
UDHËZIM 
Nr.26, datë 7.9.2007 

 
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË LEJES SË FUNKSIONIMIT PËR 

INSTITUCIONET ARSIMORE PRIVATE DHE INSTITUCIONET ARSIMORE 
PLOTËSUESE PRIVATE PARAUNIVERSITARE 

 
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 44 të ligjit 

nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar,  
 

UDHËZOJ: 
 

KREU 1 
KRITERET PËR DHËNIEN E LEJES 

 

1. Subjekti që dëshiron të hapë një institucion arsimor privat parauniversitar, për marrjen e 
lejes së funksionimit duhet të paraqesë pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike në Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës kërkesën për llojin e institucionit arsimor për të cilin kërkon të pajiset me leje, 
të shoqëruar me dokumentet e mëposhtme, të cilat duhet të jenë të nënshkruara nga subjekti aplikant: 

a) Formulari i autodeklarimit, i cili është i përbërë nga dy pjesë dhe është bashkëlidhur këtij 
udhëzimi:  

Pjesa e parë përmban: 
1. Deklaratën e subjektit mbi gjeneralitetet e tij;  
2. Adresën e saktë të banimit;  
3. Numrin dhe datën e vendimit të gjykatës për regjistrimin si person juridik, me aktivitet në 

fushën e arsimit privat;  
4. Numrin dhe datën e lejes higjieno-sanitare; 
5. Numrin dhe datën e vërtetimit nga njësia e pushtetit vendor për mbrojtjen kundër zjarrit;  
6. Datën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe kohëzgjatjen e saj (jo më pak se pesë vjet), 

dhe/ose datën e dokumentit të pronësisë, të nxjerrë jo më herët se tre muaj nga data e depozitimit të 
kërkesës;  

7. Datën e nxjerrjes dhe kohëzgjatjen e lejes së qëndrimit dhe lejes së punës për shtetasit e 
huaj;  

8. Deklaratën e subjektit që nuk është në ndjekje penale nga organi i prokurorisë, proces 
gjyqësor, proces hetimi;  

9. Deklaratën e subjektit që ka të ardhura të mjaftueshme për të ushtruar aktivitetin që kërkon 
të licencohet; 

10. Numrin e identifikimit të personit të tatueshëm (NIPT). 
Pjesa e dytë përmban deklaratën e subjektit se njeh dhe zbaton aktet ligjore dhe nënligjore të 

fushës përkatëse, si dhe mban përgjegjësi të plotë se i gjithë informacioni në formularin e plotësuar 
është i vërtetë.   

b) Dokumentacioni teknik i mëposhtëm: 
1. Deklaratë për emërtimin e institucionit, numrin e telefonit, nivelin e arsimit, numrin e 

grupeve apo klasave me të cilat do të punohet, numrin e fëmijëve/nxënësve për grup/klasë, titullin e 
dokumentit, që lëshohet në përfundim të çdo viti shkollor apo kursi;  

2. Deklaratë për shërbimet që ofron dhe tarifat për frekuentimin në institucion; 
3. Planin mësimor dhe programet lëndore që do të zbatojë institucioni;  
4. Lista e teksteve që do të përdoren: 
- në lëndët mësimore të detyruara sipas Altertekstit; 
- në lëndët mësimore shtesë me zgjedhje apo fakultative. 
5. Lista e plotë e stafit drejtues, mësimdhënës dhe ndihmës, përfshirë edhe administratorin, të 

shoqëruar me deklaratën e subjektit për arsimin përkatës të stafit, si dhe për ngarkesën mësimore të tij; 
6. Deklaratë për inventarin faktik të bazës materiale dhe asaj didaktike që disponohet dhe që 

është në funksion të arsimit, edukimit dhe realizimit të kërkesave të programeve lëndore, duke provuar 
se mjetet mësimore janë të mjaftueshme për të realizuar kërkesat e planit mësimor dhe të programeve 
lëndore. 



2. Në rast se vërehen mangësi apo deklarim të rremë lidhur me kërkesat e pikës 1 të udhëzimit, 
subjekti njoftohet për ndërprerjen e procedurës së filluar për licencim nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës. 

 2.1 Në rast deklarimi të rremë, subjekti aplikues i nënshtrohet masave të parashikuara në 
Kodin e Procedurës Penale. Kontrolli lidhur me vërtetësinë e informacionit të deklaruar në formularin 
e autodeklarimit ndërmerret nga Drejtoria e Shërbimeve Juridike. 

