëzhgues ka si objektiv të gjejë zgjidhjen më të përshtatshme për ank-
esën e nxënësit. Grupi investigues përcakton procedurën e vëzhgimit. 

Grupi vëzhgues mund të kërkojë pezullimin e investigimit të ankesës nëse ajo 
nuk ka lidhje me sjelljen joprofesionale, inkompetencën ose paaftësinë.

Në shumicën e rasteve, Grupi vëzhgues i kërkon KES-it të vazhdojë vëzhgimin 
dhe të raportojë për ankesën.

Vëzhguesi i jep ankuesit një përmbledhje të ankesës dhe konfirmimin që ank-
esa e tij është aprovuar për shqyrtim. 

Në shumë raste, vëzhguesi mund të kërkojë informacion shtesë nga ankuesi.

Grupi vëzhgues siguron të gjithë informacionin e domosdoshëm i cili mund 
të përfshijë informacion nga dëshmitarët e incidentit, shënime nga palët në 
konflikt, të dhëna të shkollës, të dhëna të policisë, përshkrime pune dhe do-
kumente të tjerë. KES-i mund t’i kontaktojë këta individë për informacion 
plotësues që ka lidhje me incidentin.

Sapo përpunohet, materiali i grumbulluar i paraqitet panelit të KES-it në të 
cilin nuk marrin pjesë as ankuesi as anëtari i akuzuar i stafit. 

Bazuar në informacionin e grumbulluar, paneli i KES-i mund të vendosë të:

•	 Anulojë ankesën;

•	 Tërheqë verbalisht - por jo si masë disiplinore -  vëmendjen e anëtarit të 
akuzuar të stafit;

•	 Trajtojë çështjen nëse ajo ka të bëjë me inkompetencë ose sjellje jopro-
fesionale;

•	 Propozojë masë disiplinore pranë DAR/ZA nëse shkelja është e rëndë;

KES i krijon mësuesit të akuzuar kushte që t’i përgjigjet ankimimit të bërë 
kundër tij.

KES mund ta diskutojë përgjigjen e mësuesit me nxënësin që ka depozituar ankimimin.

35. KES mund të vendosë edhe një marrëveshje mirëkuptimi midis palëve në 
ankesë. 

Nëse Komisioni i Etikës dhe Sjelljes nuk arrin konsensusin në nivelin 1, ai e 
kalon ankesën për shqyrtim në nivelin 2, atë të vetë KES-së. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 



38 “ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

III. 3 FUNKSIONIMI I KES-it NË SHKOLLË ( propozim për DN-të e reja) 

Si rregull, KES-i mblidhet një herë në muaj.

Veprimtaria e KES-it është në përputhje me parimet e Kodit të Etikës së Mësuesit.

Nxënësi akuzues dhe mësuesi i akuzuar nuk marrin pjesë në mbledhjen e 
KES-it që shqyrton incidentin midis tyre. 

Në përputhje me Kodin e Etikës së Mësuesit, KES-i shqyrton ato raste në të 
cilat mësuesi nuk zbaton: 

a. Parimin e përkushtimit ndaj nxënësit, mbi bazën e të cilit përcaktohen   
sjelljet që priten nga mësuesi në lidhje me nxënësit dhe të nxënit.

b. Parimin e përkushtimit ndaj profesionit, mbi bazën e të cilit përcak-
tohen sjelljet që priten nga mësuesi në lidhje me përsosjen e cilësive të tij 
personale në funksion të të nxënit dhe të mjedisit arsimor që e mbështet atë 
në të gjitha drejtimet. 

Shkelje ndaj parimit të përkushtimit ndaj nxënësit konsiderohen rastet 
në të cilat mësuesi nuk:

•	 bazohet në bindjen se çdo nxënës mund të jetë i suksesshëm dhe nuk 
siguron kushtet e të nxënit për të gjithë nxënësit. 

•	 trajton të gjithë nxënësit në mënyrë të barabartë dhe me respekt, në 
përputhje me ligjin, dinjitetin dhe vlerat e tyre të brendshme. 

•	 i ndihmon nxënësit të vlerësojnë identitetin e tyre, të mësojnë më shumë 
rreth trashëgimisë së tyre kulturore dhe të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre 
qytetare dhe shoqërore. 

•	 trajton me respekt dhe mirëbesim çdo informacion personal dhe të 
ndjeshëm për nxënësin dhe e bën atë publik edhe kur një gjë e tillë nuk i 
kërkohet nga punëdhënësi ose nga ligji.

•	 nxit zhvillimin e të gjithë nxënësve përmes integrimit të të nxënit intele-
ktual, fizik, emocional, shoqëror e qytetar. 

•	 nxit te nxënësi zhvillimin e aftësive të larta të të menduarit, aftësinë për 
të analizuar, për të vlerësuar dhe për të komunikuar informacione në 
mënyrë të efektshme. 

•	 përfshin nxënësit në veprimtari që nxisin këndvështrime dhe zgjidhje të 
shumëllojshme ndaj çështjeve të ndryshme.

•	 ndihmon nxënësit të kuptojnë karakterin e ndërlikuar dhe ndonjëherë 
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kontradiktor të njohurive.

•	 u ofron dhe u mundëson nxënësve rrugë e forma të larmishme për të 
shprehur njohuritë, aftësitë dhe të nxënit e tyre. 

•	 i ndihmon nxënësit të reflektojnë për të nxënit e tyre dhe të bëjnë lidhjen 
me përvojat e jetës. 

Shkelje ndaj parimit të përkushtimit ndaj profesionit konsiderohen ras-
tet kur mësuesi nuk:

•	 pranon se njohuritë dhe zhvillimi i tij profesional janë themeli i praktikës 
së mësimdhënies.

•	 zbaton programe bazuar në të kuptuarit e zhvillimit njerëzor dhe teorisë 
së të nxënit. 

•	 harmonizon zotërimin e përmbajtjes së lëndës me përpjekjen për të kup-
tuar mënyrën e të nxënit. 

•	 bazohet në njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet paraprake të nxënësve dhe 
nuk e planifikon të nxënit mbi bazën e tyre. 

•	 pranon, respekton dhe zbaton parimin e partneritetit mësues-nxënës në 
procesin e të nxënit. 

•	 përfshihet në përvoja të larmishme të nxëni, individuale dhe kolektive, 
thelbësore për zhvillimin e tij profesional në funksion të të nxënit të nxë-
nësve. 

•	 mbështet dhe kontribuon në forma të ndryshme kërkimi në fushën e 
arsimit për të përmirësuar praktikën e tij të mësimdhënies. 

