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Rrugëtim i suksesshëm në një vit plot sfida
Në biseda të lira shumë nga ne e kishim
vlerësuar se viti 2019 ishte mjaft i vështirë
e me plot sfida dhe disi spontanisht uronim
që të kalonte sa më shpejt çdo ditë e çdo
muaj i tij me shpresën se 2020-ta do të jetë
ndryshe, por nuk ndodhi kështu. Viti që po
lëmë tani doli të jetë nga më të vështirit në
historikun e gjatë të arsimit e shkollës te ne.
Bota u godit nga një armik i fshehtë, i cili sa
vinte e zgjerohej për të krijuar një situatë të
re të rënduar e me plot sfida e pikëpyetje. Në
këtë përplasje me armikun tinëzar u gjend
edhe Kosova. Janari e shkurti e fillimi i
marsit nuk sjellin lajme të këqija shumë dhe arsimi e bashkë me të edhe SBASHK-u po frymonin më lirshëm
me shpresën se Covidi nuk do të përhapej shumë dhe se nuk do të krijonte situatë për t’u mbyllur shkollat e
për të vazhduar mësimi në ndonjë formë tjetër, që vetëm përmendej, por as ne e as kolegët tanë kudo në botë
nuk kishin përvojë dhe prandaj punëtorët e arsimit jetonin të sfiduar e plot stres, por me qëndrimin unik se në
emër të dijes do të përballen me gjithë vështirësitë dhe se do të triumfojnë.
Në janar, shkurt e fillimin e marsit 2020 SBASHK-u zhvilloi shumë aktivitete në shërbim të anëtarësisë. U
nis mbarë në komunikimin me MASHT dhe institucionet, po ana tjetër u bënë shumë angazhime e takime
duke kundërshtuar arsyeshëm veprimin e Avokatit të popullit Hilmi Jashari, i cili nuk po dëgjonte zërin e më
shumë se 60.000 të punësuarve në sektorin publik, po thirrej në disa ankesa të një numri të vogël punëtorësh
dhe e dërgoi Ligjin e pagave në Kushtetuese për të hapur kështu një kapitull të paarsyeshëm të hamendjeve e
pritjes së vendimit të kupolës së drejtësisë, e cila tregonte se nuk po i ngutej për të sjellë vendim dhe për dy
herë me radhë e me nga tre muaj e mbajti të pezulluar këtë ligj në të cilin i kishin mbështetur shpresat se do të
bëhej më mirë mijëra e mijëra të punësuar në sektorin publik. Kushtetuesja dikur foli dhe duke lënë vend për
dyshime e ktheu në pikën zero Ligjin.
SBASHK duke vazhduar rrugëtimin bëri shumë angazhime dhe u gjend vazhdimisht pranë anëtarësisë. Po
fitoheshin një nga një seancat gjyqësore për pagat jubilare e për tri pagat me rastin e pensionimit. Po mbaheshin
takime konsultative me Këshillin Drejtues e me kryetarët e nivelit komunal e të Universiteteve për të trasuar
sa më mirë këtë rrugëtim. SBASHK në fillimet e marsit organizoi manifestim madhështor për ditën e madhe
të mësuesit e shkollës shqipe dhe këtë ngjarje ua kushtoi kolegëve të pensionuar nga fillimi i prillit të vitit të
kaluar e deri në marsin 2020. U bën pjesë e kësaj feste bashkë me kolegët tanë të pensionuar edhe udhëheqës të
lartë të institucioneve, të sindikatave, mysafirë të nderuar nga trojet etnike dhe Ansambli Autokton “Rugova”.
SBASHK krenar për këtë organizim madhështor dhe për gjithë arritjet tjera në shërbim të anëtarësisë po
përgatitej për angazhime të tjera, por situata nga pandemia po rëndohej dhe duhej punuar e angazhuar në një
realitet të ri me plot sfida e vështirësi sepse sistemi arsimor po kalonte nga shkollat në mësimin nga larg dhe
ky ndryshim nuk ishte edhe i lehtë sepse, si kudo në botë mungonte përvoja, por te ne mungonin edhe kushtet
për një formë të re të punës arsimore.
SBASHK vazhdoi rrugëtimin duke dhënë kontribut të çmuar në mobilizimin dhe përkrahjen e punëtorëve
të arsimit, që si dikur në vitet e okupimit, edhe tani po tregonin angazhimin e përkushtimin në përballje
me armikun tinëzar dhe po i jepnin rrjedhë të mbarë mësimit nga larg. Shumë kolegë tanë, përveç punës
në procesin mësimor nga larg, kishin shprehur vullnetin që të jenë pjesë e trajnimeve nga larg dhe falë
përkushtimit të koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe të stafit qendror në këtë aktivitet
janë shënuar arritje e rezultate të larta.
SBASHK gjatë rrugëtimit nëpër ditët e muajt e vitit 2020 ka bërë shumë angazhime e ka organizuar edhe
shumë e shumë aktivitete të tjera në shërbim të anëtarësisë për të cilat do të lexoni në revistën “Rrugëtimi i
SBASHK-ut 2020”.
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Ligji i pagave, avokati i popullit dhe Kushtetuesja
Vite përpjekjesh për të pasur vend meritor të punësuarit në arsim në
Ligjin e pagave, takime, dialog, greva e pritje. SBASHK falë unitetit
të anëtarësisë arriti të ndryshojë koeficientet dhe me arsye priste
vënien në jetë të këtij Ligji. Por, Avokati i popullit, gjoja duke dëgjuar
zërin e një numri të vogël ankesash, dërgoi kërkesë në Kushtetuese
me kërkesën për marrjen e masave kundër këtij ligji. Kushtetuesja
nisi veprimet fillimisht duke pezulluar për një kohë ligjin. Pas kësaj
Kushtetuesja vazhdoi me aktivitetin dhe e pezulloi rishtazi këtë Ligj, të
cilin e kanë pritur me vite të punësuarit në sektorët e ndryshëm.
SBASHK kundërshtoi me të gjitha format e mundshme këtë veprimin
e Avokatit të popullit dhe Kushtetueses. U kërkua dhe u mbajt takimi
me Avokatin. Në këtë takim ishin edhe përfaqësuesit e Sindikatës së
Shëndetësisë, Policisë, Doganës e Zjarrfikësve. Avokati u deklaroi
atyre se kërkesat e tij në Kushtetuese nuk janë kundër koeficienteve
për të punësuarit në këto sektorë, por paska kërkuar që Kushtetuesja
të godas në pjesët , që nuk kanë bërë barazim të pagave për vendet e
njëjta të punës. Avokati pohoi në këtë takim se i kanë arritur mijëra
kundërshtime dhe kërkesa që ai të dërgonte në Kushtetuese kërkesën
e tyre për heqjen e masës së pezullimit për Ligjin e pagave. Ai u zotua se
kërkesat e mijëra anëtarëve të SBASHK dhe të sindikatave pjesëmarrje
në këtë takim do t’i përcjellë në Kushtetuese.
Pas takimit me Avokatin e popullit këto sindikata vazhduan me