2.2 Vetëm pasi të plotësohet i gjithë dokumentacioni i kërkuar në pikën 1 të udhëzimit, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon procedurat me verifikimin e gjendjes fizike të objektit, në 
përputhje me standardet e përcaktuara për institucionet arsimore. Standardet normative për objektet që 
do të funksionojnë si institucione arsimore janë: 

a) Klasë e zakonshme konsiderohet ai mjedis mësimor që ka një normativ sipërfaqeje 
shfrytëzimi prej 1.3-1.6 m2/nxënës; 

b) Nyjet hidrosanitare përfshijnë 1 boks për 40 djem, 1 boks për 30 vajza, si dhe 1 boks për 
administratën; 

c) Për edukimin fizik subjekti që kërkon leje, të ketë në dispozicion një palestër (për shkollat 
nën 100 nxënës shfrytëzohet një klasë në katin përdhe me përmasa 60 m2) dhe një kënd sportiv, jo më 
të vogël se 100 m2; 

d) Objektet arsimore që vihen në dispozicion për nivele të ndryshme shkollimi (kopshte, 
shkollë 9-vjeçare dhe shkollë e mesme) të jenë ambiente që nuk komunikojnë me njëra-tjetrën; 

e) Lidhur me normativën e ndriçimit natyral duhet që sipërfaqja e dritareve të mbulojë 
minimalisht 15% të sipërfaqes së dyshemesë dhe ndriçimi duhet të jetë në krahun e majtë të nxënësit, 
mundësisht i orientuar nga juglindja. Ndriçimi të realizohet me dritare me xham të tejdukshëm. 
Dritaret nuk lejohen të vendosen në murin ku është vendosur dërrasa e zezë;   

f) Për shkollat e arsimit bazë (sistemi 9-vjeçar) kërkohen minimumi 9 dhoma mësimore për 
ciklin e ulët dhe të lartë, dhe dy dhoma mësuesish. Për shkollat e ciklit të ulët (5-vjeçar) kërkohen 
minimalisht 5 dhoma mësimore dhe një dhomë mësuesish. Për shkollat e mesme të 
përgjithshme/profesionale janë të domosdoshme 4-5 dhoma mësimore. Për kopshtet të ketë 
minimalisht 3 dhoma mësimore;  

g) Objektet arsimore me mbi 200 nxënës duhet të pajisen me dalje dhe shkallë emergjence; 
h) Objektet arsimore duhet të jenë të pajisura me pikën e ndihmës së shpejtë dhe pajisjet e 

nevojshme në to; 
i) Objektet arsimore duhet të kenë sistemin e mbrojtjes kundër zjarrit; 
j) Objektet arsimore të jenë të ndërtuara me materiale cilësore bashkëkohore dhe të plotësojnë 

kushtet higjieno-sanitare për nxënësit duke shmangur elementet e rrezikshmërisë. Materialet e 
përdorura për ndërtimin e tyre nuk duhet të kenë elemente përbërëse të dëmshme për shëndetin e 
nxënësve. Këto materiale duhet të sigurojnë akustikë të mirë në mjedisin e mësimit dhe të jenë 
izoluese ndaj zhurmave dhe luhatjeve të temperaturës;  

k) Ndërtimi i objekteve arsimore të jetë larg zonave industriale, varrezave apo zonave me 
ndotje mbi normat e lejuara; 

l) Objektet arsimore të jenë siguruar me gjenerator dhe depozitë uji; 
m) Objektet arsimore të jenë me sistem ngrohjeje. 
2.3 Në rastet kur objektet e inspektuara nuk plotësojnë kërkesat dhe standardet e vendosura 

për realizimin e plotë të procesit mësimor, atëherë Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndërpret 
procedurën e filluar për licencim, duke njoftuar subjektin përkatës. 

2.4 Në rastet kur objektet e inspektuara plotësojnë kërkesat dhe standardet e përcaktuara, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon procedurën e filluar për licencim. 

3. Për çdo nivel shkollimi (arsim parashkollor, arsim i detyruar dhe arsim i mesëm), kërkesa 
dhe dokumentacioni shoqërues duhet të jenë të veçanta. 

 
4. Në rast mosushtrimi gjatë një viti shkollor nga momenti i marrjes së licencës, të aktivitetit 

për të cilin është licencuar, subjekti humbet automatikisht të drejtën për ta ushtruar këtë aktivitet. Për 
të rifilluar aktivitetin, ai duhet të paraqesë kërkesë me dokumentacionin shoqërues nga fillimi. 