•	 ndan përgjegjësinë për të kontribuar në pasurimin e njohurive dhe për-
shtatjen e tyre në funksion të të nxënit. 

•	 punon në partneritet me prindërit dhe anëtarë të tjerë të komunitetit për 
të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies e të nxënit. 

•	 pranon që trashëgimia gjuhësore dhe kulturore, gjinia, familja dhe komu-
niteti formësojnë përvojën dhe të nxënit. 

•	 respekton privatësinë e informacioneve të veçanta që shkolla ka për nxë-
nësit dhe familjet e tyre dhe nuk e përdor këtë informacion vetëm në 
interesin më të mirë të nxënësit. 

Është përgjegjësi e KES-it të ndërpresë shqyrtimin e ankimimit nëse mësuesi 
nuk është fajtor për shkelje të parimit të përkushtimit ndaj nxënësit dhe 
të parimit të përkushtimit ndaj profesionit.

41. 
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KES-i përcakton dhe vendos një masë ndëshkimore për mësuesin (në për-
puthje me Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive) nëse shkelja është brenda 
kompetencave të tij.

KES-i mund:

•	 Ta pushojë çështjen nëse ajo nuk ka lidhje me sjelljen joprofesionale, 
inkompetencën ose paaftësinë e mësuesit;

•	 Të sugjerojë zgjidhje me anë të diskutimit midis të dy palëve;

•	 Të tërheqë vëmendjen e mësuesit ose ta paralajmërojë atë seriozisht 
nëse incidenti ka nevojë të shqyrtohet por nuk përbën thyerje disiplinore;

•	 Të ndërmarrë veprime të tjera të cilat KES i quan të përshtatshme për 
rrethanat e incidentit.

VENDIMI I KOMISIONI TË ETIKËS DHE SJELLJES (KES) 

Masat ndëshkimore ndaj mësuesit që shpallet fajtor nga KES-i mund të jenë:

•	 Masa në përputhje me standardet e Kodit të Punës dhe Kontratës Kolektive;

•	 Shënimi në portofolin personal të mësuesit i masës ndëshkuese të  dhënë 
nga KES-i;

•	 Kalimi i rastit për gjykim te organet e drejtësisë; 

•	 Përfshirja e mësuesit në një kurs psikologjie apo pedagogjie me shpen-
zimet e tij; mësuesi harton një raport me shkrim ku trajton vlerën e kursit 
për veprimtarinë e mëtejshme të tij në shkollë;

•	 Publikimi i vendimeve të Këshillit të Disiplinës;

KES i dërgon kopjen e vendimit të marrë nxënësit që është ankuar;

KES-i ruan konfidencialitetin e vendimit të marrë me përjashtim të rasteve që 
përbëjnë interes publik. 

III.  Niveli 3 i zgjidhjes së ankesës

Nëse nxënësi nuk e pranon vendimin e KES-it, ai mund t’i drejtohet Drejtorisë së 
Ligjshmërisë pranë Inspektoratit Arsimor. Kjo e fundit, organizon shqyrtimin e ank-
esës së nxënësit jo më vonë se dy ditë nga njohja me të dhe kthen përgjigje jo më 
vonë se një javë nga dita e njohjes me ankesën e nxënësit. 
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Inspektorati i Arsimit mund të shqyrtojë edhe tri çështjet që vijojnë, megjithëse 
ato kanë një procedurë të qartë në Dispozitat Normative. Ky propozim 
mbështetet në përbërjen e KES-it, e cila siguron përfaqësimin e duhur të ak-
torëve brenda shkollës dhe jashtë saj. Rastet janë:

Neni 36/3: Ankimim i nxënësit për vlerësimin e mësuesve. Procedura që ndiqet 
është: 

•	 Ankimim te drejtori;

•	 Drejtori, nëse e sheh të arsyeshme, ngre një komision me 3 veta ku merr 
pjesë edhe mësuesi i lëndës;

•	 Komisioni harton një relacion për drejtorin;

•	 Drejtori merr vendim në mbështetje të vlerësimit të komisionit;

•	 Nëse nxënësi është i pakënaqur, ankohet në DAR, e cila ngre një komision, 
vendimi i të cilit është i formës së prerë.

Neni 41/4/c: Ankimimi për përjashtim për shkak të numrit të mungesave: Nxënësi 
ankohet brenda 7 ditëve nga marrja e masës në DAR, vendimi i së cilës është 
i formës së prerë. 

Neni 42/10: Paraqet të drejtat e nxënësit ndaj të cilit merret masë disiplinore.        
Ankimim në drejtorinë e shkollës brenda 7 ditësh për pikat a dhe b dhe pranë 
DAR për pikat 4/c/d.e. Vendimet e tyre janë të formës së prerë.

IV.  TRAJTIME TË RASTEVE TË ANKIMIMEVE NË ORGANZIMA 
DHE INSTITUCIONE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

Shumë ankimime të fëmijëve-nxënës zgjidhen nga organizmat përkatës brenda 
shkollës ose nga DAR/ZA-ja në nivel lokal por edhe nga institucionet qendrore të 
arsimit. Por, ndonëse ka përpjekje për t’i zgjidhur siç duhet ato, është e nevojshme 
që të krijohet kultura e analizës dhe trajtimit të ankimimeve tek fëmijët-nxënës, 
mësuesit dhe prindërit. Kjo do të ishte një rrugë e frytshme që nënkupton krijimin 
e aftësive të duhura për analizën e ankimimeve nga secili grup interesi në mënyrë 
që ata të adresohen aty ku ankimimi mund të zgjidhet më shpejt dhe t’i drejtohen 
organizmit që ka përgjegjësinë për ta zgjidhur atë. Kjo pjesë e kësaj broshure merr 
përsipër të paraqesë raste të dhunës apo të ankesave të fëmijëve-nxënës të cilat 
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kanë nevojë të analizohen nga fëmijët, mësuesit e prindërit, në mënyrë që, duke i 
kuptuar, diskutuar dhe analizuar ato, fëmijët, mësuesit dhe prindërit të edukohen 
për të parandaluar dhunën dhe dukuri të tjera të dëmshme për fëmijët-nxënës por 
edhe, ç’është më e rëndësishmja, për të qenë të aftë të komunikojnë me organizmat 
përkatës të cilët mund të kenë lidhje me ankimimet e ndryshme të fëmijëve.

Më poshtë janë paraqitur disa ankimime nga nxënës dhe prindër të tyre për sjelljen 
e mësuesve në raste të ndryshme të jetës së përditshme të shkollës.