konsultimet dhe me takimet
e përbashkëta për t’u pajtuar
që bashkërisht të përgatitin
shkresën adresuar Gjykatës
Kushtetuese
me
kërkesën
e vetme që Gjykata të merr
në konsideratë brengën e
mbi 60.000 të punësuarve në
sektorin publik dhe të heq masën
e pezullimit për të mundësuar
kështu fillimin e implementim
të ligjit të pagave.
Kushtetuesja kishte pranuar
gjithë këto kërkesa dhe këtë e
kishte pohuar edhe me shkresë
zyrtare, por në fund të qershorit
duke heshtur ndaj gjithë këtyre
kërkesave
solli vendim që
Ligji i pagave të kthehej për
përmirësime, pra të kthehej në
pikën zero.

Në gjithë këto sfida e angazhime nuk mungoi përkrahja nga ETUCE
SBASHK gjatë gjithë kohës sa përballej me angazhimet për dialog e
pastaj edhe për gjithë veprimet sindikale kishte informuar Komitetin e
Sindikatës Evropiane të Arsimit (ETUCE). Një informatë të detajuar
SBASHK-u i dërgoi ETUCE-s edhe lidhur me situatën e re në
sektorin e arsimit të Kosovës dhe për zhgënjimin e arsyeshëm të gjithë
anëtarësisë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila duke aprovuar
kërkesën e Avokatit të popullit, pezulloi Ligjin e pagave. Në kuadër të
këtij komunikimi SBASHK tregoi edhe për angazhimin e shoqatave
sindikale për mbledhjen e mijëra nënshkrimeve, që shoqërojnë kërkesën

