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Udhëzues për zbatimin praktik të Vendimit nr.666, datë 10.10.2019 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e 

konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në 

institucionet arsimore publike” 

 

Në mbështetje të nenit 57 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë1, të neneve 6, 19 e 28 të ligjit 

nr.48/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe një grup aktesh të tjera ligjore që 

trajtojnë kategori specifike të fëmijëve dhe nxënësve që ndjekin arsimin paraunivesitar, për herë të 

parë me propozim të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, me qëllim që t’u vijë në ndihmë “nxënësve, fëmijëve të familjeve në nevojë me ndikim 

në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi 

financiare nuk ndjekin arsimin bazë”, është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave (VKM) 

nr.666, datë 10.10.2019 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e 

kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në 

institucionet arsimore publike”. 

 

Ky ndryshim ka ardhur si pasojë e kërkesës së përcjellë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

(MASR) nga UNICEF2, si dhe takimeve e komunikimeve periodike të përfaqësuesve të UNICEF 

dhe Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori)3. Observatori në partneritet 

me UNICEF dhe me vëmendjen e MASR kanë hartuar një raport fizibiliteti që identifikon 

mekanizmat financiare për integrimin e fëmijëve jashtë shkolle, fëmijëve që kanë braktisur 

shkollën, fëmijëve në rrezik të braktisjes së shkollës, për t’u përfshirë në sistemin arsimor, arsimi 

bazë (klasa I -IX)4. Sipas analizës së këtij raporti, sigurimi i bursave rezulton të jetë masa më 

efektive për të mbështetur më tej nevojat për integrimin e fëmijëve në sistemin arsimor, arsimi bazë. 

Bazuar në hulumtimin dhe praktikën kombëtare dhe ndërkombëtare, UNICEF i ka kërkuar MASR 

që të konsiderojë si pjesë të buxhetit kombëtar, mbështetjen financiare të fëmijëve jashtë shkolle, 

fëmijëve që kanë braktisur shkollat apo janë në rrezik të braktisjes së saj.  

 

Miratimi i VKM nr.666, datë 10.10.2019, “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte 

dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit 

parauniversitar në institucionet arsimore publike”, trajton për herë të parë kategori specifike të 

fëmijëve dhe nxënësve që ndjekin arsimin parauniversitar, konkretisht të nxënësve, fëmijëve të 

familjeve në nevojë me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë regjistruar në 

arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë. 

 

Në pikën 2 të VKM nr.666, datë 10.10.2019 përcaktohet se: 

Nxënësit, të cilët ndjekin arsimin parauniversitar me kohë të plotë dhe arsimin e mesëm profesional 

në institucionet arsimore publike, përfitojnë bursë brenda kuotave dhe kritereve, si më poshtë vijon:  

2.1 Sipas kriterit ekonomik: 

a) Nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët ndjekin procesin mësimor në largësinë mbi 5 

km nga vendbanimi i përhershëm i tyre dhe që plotësojnë kriterin ekonomik, sipas 

pasqyrës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe që akomodohen në konvikte publike. 

b) Nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët banojnë në zonat rurale që nuk kanë shkollë 

9-vjeçare brenda rrezes prej 5 km, të cilët plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr. 

1, dhe që akomodohen në konvikte publike. 

c) Nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes 

shkollore”, që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin 

arsimin bazë. 

                                                           
1 Në nenin 57, pika 5 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë citohet se: “Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i 

përgjithshëm në shkollat publike është falas”. 
2  Shkresa e UNICEF Ref.ALB/19/056 “Mbështetja financiare për fëmijët e identifikuar jashtë shkolle ose në rrezik braktisje 

(nëpërmjet ofrimit të bursave), datë 3 maj 2019 
3 Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve është organizata zbatuese e nismës “Çdo fëmijë në shkollë” në Shqipëri, që prej 

vitit 2013. Për më shumë informacion mbi Observatorin: www.observator.org.al  
4  Për më shumë informacion mbi raportin e fizibilitetit: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/03/Raport-teknik-

Mbeshtetja-financiare-per-regjistrimin-ne-shkolle-te-femijeve-jashte-shkolle.pdf 

http://www.observator.org.al/
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/03/Raport-teknik-Mbeshtetja-financiare-per-regjistrimin-ne-shkolle-te-femijeve-jashte-shkolle.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/03/Raport-teknik-Mbeshtetja-financiare-per-regjistrimin-ne-shkolle-te-femijeve-jashte-shkolle.pdf
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Në zbatim të pikës 4 të VKM nr.666, datë 10.10.2019, “Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për uljen 

e nivelit të braktisjes shkollore, për nxënësit që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi 

financiare nuk ndjekin arsimin bazë, miratojnë bursa financiare me përfitues nxënësit, fëmijë të 

familjeve në nevojë, pas konfirmimit nga mësuesi kujdestar mbi frekuentimin e procesit mësimor, 

nga drejtori i shkollës, si dhe nga Zyra Vendore Arsimore (ZVA).” 