Për secilin rast, duhet përcaktuar:

1.   Cila është procedura e trajtimit të këtyre rasteve në shkollë;

2.   Cili është personi zyrtar/institucioni brenda shkollës që shqyrton ank-
      esën e nxënësit;

3.   Cilat janë shkallët e ankimimit të nxënësit;

4.   Cila është masa që duhet t’i jepet mësuesit;

5.    Kush duhet ta japë këtë masë disiplinore;

6.    Propozimi juaj për trajtimin e këtyre rasteve.

Rasti 1.  Arritjet e nxënësit

Një nxënëse në gjimnaz kishte prirje dhe talent në letërsi. Mësuesja e saj e kësaj 
lënde nuk i vinte më shumë së notën 8. Ajo ishte nga të paktat nxënëse që kishte 
arritur të botonte poezitë e saj dhe nuk e kuptonte dot vlerësimin e mësueses. Më 
vonë, nxënësja mori vesh nga shoqet e saj që mësuesja e bënte këtë për arsye se 
nxënësja nuk frekuentonte kurset private të mësueses.

Rasti 2.  Edukim përmes ndëshkimit

Një nxënëse e klasës së nëntë në një shkollë jopublike shfaqte sjellje jokorrekte 
me shoqet e saj pasi përdorte nganjëherë fjalë fyese. Drejtoria e shkollës kishte një 
rregull të tillë që fëmijën-nxënës e ndëshkonte duke e veçuar nga klasa dhe nuk e 
lejonte që të hante me shoqërinë në oraret e caktuara. Ky ndëshkim mbikëqyrej 
për një periudhë 2-javore. Fëmija-nxënës në fjalë ndihej keq dhe, derisa të mbaronte 
afati dyjavor i dënimit, nuk shkonte rregullisht në shkollë. Familja e saj u shqetësua 
dhe shkoi të takonte drejtoreshën e shkollës e cila me qetësi u shpjegoi se, deri sa 
të plotësoheshin ditët e dënimit, fëmija nuk do të bashkohej me shoqet e saj. Kjo, 
sipas saj, ishte një formë e edukimit të sjelljeve të fëmijës. Situata mori për keq dhe 
u desh ndërhyrja e Inspektoratit të Arsimit i cili, përmes një verifikimi dhe analize të 
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thellë profesionale në bashkëpunim me shkollën dhe bazuar në përvojat rezultative 
të trajtimit dhe edukimit të fëmijëve, arriti ta lehtësojë këtë fëmijë-nxënës por edhe 
të ndalojë këtë formë edukimi në këtë shkollë.

Rasti 3.  Disiplinim

Gjatë rreshtimit të nxënësve në oborrin e shkollës, nxënësi X bën muhabet, qesh 
dhe ngacmon shokët/shoqet e klasës. Mësuesi dezhurn, i shqetësuar nga kjo gjendje, 
i afrohet nxënësit dhe e tërheq nga krahu duke e kërcënuar në sy të nxënësve të 
tjerë: ”Po mbylle atë dreq gojë se ta morra shpirtin!”

Nxënësi ankohet tek mësuesi kujdestar për fyerje publike dhe kërkon të mbahet 
qëndrim ndaj mësuesit dezhurn.

Rasti 4.  Ankimim për dënim të pandershëm të nxënësit 

Prindërit ankohen se mësuesi e dënon padrejtësisht fëmijën e tyre duke mos e 
lejuar të kthehet në klasë të marrë sendet që ka harruar, të shkojë në tualet, t’i 
drejtohet një nxënësi tjetër kur ky kërkon të shprehë diçka; e dënon duke e mba-
jtur në këmbë pranë murit, duke e vënë të ribëjë detyrat etj. Ndërkaq, nëpërmjet 
përpunimit të nxënësve të tjerë, u ka kërkuar prindërve ta pushojnë ndjekjen e këtij 
problem në drejtori, DAR.

Rasti 5.  Ankimim për fyerje të nxënësit nëpërmjet poshtërimit dhe gënjeshtrës

Prindërit ankohen se mësuesi i fëmijës së tyre e ka fyer atë para klasës duke i thënë 
‘pse nuk e kupton një ushtrim kaq të thjeshtë matematike’ e më pas duke e dërguar 
tek drejtori për të thënë se nuk e ka kryer detyrën e shtëpisë dhe duke e kërcënuar 
me përjashtimin nga konsultimet. Po kështu, ata ankohen se mësuesi ka refuzuar 
korrigjimin e sjelljes së tij para klasës, se ka gënjyer klasën dhe drejtorin lidhur me 
atë çfarë i ka thënë nxënësit dhe se e ka “harruar” çmimin për fëmijën e tyre në 
ceremoninë e fundit të vitit shkollor.

Rasti 6. Një nxënës denoncon një mësues: 

Shënime në fletët e ankesave anonime të hedhura në kutinë e vërejtjeve/mendimeve. 

“...(Shkurt 2010) Po ai presor2  X e ka dorën kaq, si dorë ariu, më gjujti mu ai, mu në 
bark me grusht edhe pastaj, kur e shef që më dhem, thotë aha, ça je ti kshu...

...Gocave i thotë: a të keqen presori. I thotë hajde i herë këtu te presori dhe i puth. 
I thotë llafe te veshi. Ato gocat e klasës time i man me hatër. Ai s’ka të drejte të na 
puthi se ne nuk jemi fëmijët e tij. Mu më kap direkt këtu (bën me shenjë te barku). 
Ban sikur flet me tjetrin dhe fap i gjun...” 

2   Është shkruar siç e ka paraqitur fëmija-nxënës në ankimimin e tij
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Rasti 7. Ankim për përjashtim nga shkolla 

Një prind ankohet se djali i tij është trajtuar si nxënës ‘problematik’ nga mësuesja 
e letërsisë e cila është edhe zv/drejtoreshë e shkollës. Sipas tij, kjo mësuese ka 
shfrytëzuar çdo mundësi për ta orientuar fëmijën drejt përjashtimit të shkollës. 
“Ajo kërkoi ta nxirrte djalin nga klasa – shprehet prindi – sepse ai fliste me një 
shok gjatë mësimit. Kur im bir nuk pranoi të dilte nga klasa, ajo kërkoi ndihmën e 
policisë. Policët erdhën në shkollë, e nxorën djalin forcërisht nga klasa dhe e morën 
në komisariat për ta pyetur. Kaq mjaftoi që zv/drejtoresha t’i konsideronte mungesa 
pa arsye orët e mësimit që im bir ishte në komisariat. Djalin e kanë përjashtuar nga 
shkolla”.