që Kushtetueses me kërkesën që
të revokojë vendimin për masën
e përkohshme të pezullimit të
Ligjit të pagave.
Drejtorja e përgjithshme e
Komitetit të Sindikatave të
Arsimit të Evropës, Suzan
Flocken, duke dëshmuar edhe
një herë përkrahjen e ETUCE
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për SBASHK-un
i ishte
drejtuar Presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi, Avokati të
popullit, Hilmi Jashari dhe
Qeverisë së Republikës së
Kosovës duke kërkuar që ata
ta kenë parasysh këtë kërkesë
legjitime të punëtorëve të
arsimit dhe duke kujtuar edhe
një herë se Komiteti i Sindikatës
Evropiane për Arsim (ETUCE),
që përfaqëson 132 sindikata
arsimore, gjegjësisht 11 milion
mësues në Evropë, është në
mbështetje të SBASHK-ut.
“Organizata
jonë
anëtare
SBASHK
ka
përcjellë
shqetësimin e saj të thellë
për vendimin e Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës, të 12
dhjetorit 2019 që është dhënë
në bazë të kërkesës së Avokatit
të Popullit të Kosovës dhe që
pezullon përkohësisht Ligjin e
Pagave të Sektorit Publik deri
më 30 mars 2020. Pas kësaj,
ETUCE i shpreh mbështetje
SBASHK-ut dhe ju kërkon të
filloni bisedime që përfshijnë
Kryeministrin në detyrë dhe të
gjithë drejtuesit e partive politike
për të diskutuar alternativat
e mundshme për alokimin e
25% të rritjes së pagave, siç u
përcaktua fillimisht nga Ligji
i pagave të sektorit publik. Ju
sigurojmë se do të vazhdojmë të
vëzhgojmë nga afër zhvillimet”,
është shprehur znj. Flocken në
emër të ETUCE.

Çka pas vendimit të Kushtetueses lidhur me Ligjin e pagave?
Dy pezullimet radhazi nga
Kushtetuesja të Ligjit të pagave
kishin krijuar mjaft stres dhe
po shtonin tensionet mes të
punësuarve në shumë nga
sektorët publik. Të punësuarit
në arsim përmes SBASHK-ut
kishin bërë gjithë angazhimet e
mundshme për Ligjin. Tensionet

u shtuan edhe më kur Kushtetuesja solli vendim, që arsyeshëm u
kundërshtua nga SBASHK dhe shumë sindikata tjera, Ligji nuk do të
zbatohet pa u bërë goxha ndryshime, si tha ky institucion i drejtësisë.
Kjo situatë e tensionuar ka bërë që Kryeministri Avdullah Hoti i
shoqëruar nga zv/kryeministri Driton Selmanaj të takojnë përfaqësuesin
e SBASHK-ut dhe të sindikatave tjera nga sektori publik. Kryeministri
Hoti është shprehur në këtë takim se e kupton shqetësimin e këtyre
sindikatave dhe premtoi se do të angazhohet maksimalisht që në kohën
sa më të shpejt të analizohen vërejtjet e Kushtetueses, të përmirësohen
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lëshimet dhe të procedohet Ligji për aprovim dhe pastaj edhe për
implementim.

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka falënderuar Kryeministrin
Hoti dhe zv/kryeministrin Selmanaj për pritjen dhe pastaj ka shprehur
shqetësimin për veprimin e Kushtetueses duke alarmuar se në situatën
e re, shtatori mund të filloj me veprime sindikale dhe se SBASHK do
të veprojë sipas zërit të anëtarësisë. Ai ka kërkuar që Qeveria deri në
kohën kur do të nis së implementuari Ligji i pagave të gjejë mundësi
për të dhënë shtesë brenda mundësive buxhetore për punëtorët e arsimit
dhe të punësuarit e tjerë të sektorin publik. Kryeministri Hoti para se
të dilte para medieve bashkë me përfaqësuesit e këtyre sindikatave ka
përsëritur se shumë shpjet do të nis puna lidhur me Ligjin e pagave për
të përmirësuar lëshimet që ka kërkuar Kushtetuesja dhe për të krijuar