 

Për zbatimin e pikës 4 të VKM nr.666, hapat që duhet të ndiqen janë: 

a) Mësuesi kujdestar mbështetur në të dhënat e frekuentimit të procesit mësimor për “Nxënësit, 

fëmijë të familjeve në nevojë me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë 

regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë”, 

verifikon vijueshmërinë e nxënësve për periudhën 15 Shtator - 15 tetor. 

 

b) Pas verifikimit të nxënësve që i përkasin kësaj kategorie specifike, nëse konstatohen raste 

për “Nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes 

shkollore”, që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin 

arsimin bazë”, mësuesi kujdestar, së bashku me drejtorinë e shkollës, dhe në bashkëpunim 

me Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashki (NJMF) verifikojnë nëse ky fëmijë apo 

nxënës ka ndjekur arsimin parashkollor në institucione arsimore publike apo private, apo 

klasat përgatitore në arsimin parashkollor. Trajtohen me prioritet fëmijët e klasës së parë 

dhe nëse ka raste të tjera specifike nga klasa e dytë deri në klasën e pestë, apo nxënës në 

arsimin fillor k1 - k5. Kjo masë nuk përfshin fëmijët në arsimin parashkollor, i cilin nuk 

është arsim e detyrueshem me ligj. Verifikimi bëhet në periudhën tetor. 

 

c) Për rastet kur institucioni i arsimit parashkollor, është institucion arsimor më vete, me 

drejtori dhe varësi funksionale nga njësia e vetëqeverisjes vendore, drejtori i shkollës dërgon 

zyrtarisht shkresë/ kërkesë për verifikimin e vijueshmërisë së ndjekjes së arsimit 

parashkollor nga fëmija/ nxënësi me ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, duke 

vënë në dijeni ZVA-në, si dhe Njësinë e Vetëqeverisjes Vendore. 

 

d) Drejtori i shkollës, së bashku me mësuesin kujdestar, punonjësin psiko-social të shërbimeve 

arsimore, si dhe specialistë të shërbimeve arsimore në Njësinë e Vetëqeverisjes Vendore/ 

apo specialistë të NjMF-së dhe/ apo ndihmës sociale në Njësinë Administrative, brenda 

muajit tetor, realizojnë takime në familjet e fëmijëve të identifikuar dhe verifikuar. Takimet 

realizohen me prindërit, gjyshërit për raste kur prindërit gjenden në emigracion apo me 

kujdestarët ligjorë duke i shpjeguar se fëmija apo nxënësi përfiton tekstet shkollore falas dhe 

nëse vijon frekuentimin e mësimit çdo ditë sipas dispozitave normative, mund t’i propozohet 

Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore akordimi i bursës financiare. Në përfundim të takimit, 

grupi mban një procesverbal për takimin si dhe deklarimet e familjarëve, gjyshërve apo 

kujdestarëve ligjorë. 

 

e) Pas verifikimeve të kryera nga mësuesi kujdestar, drejtori i shkollës (pika a, b), si dhe 

përgjigjeve zyrtare nga institucioni i arsimit parashkollor si dhe nga njësia e vetëqeverisjes 

vendore(pika c), krijohet një dosje në shkollën përkatëse për nxënësit me qëllim uljen e 

nivelit të “braktisjes shkollore”. Dosja e përgatitur më të gjithë informacionin e mbledhur si 

dhe me propozimin për dhënie burse financiare duhet të jetë në shkollë dhe një kopje të saj 

duhet të ketë dhe ZVA. Dosja e krijuar ruhet sipas ligjit për arkivat deri në 5 vjet (shkollë, 

ZVA). 

 

f) Drejtori i shkollës/ institucionit arsimor së bashku me mësuesin kujdestar si dhe punonjësin 

psiko-social në institucionin arsimor, dërgojnë propozim zyrtar në Njësinë e Vetëqeverisjes 
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Vendore për akordim /miratim bursë për nxënësin, fëmijë të familjeve në nevojë me 

ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë regjistruar në arsimin bazë, por 

në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë. Në propozimin zyrtar vihet në dijeni, dhe 

ZVA. 

 

g) NjMF në Bashkinë përkatëse diskuton dhe ndjek mundësinë e përfshirjes së diskutimit të saj 

në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak.  