5. Të drejtën e pezullimit të përkohshëm, deri në 1 vit kalendarik të institucionit arsimor privat 
e ka Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me kërkesë të vetë subjektit ose me propozim të Drejtorisë së 
Inspektimit, drejtorive arsimore rajonale apo zyrave arsimore, në rast shkelje të kritereve të 



përcaktuara në dokumentacionin përkatës ligjor e nënligjor. 
5.1 Në rast pezullimi të përkohshëm të veprimtarisë së institucionit arsimor privat 

parauniversitar, sistemimi i nxënësve do të bëhet në bazë të nenit 48 të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 
“Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar. 

6. Në rast mbyllje të aktivitetit të institucionit arsimor privat parauniversitar, sistemimi i 
nxënësve do të bëhet në bazë të nenit 48 të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor 
parauniversitar”, të ndryshuar. 
 

KREU II 
TARIFAT E SHËRBIMIT 

 
Institucionet arsimore private parauniversitare dhe institucionet arsimore plotësuese private 

parauniversitare licencohen përkundrejt një tarife të përbërë si më poshtë: 
1. Pagesa për llogari të MASH-it të shumës 5000 (pesë mijë) lekë për aplikim. Kjo pagesë 

është e pakthyeshme dhe përbën kusht refuzues të kërkesës në rast të kundërt. 
2.  Tarifa për çdo leje të dhënë, si më poshtë: 
a) Për kopshtet 30 000 (tridhjetë mijë) lekë; 
b) Për shkollat e ciklit të ulët fillor 40 000 (dyzet mijë) lekë; 
c) Për shkollat e ciklit të lartë 9-vjeçar 40 000 (dyzet mijë) lekë; 
d) Për shkollat 9-vjeçare 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë; 
e) Për shkollat e mesme të përgjithshme 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë; 
f) Për shkollat e mesme teknike-profesionale e social-kulturore 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) 

lekë; 
g) Për kurset plotësuese (IAPPrP) 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë. 
 

KREU III 
DETYRIMET E INSTITUCIONIT ARSIMOR PRIVAT PARAUNIVERSITAR DHE 

INSTITUCIONIT ARSIMOR PLOTËSUES PRIVAT PARAUNIVERSITAR PËRKUNDREJT 
MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SHKENCËS 

 
1. Një institucion arsimor privat parauniversitar apo institucion arsimor plotësues privat 

parauniversitar, pas fillimit të funksionimit të saj duhet: 
a) Të paraqesë: pranë DAR/ZA numrin e nxënësve dhe listën e mësuesve që do të fillojnë dhe 

mbarojnë vitin shkollor, sipas statistikave tip të miratuara nga INSTAT-i; planin mësimor, programet 
lëndore dhe strukturën që do të përdorë institucioni në fillim të çdo viti shkollor; certifikatën e 
regjistrimit në organin tatimor; listën e veprimtarive jashtëshkollore që janë parashikuar të zhvillohen 
gjatë vitit shkollor (për institucionin arsimor privat parauniversitar); 

b) Të miratojë: çdo devijim apo ndryshim në planin mësimor, programet lëndore apo tekstet 
që do të përdorë institucioni; çdo projekt apo eksperimentim psiko-pedagogjiko-didaktik që kërkon të 
kryejë sipas rastit; çdo ndryshim që ai mund të pësojë në vendndodhje, vendim gjykate, administrator 
etj. 

2. Një institucion arsimor privat parauniversitar apo institucion arsimor plotësues privat 
parauniversitar duhet të ketë në ruajtje dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) Dokumentacionin përkatës me ruajtje të përhershme, si: regjistër amze, indeks alfabetik, 
statistika të numrit të nxënësve dhe të mësuesve; 

 
b) Regjistra të veçantë dhe të përkohshëm, si: regjistra klase, evidencë për lëvizjen e nxënësve 

(i detyrueshëm për institucionin arsimor privat parauniversitar), planet mësimore dhe programet 
lëndore të zbatuara çdo vit shkollor; 

c) Rregulloren e brendshme për funksionimin e institucionit; 
d) Kriteret për pranimin e nxënësve dhe të mësuesve; 
e) Kontratat e punës me mësuesit (për ata me kohë të plotë apo të pjesshme). 
Materialet duhet t’u vihen në dispozicion organeve kontrolluese kompetente. 
3. Moszbatimi apo mosrespektimi i këtyre detyrimeve, si dhe mosdhënia apo fshehja e këtyre 

informacioneve ndaj organeve kontrolluese kompetente, të cilat do të verifikojnë apo kontrollojnë 



funksionimin dhe mbarëvajtjen e këtyre institucioneve arsimore, përbën kundërvajtje administrative. 
Kundërvajtësit, në çdo rast dënohen me gjobë, siç është parashikuar në ligj ose me heqje të lejes së 
dhënë. 
 