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

kushte që ky Ligj të nis sa më
shpejt me implementimin.
Kështu u premtua, por kështu
nuk ndodhi. Edhe pse Ligji për
pagat u pengua të implementohet
nga Kushtetuesja anëtarësia e
SBASHK-ut doli fituese sepse
tregoi unitet të shkëlqyer dhe
vendosmëri në angazhimet e
saj. U arrit përmes dialogut
dhe veprimeve sindikale që të
respektohet mendimi i sindikatës
sonë dhe të ndryshojnë
dukshëm koeficientet duke e
radhitur në një nivel më të lartë
sektorin e arsimit. Këto arritje
do të bëhen konkrete kurdo
herë që Ligji për pagat të nis
së implementuari. SBASHK
me të filluar së zbatuari ky
Ligj do të angazhohet që në
takime me deputetët të votohet
amendamenti për përmirësimin
e koeficientit për kolegët tanë
mësues.

Bashkëpunim korrekt mes SBASHK-ut dhe MASHTI-t

SBASHK-u vazhdimisht është dëshmuar se është partner korrekt social
i gatshëm për dialog të mirëfilltë dhe për angazhime të përbashkëta
në shërbim të arsimit dhe të zgjidhjes me dialog të gjithë kërkesave të
anëtarësisë. Kjo ka bërë që SBASHK të ketë bashkëpunim korrekt dhe
respekt të ndërsjellë me MASHTI-n.
Gjithë kjo ka bërë që SBASHK të gëzoj respekt meritor te institucionet
qendrore e lokale, përfaqësuesit e të cilave nuk kanë hezituar t’u
përgjigjen kërkesave për takime pune.
Një shembull i tillë i korrektësisë dhe respektit të ndërsjellë ishte edhe
vizita në selinë e SBASHK –ut nga Ministrja Hykmete Bajrami, e cila
ndodhi në ditën e dytë të detyrës së saj në krye të MASHTI-t. Kryetari
i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, bashkë me nënkryetaren Vjollca
Shala dhe menaxherin për financa e administratë dhe koordinator për
organizim të brendshëm, Ymer Ymeri kanë shprehur respekt të lartë
për këtë vizitë dhe kanë lavdëruar Ministren Bajrami dhe kabinetin
e saj për këtë shembull të mirë kur një Ministre viziton selinë e
sindikatës dhe bashkëbisedon lirshëm për të gjitha çështjet aktuale.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë informuar mysafirët e nderuar sfidat
dhe angazhimet aktuale për të kërkuar, veç tjerash, që të punohet lidhur
me çështjen punëtorëve të arsimit me bachelor 3 vjeçar, e që janë në
sistemin arsimor, por edhe për kolegët tanë me sëmundje të rënda , për
të cilët SBASHK ka ngritur zërin tani e sa kohë dhe se ata meritojnë
zgjidhje të qëndrueshme e të pranueshme, duke kërkuar që Ministrja
të angazhohet për gjetjen e një zgjidhjeje e pranuar për këta kolegë që
janë në sistemin arsimor.

Në këtë takim Ministrja
Bajrami ka shprehur respekt për
angazhimet e SBASHK-ut në
shërbim të arsimit dhe realizimit
të kresave të anëtarësisë dhe ka
shtuar se Ministria që drejton
ajo do të jetë shembull i mirë
i bashkëpunimit dhe se gjithë
çështjet e lidhura me arsimin
në Kosovë do të diskutohen
bashkërisht dhe bashkërisht edhe
do të ketë angazhime të sinqerta
për zgjidhjen e kërkesave të
punëtorëve të arsimit, por edhe
për shtimin e angazhimeve në
të gjitha institucionet arsimore
me qëllim që të ngritët cilësia
dhe të përmirësohen kushtet e
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punës në shkollat tona.