Rasti 8. Goditje e nxënësit në klasë (Incident brenda në klasë - regjistruar 
në formularin e regjistrimit të incidenteve)

Incidenti ndodhi në mjedisin e klasës VII-B gjatë zhvillimit të orës së matematikës, 
ndërmjet mësueses së matematikes X dhe nxënësit X. Nxënësi, gjatë zhvillimit të 
orës së mësimit, ka bërë herë pas here zhurmë duke u sjellë shqetësime nxënësve 
të tjerë dhe mësueses. Mësuesja tenton të qetësojë situatën duke i tërhequr nxë-
nësit disa herë vërejtje. Gjendja vazhdon të keqësohet deri sa, në një moment jashtë 
kontrolli, mësuesja e qëllon me raportor nxënësin. Reagimi i nxënësit ndaj sjelljes 
së mësueses ka vazhduar të jetë më agresiv. Nxënësit e klasës kanë reaguar ndaj 
situatës së krijuar duke e referuar rastin në drejtorinë e shkollës

Rasti 9. Marrëdhënie nxënës-nxënës

Incident i ndodhur në mjediset e shkollës

Një nxënës i klasës së tetë (djalë), pasi ka mbaruar provimin, ka dalë nga klasa dhe 
është fyer prej një shokut të tij të klasës. Pasi ka mbaruar ora e mësimit, në orarin 
e pushimit, të dy nxënësit kanë mbledhur mbështetësit e tyre dhe janë grindur 
fizikisht me njëri-tjetrin në oborrin e shkollës. Ndërhyrja ka qenë e menjëhershme 
nga mësuesi dezhurn i cili i ka ndarë djemtë nga njëri-tjetri, i ka qetësuar dhe më 
pas e ka referuar rastin në drejtorinë e shkollës. Fëmijët janë pyetur rreth incidentit, 
shkakut dhe pasojave dhe janë këshilluar e u është rekomanduar atyre edhe një 
konsultim me psikologen e shkollës. Në të njëjtën kohë, janë vënë në dijeni edhe 
familjet e secilit prej fëmijëve por asnjë anëtar i tyre nuk është paraqitur në shkollë. 
Situata është monitoruar më pas dhe është vendosur qetësia. 

Rasti 10. Marrëdhënie nxënës-nxënës-mësues

Një nxënës i klasës së shtatë, gjatë orës së mësimit (mësuesja e gjuhës ishte e pran-
ishme në klasë), ngrihet nga banka dhe godet, kap për fyti dhe gjakos një shokun e tij 



45“ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

të klasës me pretendimin se ai e ka sharë atë më parë. Të gjithë nxënësit shokohen 
dhe tremben nga kjo ngjarje e papritur dhe nga reagimi kaq impulsiv dhe agresiv i 
tij. Menjëherë, drejtoria e shkollës pezullon orën e mësimit. Nxënësi i gjakosur traj-
tohet për të përmirësuar situatën e tij shëndetësore ndërsa nxënësi që e goditi atë 
dërgohet në shtëpi për të thirrur prindin. Menjëherë kontaktohet me psikologen e 
shkollës e cila punon individualisht me fëmijët. Prindërit paraqiten në shkollë dhe, 
pasi njihen me ngjarjen, dënojnë aktin e djalit të tyre. Prindi i djalit të dëmtuar vjen të 
nesërmen në shkollë duke kërcënuar nxënësin që e goditi dhe drejtorinë e shkollës 
për këtë ngjarje. Ai largohet i revoltuar me gjithë shpjegimet që u përpoqëm të japim 
lidhur me zgjidhjen e situatës. Nxënësi u pezullua nga mësimi për dy javë (kohë gjatë 
së cilës do të mbahej nën vëzhgim nga prindërit dhe psikologia). Situata u mbajt nën 
kontroll dhe nuk u rëndua më tej. Psikologia vijoi të mbajë kontakte me nxënësit një 
herë në javë për një muaj rresht. 

Rasti 11. Marrëdhënie nxënës-nxënës-mësues-prind

Një fëmijë-nxënës kishte nënën e tij pastruese në shkollë. Ai ishte një fëmijë i 
lëvizshëm dhe shkaktonte mjaft probleme në marrëdhëniet me nxënësit e tjerë. 
Shante dhe nganjëherë edhe rrihte fëmijë pasi gjithnjë gjente mbështetje tek e ëma. 
Një herë, pasi shan dhe rreh një fëmijë, shok të klasës së tij, në shkollë vjen babai i 
fëmijës së rrahur dhe e rreh fort djalin e pastrueses në klasë, në sy të fëmijëve dhe 
të mësueses. Menjëherë mblidhet drejtoria e shkollës, mbledh prindërit ndërsa vihet 
në veprim edhe psikologia e shkollës. 

Ky rast, gjithsesi, krijoi mjaft probleme pasi u ndëshkua mësuesja e klasës nga Drej-
toria e shkollës dhe DAR-i ndërsa për prindin që rrahu u bë ankesë tek organet e 
drejtësisë. DAR-i vendosi të transferojë pastruesen në një shkollë tjetër.

Rasti 12 : Komunikimi i mësuesit

Mësuesi i lëndës së Edukimit Muzikor, gjatë orës së mësimit, fyen dhe tenton të 
nxjerrë jashtë orës së mësimit një nxënës të klasës së gjashtë duke e akuzuar se ai po 
përdorte telefonin gjatë orës së mësimit. Nxënësi, i revoltuar, refuzon të dalë jashtë 
dhe e fyen mësuesin me fjalët “ti je gënjeshtar”. Mësuesi ankohet në drejtori për fyer-
jen ndaj tij por, pas ballafaqimit, del se nxënësi vetëm e ka pasur telefonin me vete, pa 
zile, dhe nuk ka komunikuar gjatë orës së mësimit. Mësuesi këshillohet nga drejtoria 
e shkollës për qëndrimin që ka mbajtur ndaj fëmijës dhe për mosnjohje e moszbatim 
korrekt të rregullores së shkollës sipas të cilës nxënësit dhe mësuesit nuk lejohen të 
përdorin telefonin në orën e mësimit. Masa që u mor ndaj mësuesit ishte “Vërejtje” 
e cila parashikonte komunikim me DAR-in në rast përsëritjeje. Nxënësi u këshillua 
dhe iu la detyrë psikologes së shkollës që të vijojë me kujdesin ndaj tij.
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Instrument për analizën e rasteve

Me anë të këtij instrumenti, analizohet secili nga rastet e mësipërme. Do të ishte e 
frytshme që këto raste të trajtoheshin nga ekipe të përziera, të përbëra nga fëmijë-
nxënës, mësues, prindër e drejtues shkolle me qëllim krijimin tek ata të aftësive 
të domosdoshme të identifikimit, analizës dhe adresimit tek organizmi i duhur në 
shkollë apo jashtë saj për zgjidhjen e ankimimit. Kjo kërkon, sidomos nga mësuesit 
dhe drejtuesit e shkollës, një njohje të mirë të bazës ligjore dhe të funksionimit të 
organizmave që lidhen me rastet e ankimimeve në nivel shkolle dhe jashtë saj. 

