
VENDIM 
Nr.707, datë 16.10.2003 

 
PËR RIORGANIZIMIN E DREJTORIVE ARSIMORE TË RRETHEVE NË DREJTORI 

ARSIMORE RAJONALE DHE NË ZYRA ARSIMORE  
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 63 të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 "Për 

arsimin parauniversitar" dhe të nenit 8 të ligjit nr.8993, datë 20.12.2002 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 
2003", me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Riorganizimin e drejtorive arsimore të rretheve në drejtori arsimore rajonale dhe në zyra 

arsimore. 
2. Drejtoritë arsimore rajonale të funksionojnë në çdo qark. Ato janë person juridik, publik, 

buxhetor, në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. 
3. Drejtoria arsimore rajonale është përgjegjëse për sigurimin e cilësisë së shërbimit arsimor, 

në nivel qarku dhe kryen këto funksione kryesore: 
a) Harton politikat e zhvillimit në fushën e arsimit parauniversitar, në nivel qarku, duke marrë 

parasysh veçoritë demografike të terrenit, të klimës, të zhvillimit ekonomik dhe të infrastrukturës 
vendore; 

b) Realizon politikat rajonale në përputhje dhe në zbatim të strategjisë kombëtare të zhvillimit 
të arsimit; 

c) Harton dhe zbaton projekte me karakter vendor ose kombëtar, nëpërmjet marrëveshjeve 
dypalëshe; 

ç) Organizon inspektime në institucionet arsimore, publike dhe jopublike duke realizuar 
vlerësimin real të cilësisë së shërbimit të ofruar; 

d) Organizon dhe realizon trajnimin dhe kualifikimin e personelit mësimdhënës të shkollave 
që ka në varësi, duke bashkëpunuar me institucionet e specializuara. 

4. Zyrat arsimore të funksionojnë në çdo rreth, që nuk shërben si qendër qarku. Ato janë në 
varësi të drejtorive arsimore rajonale. Në çdo rreth, që shërben si qendër qarku, zyra arsimore të jetë 
pjesë përbërëse e strukturës së drejtorisë arsimore rajonale. 

5) Zyra arsimore ka këto funksione kryesore: 
a) Trajton problemet e burimeve njerëzore, emërimet dhe lëvizjet e stafit mësimor e drejtues, 

zhvillimin e karrierës etj; 
b) Realizon këshillimin pedagogjik e psikologjik; 
c) Mbledh të dhëna statistikore për shkollat në varësi, sipas kërkesave të drejtorisë arsimore 

rajonale dhe institucioneve qendrore; 
ç) Angazhohet për forcimin e marrëdhënive mësues-nxënës-komunitet dhe për ndjekjen e 

veprimtarive kurrikulare, ndërkurrikulare dhe jashtëkurrikulare; 
d) Menaxhon burimet financiare, investimet, shpenzimet e tjera për mjete didaktike etj.; 
dh) Administron të gjithë procesin mësimor, në të gjitha elementet e tij dhe propozon 

ndryshime e përmirësime të kurrikulës. 
6. Për qarkun e Tiranës të ketë dy drejtori arsimore rajonale, nga të cilat njëra të mbulojë 

rrethin e Tiranës dhe atë të Kavajës, kurse drejtoria tjetër të mbulojë vetëm qytetin e Tiranës. 
7. Strukturat dhe organikat e drejtorive arsimore rajonale dhe të zyrave arsimore miratohen 

nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës. 
8. Ministri i Arsimit dhe i Shkencës miraton rregulloret e brendshme të funksionimit të 

drejtorive arsimore rajonale dhe të zyrave arsimore. 
 
 
 
 
9. Drejtuesi i drejtorisë arsimore rajonale emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me 

urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara në pikën 



2 të vendimit nr.173, datë 7.3.2003 të Këshillit të Ministrave "Për emërimin, lirimin ose shkarkimin 
nga detyra të drejtuesve të institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të 
ministrit". 

10. Drejtuesi i zyrës arsimore emërohet ose largohet nga detyra nga drejtori i drejtorisë 
arsimore rajonale, që ka në varësi zyrën, ndërsa nëpunësit (përgjegjës sektori, specialistë) të këtyre 
drejtorive e zyrave nga drejtuesit përkatës. Emërimi i tyre bëhet sipas procedurave të përcaktuara në 
ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil". Kur zyra arsimore është pjesë përbërëse e 
drejtorisë arsimore rajonale, atëherë drejtues përkatës të jetë drejtuesi i kësaj drejtorie.  

11. Për punonjësit, që pas riorganizimit të drejtorive arsimore të rretheve, rezultojnë pa vend 
pune të zbatohen dispozitat e Kodit të Punës. 

12. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i 
vitit 2003, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës. 

13. Vendimi nr.418, datë 23.9.1992 i Këshillit të Ministrave "Për ngritjen dhe funksionimin e 
drejtorive arsimore të rretheve, si dhe për emërtesat dhe procedurat e lëvizjeve e të emërimit të kuadrit 
arsimor" dhe udhëzimi nr.2, datë 11.7.1994 i Këshillit të Ministrave "Për kompetencat dhe detyrat e 
drejtorive arsimore në rrethe", i ndryshuar, shfuqizohen. 

14. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe Ministria e Financave për zbatimin e 
këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
 

 