Përfaqësuesit e SBASHK-ut
kanë kujtuar Ministren se kjo
sindikatë është që çështjet të
gjejnë zgjidhje meritore me
dialog, por ka ndodhur që pala
tjetër nuk ka pasur të njëjtën
qasje dhe prandaj kanë ndodhur
edhe grevat, të cilat nuk kanë
qenë dhe nuk janë dëshirë e
SBASHK-ut, por veprohet duke
respektuar zërin e të punësuarve
në arsim. Ata kanë shtuar
se pasi ka shumë probleme
në arsim është e udhës që në
vazhdimësi të ketë takime të
përbashkëta të MASHTI, DKAve dhe SBASHK-ut në të cilat
bashkërisht do të debatoheshin
temat nga aktualiteti në arsim
dhe do të shpreheshin ide e do të
merreshin angazhime e vendime
të përbashkëta për zgjidhjen e
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tyre.
Komunikimi mes SBASHK-ut ka vazhduar edhe gjatë gjithë kohës
sa ishte në krye të MASHTI-t Ministrja Hykmete Bajrami. SBASHK
ka informuar Ministren për gjithë angazhimet e SBASHK në shërbim
të rrjedhës së mbarë të procesit arsimor në kushtet e rrethanat e reja
e shumë të vështirësuara nga Covid-19 duke treguar për takimet e
vazhdueshme me gjithë veprimtarët sindikal nëpër komuna, shkolla e
Universitete duke inkurajuar ata që të angazhohen maksimalisht më
misionin e tyre të shenjtë për arsimimin e edukimin e brezave në këtë
situatë të vështirësuar.

Ministrja Bajrami në komunikim me SBASHK ka shprehur respekt për
kontributin e çmuar që është duke dhënë për rrjedhën sa më të mbarë të
procesit arsimor në këto rrethana të krijuara nga Covid-19.
SBASHK –u ka qenë i bindur se ky bashkëpunim do të vazhdonte,
por pasuan ndryshime në institucione dhe Qeveri dhe Ministrja
Bajrami u emërua përsëri ministre, por jo në MASHT. Sindikata jonë
në komunikim me znj. Bajrami ka falënderuar atë për angazhimin në
shërbim të arsimit dhe bashkëpunimin e sinqertë dhe e ka përgëzuar për
emërimin në një Ministri tjetër.
Shqetësimet e SBASHK se me ndryshimet në Ministrinë e Arsimit mund
të sjellin situata të reja dhe se mund të mungojë edhe bashkëpunimi i
duhur nuk kanë zgjatur shumë dhe me emërimin e ministrit Ramë Likaj
komunikimi dhe bashkëpunimi mes SBASHK-ut dhe MASH-it ka
vazhduar dhe po vazhdon në mënyrën më të mirë të mundshme.

Vazhdon bashkëpunimi në shërbim të arsimit
Me të pranuar të detyrës në
MASH, Ministri Ramë Likaj
bashkë me anëtarët e zgjedhur
në Kabinetin e tij kanë
organizuar një takim njohës
me përfaqësues të SBASHKut dhe kanë bashkëbiseduar me
kryetarin Rrahman Jasharaj dhe
koordinatorin për organizim të
brendshëm, Ymer Ymeri.
Në fillim të këtij takimi
përfaqësuesit e SBASHK-ut
kanë uruar Ministrin Likaj për
detyrën e re dhe kanë shprehur
gatishmërinë për bashkëpunim
në shërbim të arsimit dhe
realizimit të kërkesave të
arsyeshme të punëtorëve të
arsimit që nga çerdhet e deri te
Universitetet e Kosovës.

“Jemi duke u angazhuar maksimalisht bashkë me anëtarësinë për
rrjedhë sa më të mbarë të mësimit nga larg e po ashtu nuk jemi duke u
ndalur edhe me aktivitete tjera dhe me trajnime nga larg me anëtarësinë
tonë nga e tërë Kosova”, kanë treguar përfaqësuesit e SBASHK-ut.
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“Unë vlerësoj lart angazhimin dhe përkushtimin e SBASHK-ut në
shërbim të anëtarësisë dhe të arsimit në përgjithësi”, ka deklaruar
Ministri Likaj për të shprehur gatishmërinë për angazhime të
përbashkëta që me dialog të realizohen kërkesat e drejta e legjitime të
anëtarësisë. Të dy palët janë pajtuar për angazhime të përbashkëta në
ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsimin e Kosovës.
Edhe pse ishte takimi i parë njohës me Ministrin Likaj përfaqësuesit e
SBASHK-ut kanë kërkuar nga Ministri angazhime të përbashkëta për
gjetjen e zgjidhje ligjore e të pranueshme për kolegët tanë të sëmurë
rëndë, e që vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit arsimor. Janë përmendur
edhe çështje e kërkesa të tjera që janë ngritur nga anëtarësia dhe të dy
palët janë pajtuar që ato të shtrohen dhe të gjejnë zgjidhje në takimet
e radhës .
Ky komunikim e bashkëpunim i sinqertë ka vazhduar edhe në gjithë
muajt e vitit 2020. Në takimet me Ministrin Likaj dhe anëtarë të
Kabinetit të tij është biseduar për aktualitetin në arsim, për angazhimet
dhe përgatitjet për përmbylljen e suksesshme të vitit shkollor 2019/2020,
i cili që nga 13 marsi është zhvilluar nga larg dhe për përgatitjet e
fillimit sa më të mbarë të vitit të ri shkollor. SBASHK në këto takime
ka ngritur në vazhdimësi çështjen e kolegëve tanë që janë në sistemin
arsimor e që kanë 180 kredi, çështjen e kolegëve tanë të sëmurë rëndë,
çështja e Kontratës Kolektive ë Arsimit të Kosovës dhe çështje të tjera
të rëndësishme.