KREU IV 
MIRATIMI I NDRYSHIMEVE NË DOKUMENTACIONIN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE 

PRIVATE PARAUNIVERSITARE DHE INSTITUCIONEVE ARSIMORE PLOTËSUESE 
PRIVATE PARAUNIVERSITARE 

 
1. Ndryshimet në planin mësimor, programet lëndore apo tekstet që do të përdorë institucioni 

arsimor privat i licencuar, çdo projekt apo eksperimentim psiko-pedagogjiko-didaktik që kërkon të 
kryejë sipas rastit; si dhe çdo ndryshim tjetër që lidhet me anën kurrikulare të institucionit shqyrtohet 
dhe miratohet nga Drejtoria e Kurrikulës. 

2. Ndryshimet në vendndodhje dhe në infrastrukturën e godinës që mund të pësojë institucioni 
arsimor privat i licencuar, shqyrtohen dhe miratohen nga Drejtoria e Planifikimit Buxhetor, sektori i 
investimeve.  

3. Ndryshimet që institucioni arsimor privat i licencuar mund të pësojë në vendim gjykate, 
administrator etj., shqyrtohen dhe miratohen nga Drejtoria e Shërbimeve Juridike. 

 
KREU V 

DISPOZITAT E FUNDIT 
 

1. Udhëzimi i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr.23, datë 18.10.2005 “Për kriteret dhe 
procedurat e dhënies së lejes së funksionimit për institucionet arsimore private dhe institucionet 
arsimore plotësuese private parauniversitare”, shfuqizohet. 

2. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Drejtoria e Kurrikulës, Drejtoria e Inspektimit, 
Drejtoria e Planifikimit Buxhetor dhe Drejtoria e Shërbimeve Juridike. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 
MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Genc Pollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datë_____________ 
 

 
AUTODEKLARIM 

 
Drejtuar: Ministrisë të Arsimit dhe Shkencës  
Pjesa e parë 
Unë i nënshkruari _______________ i datëlindjes_________deklaroj që jam 

banues_________në_____, adresë____________________________me seli_____________________ 
tel_______________cel___________dhe me dokument identifikimi/nr. i pasaportës 
________________. 



Deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 
1. Jam i regjistruar me vendim gjykate si person juridik, me të drejtën e ushtrimit të aktivitetit 

në fushën përkatëse të arsimit privat, me nr..........., datë....................; 
2. Kam vërtetim pronësie nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nr..................., 

datë............../ kontratë qiramarrje me pronarin e godinës nr......., datë............., kohëzgjatje……..; 
3. Kam leje higjieno-sanitare nga Inspektorati Sanitar Shtetëror nr..........., datë.............; 

vërtetim nga njësia e pushtetit vendor………, për mbrojtjen kundër zjarrit nr.........., datë............; 
4. Për shtetasit e huaj leja e qëndrimit në Shqipëri nr............., datë............../ leja e punës 

nr..........., datë.............; 
5. Disponoj të ardhura të mjaftueshme për të ushtruar aktivitetin për të cilin kërkoj të 

licencohem; 
6. Nuk jam në proces gjykimi, hetimi apo të jem i dënuar në fushën që kërkoj të ushtroj 

aktivitetin; 
7. Nuk kam asnjë detyrim financiar ndaj asnjë institucioni shtetëror/NIPT nr........... 

datë............. . 
 
Pjesa e dytë 
Deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 
Njoh legjislacionin në fuqi në fushën që kërkoj të ushtroj aktivitetin. 
Do të zbatoj të gjitha detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi. 
Gjithashtu deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se të gjitha të dhënat e mësipërme janë të 

vërteta dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
Bashkëlidhur autodeklarimit tim janë edhe të gjitha dokumentet e tjera teknike, sipas 

legjislacionit në fuqi.  
 

Emër, mbiemër 
Firmë 

 


	UDHËZIM
	Nr.26, datë 7.9.2007
	PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË LEJES SË FUNKSIONIMIT PËR INSTITUCIONET ARSIMORE PRIVATE DHE INSTITUCIONET ARSIMORE PLOTËSUESE PRIVATE PARAUNIVERSITARE
	AUTODEKLARIM