Problemet e barazisë në arsimim dhe të sinqeritetit në marrëdhëniet mësues-nxë-
nës përfaqësojnë thelbin e një sistemi arsimor. Si të tilla, ato ndeshen rëndom në 
mjediset e shkollave tona duke ndikuar në qëndrimin e nxënësve ndaj shkollës. Me 
sjelljen e tij, mësuesi mund t’i margjinalizojë ose t’i fuqizojë dëshirat e nxënësve për 
të arritur rezultate sa më të larta në secilën lëndë. 

Ekzistojnë të gjitha mundësitë për identifikimin dhe vlerësimin e trajtimit të pabara-
bartë të nxënësve në shkollë. Një ndihmë për kujdesin ndaj fëmijëve-nxënës, për 
klimën dhe etikën në shkollë jep dhe udhëzuesi zyrtar “Inspektimi dhe Vlerësimi i 
Brendshëm i Shkollës” përmes fushave, nënfushave, treguesve dhe instrumenteve 
standard të cilët lehtësojnë dhe procesin e vlerësimit të nivelit të trajtimit të pabara-
bartë të nxënësve në shkollë. Që këtej, në një proces bashkëpunimi, shkolla mund të 
përcaktojë prioritetet dhe planin përkatës të punës për një barazi sa më të frytshme 

pas diskutimit Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4 Rasti 5 Rasti 6 Rasti 7 Etj.

1 Cila është procedura e trajtimit 
të këtyre rasteve në shkollë. 

        

2 Cili është personi 
zyrtar/institucioni brenda 
shkollës që shqyrton ankesën e 
nxënësit. 

        

3 Cilat janë shkallët e ankimimit 
të nxënësit. 

        

4 Cila është masa që duhet 
marrë ndaj mësuesit. 

        

5 Kush duhet ta marrë këtë masë 
disiplinore. 

        

6 Propozimi juaj për trajtimin e 
këtyre rasteve. 
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në edukimin e fëmijëve-nxënës të saj. Dispozitat Normative aktuale paraqesin të 
drejtat e nxënësve por në to nuk ofrohen raste të trajtimit të ankimimit të nxënësve 
kur mësuesit nuk respektojnë të drejtat e tyre. Ndihet nevoja e një mekanizmi të 
ri institucional i cili të jetë përgjegjës për trajtimin e ankesave të nxënësve lidhur 
me trajtimin e tyre të pabarabartë. Ky mekanizëm do të jetë Këshilli i Etikës dhe 
Sjelljes në shkollë.
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V.  ANEKS (Instrumente të ndryshme) 

Instrument 1

P Y E T Ë S O R 

TË DHËNA PËR ANKIMIMET

Drejtoria Arsimore Rajonale________________________________________

Zyra Arsimore_____________________________________________________

PERIUDHA  ______________________________________________________

1. A keni pasur ankimime nga mësues, prindër dhe nxënës gjatë periudhës 
______________? 

 Qarko          Po  Jo 

2.  A është e dokumentuar korrespondenca zyrtare e marrjes dhe e përgjigjeve ndaj 
ankimimeve në DAR/ZA? 

Qarko           Po Jo

3. Nëse po, sa ankimime gjithsej janë trajtuar nga ju dhe kanë marrë përgjigje zyr-
tarisht? _________

4. Po në rrugë jozyrtare (nëse është e mundur të përgjigjeni) sa ankimime gjithsej 
janë trajtuar dhe kanë marrë përgjigje nga ju? _____

5. Më shumë ankimime ka nga mësuesit, nga prindërit apo nga nxënësit? _________
__________________________________________________________________ 

6. Për çfarë bëhen kryesisht ankimimet nga mësuesit? Shënoni x tek rrethori përbri 
alternativave më poshtë të cilat mund t’i keni pasur si ankimime. Mund të shtoni 
edhe të tjera, nëse keni pasur.

o Për emërimin (transferimi, ndryshimi i cikleve të mësimit etj.)

o Për ngarkesën mësimore (numër më i madh orësh se norma mësimore, 
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dhënie orësh/ lëndësh jashtë profilit në të cilin janë diplomuar etj.)

o Për marrëdhëniet me kolegët 

o Për marrëdhëniet me drejtuesit e shkollës

o Për nxënësit 

o Për kushtet e punës (numri i nxënësve në klasë, cilësia e mjediseve të shkollës)

o Për prindërit 

o Shtoni lloje të tjera ankimimi që keni pasur: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Cili është lloji i ankimimit që është bërë më shpesh nga mësuesit në institucionin  
tuaj? ______________________________________________________________

8. Për çfarë bëhen kryesisht ankimimet nga fëmijët/nxënësit? Shënoni x tek rrethori, 
përbri alternativave më poshtë të cilat mund t’i keni pasur si animime. Mund të 
shtoni edhe të tjera, nëse keni pasur.

o Për mësuesit kujdestarë 

o Për drejtuesit e shkollës

o Për mësues lëndorë 

o Për kushtet e shkollës (numri i nxënësve në klasë, cilësia e mjediseve të 
shkollës)

o Për notat dhe arritjet e tyre në mësime 

o Për ngarkesën kurrikulare të lëndëve të ndryshme mësimore, projektet kur-
rikulare, numër të madh testimesh etj.) 

o Për dhunën fizike apo verbale që mund të jetë ushtruar ndaj tyre

o Për kurset private që mësuesit e tyre u kërkojnë të kryejnë

o Për para që mund t’u ketë kërkuar mësuesi/mësuesja/shkolla

o Për regjistrimet në kopshte/shkolla, transferimet në kopshte/shkolla të tjera 

o Për regjistrimet, procedurat apo dokumentacionin për provimet e lirimit apo 
të provimeve të maturës shtetërore
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o Shtoni lloje të tjera ankimimi që keni pasur: _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. Cili është lloji i ankimimit që është bërë më shpesh nga fëmijët/nxënësit në  in-
stitucionin tuaj? 