 

h) Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, mbështetur në propozimin e dërguar zyrtarisht nga drejtori 

i shkollës dhe mësuesi kujdestar, ku jepen shpjegime për të gjithë procedurën e realizuar sa 

më lart, për frekuentimin e procesit mësimor, si dhe pas verifikimit të informacionit dhe nga 

zyrat e ndihmës sociale apo ndihmës shoqërore në bashki, për nxënësit me ndikimin në uljen 

e nivelit të braktisjes shkollore, e vendosin në rendin e ditës diskutimin e dosjeve të fëmijëve 

në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Ky i fundit, pasi ka shqyrtuar dhe vlerësuar 

dosjen e nxënësit/ familjes, vendos të miratoj ose jo nëpërmjet një Vendimi të Këshillit 

Bashkiak dhënien e bursës financiare për fëmijën/ ët e familjeve në nevojë, që janë 

regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk e ndjekin atë. 

 

i) Për rastet kur bursa financiare është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak për fëmijën/ 

ët, Vendimi i Këshillit Bashkiak për nxënësit përfitues të bursave dërgohet nga Njësia e 

Vetëqeverisjes Vendore tek MASR elektronikisht dhe në formë zyrtare. 

 

j) Fondet për mbulimin e bursave, pas kërkesës zyrtare të dërguar nga Njësia/të e 

Vetëqeverisjes Vendore në MASR, miratohen për çdo Njësi të Vetëqeverisjes Vendore/ 

Bashki nga MASR. (Për shembull fondet për Bashkinë e Tiranës, miratohen në kodin e 

qeverisjes 101, kodin buxhetor të institucionit 2101001, grupin e Ministrisë 11, programin 

buxhetor 09120, kapitullin 01, artikullin 602, kodin e produktit 91103AC “Fëmijë në nevojë 

që  përfitojnë shërbim arsimor cilësor”). 

 

k) Masa e bursës mujore paguhet çdo muaj në llogarinë bankare, pranë bankave të nivelit të 

dytë, në emër të prindit/ prindërve ose përfaqësuesit ligjor, për llogari të nxënësve, ku për 

çdo muaj si mësuesi kujdestar i shkollës, psikologu, punonjësi i NJMF-ve monitorojnë 

ecurinë e arsimimit të fëmijës/ ve, duke siguruar që bursa financiare është në përdorim të 

interesit më të lartë të fëmijës, që lidhet me arsimimin e tij/ saj.  

 

Në zbatim të pikës 5 të VKM nr.666, datë 10.10.2019, “Njësitë e vetëqeverisjes vendore për 

kategorinë e nxënësve që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare, nuk ndjekin 

arsimin bazë dhe me ndikim në uljen e braktisjes shkollore të arsimit bazë, mund të miratojnë dhe 

shpërndajnë bursa edhe nga fondet e veta, ose nga fondet buxhetore të përfituara në formën e 

transfertës së pakushtëzuar”. 
 

Për zbatimin e pikës 5 të VKM nr.666, hapat që duhet të ndiqen janë: 

a) Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, mbështetur në dosjen për çdo fëmijë të dërguar zyrtarisht 

nga drejtori i shkollës dhe mësuesi kujdestar (e cila është verifikuar edhe nga takimet në 

familje dhe komunitet), miratojnë bursa financiare me përfitues nxënësit, fëmijë të 

familjeve në nevojë, që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk 

ndjekin arsimin bazë. Këto bursa miratohen nga fondet që Bashkia ka në dispozicion, si dhe 

fonde të buxhetit të shtetit të miratuara nga MASR, sipas kritereve të VKM nr.666, datë 

10.10.2019, si dhe Vendimit të Këshillit Bashkisë për këtë kategori të fëmijëve.  

 

Në zbatim të pikës 6 të Vendimit nr.666, datë 10.10.2019, “Ministria përgjegjëse për arsimin në 
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fillim të çdo viti shkollor, në konsultim me institucionet arsimore, hartojnë planin e 

shpërndarjes së bursave, për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe e dërgojnë në Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore, jo më vonë se muaji dhjetor. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore dërgojnë 

kërkesa për numrin e bursave/ numrin e fëmijëve nxënësve që kërkohen për vitin shkollor 2019-

2020 dhe me Firmë të Ministrit mirtohet numri i bursave për çdo Njësi të Vetëqeverisjes Vendore. 

 

 

Baza ligjore mbështetëse për zbatimin e VKM nr.666, datë 10.10.2019, “Për kuotat financiare të 

ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për 

nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”: 

1. Neni 57 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë;  

2. Ligji nr.48/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, nenet 6, 19 e 28; 

3. Ligji nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të 

pikës 2, neni 32; 

4. Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

5. Ligji nr.10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për 

dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri 

dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë 

së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, nenet 1 e 5; 

6. Ligji nr. 7889, datë 14.12.1994, “Për statusin e invalidëve të punës”, të ndryshuar, neni 2; 

7. Ligji nr. 8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, neni 6,  

8. Ligji nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar, neni 8,  

9. Ligji nr. 8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, 

neni 8; 

10. Ligji nr. 57/2019, , “Për asistencën sociale në RSH”, neni 32; 

11. Ligji nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”.  

 