 ________________________________________________________________

10. Për çfarë bëhen kryesisht ankimimet nga prindërit? Shënoni x tek rrethori për-
bri alternativave më poshtë të cilat mund t’i keni pasur si ankimime. Mund të shtoni 
edhe të tjera, nëse keni pasur.

o Për mësuesit kujdestarë 

o Për drejtuesit e shkollës

o Për mësues lëndorë 

o Për kushtet e shkollës (numri i nxënësve në klasë, cilësia e mjediseve të 
shkollës,  ngrohja, higjiena etj.)

o Për notat dhe arritjet në mësime të fëmijëve të tyre

o Për ngarkesën kurrikulare (për lëndë_ të ndryshme mësimore, projektet 
kurrikulare, numër të madh provimesh/testimesh etj.) 

o Për cilësinë e procesit mësimor (mësimdhënie dhe të nxënë)

o Për tekstet shkollore (mungesa, cilësia apo pesha e tyre)

o Për dhunën fizike apo verbale që mund të jetë ushtruar ndaj fëmijëve të tyre

o Për kurset private që mësuesit u kërkojnë fëmijëve të tyre të kryejnë

o Për ekskursionet apo veprimtaritë jashtëkurrikulare 

o Për regjistrimet në kopshte/shkolla, transferimet në kopshte/shkolla të tjera 

o Për regjistrimet, procedurat apo dokumentacionin për provimet e lirimit apo 
provimet e maturës shtetërore)

o Për shkollat private (transferimet e nxënësve në shkolla të tjera, shërbimet 
që këto shkolla ofrojnë, arritjet e fëmijëve/nxënësve në to) 

o Shtoni lloje të tjera ankimimi që keni pasur: _________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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11. Cili është lloji i ankimimit që është bërë më shpesh nga prindërit në institucionin 
tuaj? ______________________________________________________________

12. A i keni zgjidhur të gjitha problemet që ngrenë ankimimet e ardhura në institu-
cionin tuaj? 

Qarko           Po Jo 

13. Nëse Jo, renditni disa vështirësi/pengesa (që ju i konsideroni të tilla) të cilat nuk 
ju kanë lënë të zgjidhni problemin që paraqet ankimimi?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Duke marrë në konsideratë tri vitet e fundit 2010-2012, si paraqitet numri i 
ankimimeve në institucionin tuaj? (vendos x vetëm në një alternativë)

o Numri i ankimimeve është shtuar 

o Numri i ankimimeve është i njëjtë/pothuajse nuk ka ndryshuar

o Numri i ankimimeve është ulur 

o Nuk ka asnjë ankimim

Plotësoi të dhënat e mësipërme specialisti/ja i/e DAR/ZA-së 

 _________________________________

(emri mbiemri, nënshkrimi)         D R E J T O R I 

      _____________________________ 
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Instrument 2 

Shkolla_________________________

FORMULAR REFERIMI

Shënoni njërën:

______ Përgjegjësi i ekipit kurrikular 

______ Drejtori

______ Psikologu

Emri i nxënësit__________________

Klasa _______ Salla ________ Data __________

Data e incidentit _______________ Ora ______

Referuesi _______________________________

 ARSYET E REFERIMIT

_______ Bezdis shokët e klasës

_______ Irritues

_______ Nuk bashkëpunon

_______ I paedukuar

_______ Shkatërron pajisjet e shkollës

_______ I pavëmendshëm

_______ I papërgatitur

_______ Flet pa pushim

_______ Tjetër



53“ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

 MASAT QË KA MARRË MËSUESI PARA REFERIMIT

______ Ndryshoi bankën e nxënësit

______ Takim me prindin, datë ____

______ Takim me nxënësin, datë ____

______ Tjetër

 VEPRIME AKTUALE DHE/OSE REKOMANDIME

______ Folur me nxënësin, datë ____

______ Letër prindit, datë ____

______ Këshillim me psikologun, datë ____

______ Takim me prindin, datë ____

______ Referuar për ____

______ Telefonuar prindi, datë ____

______ Pezulluar nga drejtori, datë ____

______ Nxënësi në periudhë prove, datë ____

______ Tjetër

(Shpjego) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Për dijeni: Drejtorit të shkollës, psikologut, prindit, referuesit 



54 “ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”



55“ZGJIDHJA E ANKIMIMEVE NË SHKOLLË”

Instrument 4 Pyetësor për diskriminimin

Gjatë 3 muajve të fundit në shkollë ose komunitet sa shpesh jeni ndjerë i/e për-
jashtuar ose jeni trajtuar keq?(Qarkoni kutinë që do të zgjidhni)

a) për arsye të fesë që 
keni? 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

b) për arsye të ngjyrës së 
lëkurës? 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

c) për arsye të krahinës 
nga keni ardhur ju dhe 
familja juaj? 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

d) për arsye të ndonjë 
paaftësie �zike 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

 

f) sepse jeni femër ose 
mashkull  

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

i) për arsye të peshës 
trupore 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

j) për arsye të gjatësisë 
ose paraqitjes trupore  

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

k) për arsye të mënyrës si 
visheni 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

 

l) sepse keni pak para Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

m) për arsye të 
ku�zimeve �zike 
(trupore) 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 

  

n) për arsye të arsimimit 
që keni 

Asnjëherë gjatë 3 muajve të fundit 
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Instrumenti 5

Sondazh për sigurinë në shkollë

Ju lutem, pyesni nëse keni ndonjë pyetje ose gjë të paqartë.

I dashur nxënës/nxënëse, 

Shkollat duhet të jenë vende të sigurta për nxënësit. 

Qëllimi i këtij sondazhi është që të sigurojë informacion lidhur me sa i sigurt ndihet nxënësi/nxënësja në 
shkollë dhe cili është niveli i dhunës që mund të ushtrohet mbi nxënësit.  

Ju lutemi, plotësojeni këtë pyetësor në mënyrë sa më të sinqertë pasi informacioni do të mbetet anonim 
dhe do të përpunohet në mënyrë konfidenciale vetëm nga ana jonë.  

Ju lutemi, mos e shënoni emrin tuaj mbi këtë pyetësor. Ne na intereson të dimë se ç’mendim kanë 
nxënësit në përgjithësi dhe jo ju si person në veçanti. 

Ja si  do t’i  shënoni përgjigjet tuaja: 

1. Ju lutemi, plotësoni tabelën e mëposhtme duke qarkuar njërin nga numrat që korrespondojnë me 
renditjen si më poshtë:  

Një ose dy herë 
gjatë 4 javëve 

 

Çdo 
javë 

Çdo ditë Nuk  
e di 

Asnjëherë 
gjatë 4 
javëve 

2. Sondazhi do të administrohet nga psikologia e shkollës në bashkëpunim me qeverinë e nxënësve të 
shkollës suaj 
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Instrumenti i matjes së nivelit të dhunës mbi nxënësit

Jeni vajzë apo djalë?

          (Qarkoni njërën)                             Djalë      - Vajzë

 
Instrumenti i matjes së nivelit të  

dhunës mbi xënësit 

Asnjëher
ë gjatë 4 
javëve 

Një ose dy 
herë gjatë 
4 javëve 

 

Çdo 
javë 

 

Çdo 
ditë  

Nuk 
e di 

 

1 Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më ka 
ndodhur që mësuesit/mësueset të më shkulin veshin. 1 2 3 4 5 

2 Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më ka 
ndodhur që mësuesit/mësueset të më shkulin �okët 
(ose favoritet). 

1 2 3 4 5 

3 Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më ka 
ndodhur që mësuesit/mësueset të më godasin. 

(Goditja mund të jetë me pëllëmbë ose me objekte të 
tjera si vizore etj. Goditja e bën nxënësin të ndihet i/e 
turpëruar përpara të tjerëve dhe përbën rrezik për 
shëndetin e tij/saj.) 

1 2 3 4 5 

4 
Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më 
ka ndodhur që mësuesit/mësueset të më bërtasin. 1 2 3 4 5 

5 Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më 
ka ndodhur që mësuesit/mësueset të më kërcënojnë. 
(kërcënimi mund të jetë me notë negative, nxjerrje 
jashtë klase ose gjëra të tjera që përbëjnë rrezik për 
shëndetin tuaj) 

1 2 3 4 5 

6 
Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më 
ka ndodhur që mësuesit/mësueset të më vënë epitete 
fyese (nofka). 

1 2 3 4 5 

7 Gjatë katër javëve të fundit në këtë shkollë mua më 
ka ndodhur që mësuesit/mësueset (shënoni ç’gjë 
tjetër doni të përmendni) 
________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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Instrument 6.  Sjelljet e nxënësit dhe rubrika e raportimit të rregullave 

Emri i nxënësit: _________________________________

Klasa: _____ Data: _________________

I dashur prind/kujdestar,

Është koha që t’ju japim një raport mbi sjelljen e fëmijës suaj dhe aftësinë e tij/saj për të 
ndjekur rregullat e klasës dhe të shkollës. Nëse keni ndonjë pyetje për këtë raport pasi ta 
keni rishikuar bashkë me fëmijën tuaj, ju lutem më kontaktoni në __________________ ose 
dërgoni një shënim në shkollë në pjesën e pasme të këtij formulari. Pikat e veçanta që kanë 
të bëjnë me fëmijën tuaj janë shënuar me të verdhë. Ju lutem, nënshkruajeni këtë formular 
dhe jepjani fëmijës suaj ta dorëzojë në shkollë, tek mësuesja kujdestare.  Faleminderit.

Rregullat sipas 
Rregullores së 
brendshme të shkollës 

4-Shkëlqyeshëm 
I tejkalon 
pritshmëritë 

3-Mirë 
Përmbush 
pritshmërinë 

2-Kujdes! 
Ka nevojë për 
përmirësim 

1-Jo Mirë 
Probleme 
serioze 

Objektivi (në shënjestër): 
 
• Çamçakëz 
• Ushqim/pije 
• Lodra 
• Telefona celularë 
• Pajisje elektronike 

argëtimi 
 

 

Nxënësi në klasë: 
ASNJËHERË 
 
-Nuk përtyp 
çamçakëz 
-Nuk ha ushqim 
-Nuk sjell lodra  
-Nuk ka celular ose 
pajisje të tjera 
elektronike që të 
jenë të dukshme 
gjatë orëve të 
mësimit 

Nxënësi në klasë 
HERË PAS HERE 
 
-Përtyp 
çamçakëz, 
-Ha ose pi në 
klasë  
- Merr tërheqje 
vëmendjeje për 
rregullat  
 
Lodrat, celularët 
dhe pajisjet 
elektronike nuk 
janë të dukshme 
gjatë orëve të 
mësimit. 

Nxënësit në klasë 
SHPESH  
 
- I është thënë që 
të heqë dorë nga 
çamçakëzi, 
ushqimi ose pija.  
 
- I janë marrë 
lodrat, celularët 
ose pajisje të tjera 
elektronike dhe 
janë dërguar në 
zyrë të drejtorit 

Nxënësit në 
klasë 
ÇDO DITË 
OSE MË 
SHUMË SE NJË 
HERË NË DITË
- I është thënë 
që të mos 
përtypë 
çamçakëz, të 
mos hajë dhe 
të mos pijë,  
- I janë marrë 
lodrat, 
celularët ose 
pajisjet 
elektronike 
dhe janë 
dërguar në 
zyrë të 
drejtorit  
 

Rregullat e klasës  4—Shkëlqyeshëm 
Përtej 
pritshmërisë  

3—Mirë 
Përmbush 
pritshmërinë 

2—kujdes! 
 Ka nevojë për 
përmirësim 

1—Jo Mirë! 
Probleme 
serioze  

Përgatitet për klasë: 
 
• Në kohë  
• Detyrat e bëra 
• Laps/letër/mjete 
• Libër shkollor & 

�etore  

Nxënësi  
GJITHMONË  
 
- vjen në klasë në 
kohë 
- bën detyrat e 
shtëpisë  
- vjen në klasë me 
mjete, libër dhe 
�etore 

Nxënësi 
NDONJËHERË  
 
- vjen me vonesë 
- nuk bën detyrat 
e shtëpisë dhe i 
mungojnë mjetet 
e shkollës 
- librat dhe 
�etoret i mban 
në rregull 

Nxënësi  
SHPESH 
 
- vjen me vonesë 
në klasë  
- nuk bën detyrat 
e shtëpisë dhe i 
mungojnë mjetet 
bazë të shkollës. 
- i ka librat dhe 
�etoret rrëmujë 

Nxënësi  
ZAKONISHT  
 
- vjen me 
vonesë në 
klasë  
- rrallë i bën 
detyrat e 
shtëpisë,  
- vjen në klasë 
pa mjete 

•
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 - në �etore nuk 
i ka shumë prej 
detyrave të 
klasës. 

Respekton mësuesin: 
 
• Ngre dorën 
• Kontrollon të folurin 
• Nuk kthen fjalën 
• Është bashkëpunues  

ASNJËHERË  
 
-nuk bën rrëmujë në 
klasë,  
- nuk është i 
pasjellshëm me 
mësuesin por 
gjithnjë i sjellshëm  
 
Ai është 
pjesëmarrës dhe 
bashkëpunues 

RRALLË  
 
- �et pa leje,  
 
Përgjithësisht ai 
ka sjellje të mirë 
dhe bashkëpunon 
në klasë 

SHPESH 
 
-�et pa leje;  
-s�don autoritetin 
e mësuesit në 
klasë. 

I/E 
PAPËRSHTATS
HËM  
 
- Sjellja dhe 
qëndrimi 
kundrejt 
mësuesit;  
 
Nxënësi është 
vazhdimisht 
duke folur e 
nuk angazhohet 
me detyrat; 
ai refuzon të 
bëjë detyrat e 
klasës ose të 
bashkëpunojë 
për punët e 
përditshme. 

Respekton 
bashkëmoshatarët dhe 
veten: 
 
• Respekton radhën 
• Është i sjellshëm me 

bashkëmoshatarët 
• Respekton hapësirën 

personale  
• Nuk grindet me 

bashkëmoshatarët 
• Nuk bën rrëmujë 
• Akte mirësie  

GJITHMONË  
 
-respekton radhën, 
-tregohet i sjellshëm 
me 
bashkëmoshatarët,  
-respekton 
hapësirën personale, 
-nuk grindet dhe nuk 
bën rrëmujë në 
klasë. 
-është treguar i 
sjellshëm duke i 
hapur rrugën të 
tjerëve  

RRALLË  
 
- e ka të vështirë 
të respektojë 
radhën,  
  
Ai zakonisht 
është i sjellshëm 
me moshatarët, 
respekton 
hapësirën 
personale në 
shumicën e 
rasteve, nuk 
grindet ose nuk 
bën rrëmujë, 
është i sjellshëm 
 

SHPESH  
 
-e ka të vështirë 
të marrë radhën 
dhe ka probleme 
me hapësirën 
personale të të 
tjerëve.  
 
Ai ka tendencë të 
grindet rregullisht 
por shpesh është i 
sjellshëm me të 
tjerët. 

PAK OSE 
ASPAK 
RESPEKT 
-tregon për të 
tjerët dhe 
është agresiv 
lidhur me 
respektimin e 
radhës dhe 
hapësirës 
personale.  
 
Ai ka tendencë 
të grindet me 
të tjerët, bën 
shpesh 
rrëmujë, 
rrallë/me raste 
tregon mirësi. 

Respekton pronën e: 
 
• Shkollës  
• Mësuesit  
• Bashkëmoshatarëve 
• Pronën vetjake 

GJITHMONË  
 
-kujdeset për 
shkollën, mësuesin, 
bashkëmoshatarët 
dhe pronën 
personale kur është 

ZAKONISHT  
 
- kujdeset për 
pronën e 
shkollës; 
- nuk dëmton 
gjërat që u 

SHPESH  
 
- prish stilolapsat, 
dhe lapsat, bën 
rrëmujë duke ia 
lënë të tjerëve për 
ta pastruar ;  

TENDENCË E 
VAZHDUESH
ME  
 
- për dëmtimin 
e pronës së të 
tjerëve ose 

në klasë.  
- I ndan gjërat me të 
tjerët kur kanë 
nevojë. 

përkasin të 
tjerëve. Nganjëherë 

ngatërrohet me 
gjërat e të tjerëve. 

sendeve 
vetjake.  

Pendohet pak 
për veprimet 
kur ato 
korrigjohen. 

Firma e prindit________________________________Data__________________
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Instrumenti 8.

Tabela me të dhënat për numrin e ankimimeve zyrtare dhe jozyrtare për çdo 
DAR/ZA gjatë vitit mësimor 2011-2012:

Nr. DAR/ZA 
Nr. i 
ankimimeve 
zyrtare 

Nr. i 
ankimimeve 
jozyrtare 

Nr./ % e 
ankimimeve të 
zgjidhura 

1 DAR Tiranë Qytet 10 20 Të gjitha 100% 
2 DAR Tiranë Qark 5 7 Të gjitha 100% 
3 ZA Kamëz 20 160 Pjesërisht 
4 ZA Kavajë 0 2 Të gjitha 100% 
5 DAR Durrës 21 >50 Pjesërisht 
6 ZA Krujë 8 8 Të gjitha 100% 
7 DAR Lezhë 22 26 Pjesërisht 
8 ZA Kurbin 4 10 Pjesërisht 
9 ZA Mirditë 3 28 Të gjitha 100% 
10 DAR Shkodër 0 Disa Pjesërisht 
11 ZA Malësi e Madhe 5 16 Pjesërisht 
12 ZA Pukë 3 25 Pjesërisht 
13 DAR Kukës 10 20 Pjesërisht 
14 ZA Has 1 0 1 ankimim 
15 ZA Tropojë 4 Shumë Pjesërisht 
16 DAR Dibër 4 6 Pjesërisht 
17 ZA Mat 3 2 Pjesërisht 
18 ZA Bulqizë 0 6 Pjesërisht 
19 DAR Vlorë 10 6 Të gjitha 100% 
20 ZA Sarandë 0 Disa Pjesërisht 
21 DAR Fier 0 30 Të gjitha 100% 
22 ZA Lushnjë 6 10 Të gjitha 100% 
23 ZA Mallakastër 1 Disa Të gjitha 100% 
24 DAR Gjirokastër 5 10-15 Pjesërisht 
25 ZA Përmet 1 8 Pjesërisht 
26 ZA Tepelenë 3 8 Të gjitha 100% 
27 DAR Korçë 4 4 Të gjitha 100% 
28 ZA Pogradec 24 18 Të gjitha 100% 
29 ZA Devoll 3 0 Të gjitha 100% 
30 ZA Kolonjë 0 6 Të gjitha 100% 
31 DAR Berat 22 40 Të gjitha 100% 
32 ZA Skrapar 5 Disa Të gjitha 100% 
33 DAR Elbasan Disa Disa Të gjitha 100% 
34 ZA Gramsh 8 8 Të gjitha 100% 
35 ZA Peqin 4 2 Të gjitha 100% 
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