Do theksuar se zgjidhja e këtyre çështjeve është bërë preokupim edhe
i MASH dhe si shembull i mirë është zgjidhja për këtë vit shkollor
e kërkesës së SBASHK për kolegët tanë me sëmundje të rënda, për
të cilët Ministri Likaj ka debatuar në mbledhjen e Qeverisë dhe janë
ndarë mjete buxhetore ë ata të mbesin në listat e pagave dhe në vend
të tyre të angazhohen kuadro të reja për këtë vit mësimor .SBASHK
dhe MASH do të angazhohen bashkërisht që të arrihet një zgjidhje e
përhershme dhe e mbështetur në ligj apo akte ligjore për këta punëtorë
të arsimit.
Takimet SBASHK – MASH janë
shpeshtuar me të afruar të shtatorit.
MASH kishte përgatitur planin e
veprimit duke cekur në të tri versione
të realizimit të procesit mësimor
në vitin e ri shkollor. SBASHK-u
duke
përcjellë
me
krenari
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vullnetin dhe gatishmërinë e
punëtorëve arsimor që mësimi
të zhvillohet në institucionet
arsimore me kohë ka alarmuar
se këto institucione nuk janë të
përgatitura mjaftueshëm për të
ofruar siguri e masa mbrojtëse
nga Covid-19 për nxënësit
dhe punëtorët arsimor
dhe
prandaj kanë ngritur idenë që
viti shkollor të shtyhet për disa
ditë dhe institucionet gjegjëse
të shtojnë angazhimet dhe të
bëjnë përgatitje të duhura, që
i përgjigjen situatës së re të
krijuar nga Covid-19.

Kjo ide fillimisht nuk është
pritur mirë nga MASH, por
pas
konsultimeve që janë
bërë me Institutin Kombëtar
të Shëndetit Publik, Ministrisë
së Shëndetësisë, MASH-it
dhe SBASHK-ut u vlerësua
se vërtetë duhen bërë edhe
ca përgatitje në institucionet
arsimore dhe prandaj edhe
duhet shtyrë vitin shkollor deri
më 14 shtator. Bashkëpunimi
korrekt e në shërbim të
arsimit është parë edhe gjatë
dy javëve të përgatitjes së
institucioneve arsimore për
fillimin e vit shkollor. Ministri
Likaj me anëtarë të Kabinetit
të tij bashkë me kryetarin e
SBASHK-ut Rrahman Jasharaj,
koordinatorin për organizim
të brendshëm Ymer Ymeri
e zyrtarin ligjor Blendor
Shatri kanë vizituar disa prej
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institucioneve arsimore në
kryeqytet për të parë përgatitjet
që po bëheshin për një fillim sa
më të mbarë të vitit të ri shkollor.

Komunikimi, takimet dhe
bashkëpunimi për angazhimet
e përbashkëta kanë vazhduar
edhe në ditët dhe muajt në
vijim. SBASHK ka mbajtur
komunikim të rregullt për
Kabinetin e Ministrit Likaj dhe
kanë debatuar e bashkëbiseduar
për të gjitha çështjet aktuale për
të pasur pastaj takime pune.

Vlen të përmendet edhe takimi
në fillim të muajit nëntor kur
kryetari i SBASHK-ut Rrahman
Jasharaj
dhe
koordinatori
për organizim të brendshëm
Ymer Ymeri janë takuar me
ministrin Ramë Likaj dhe shefin
e kabinetit të tij Gëzim Berisha.
Në një atmosferë bashkëpunimi
e mirëkuptimi të dy palët
kanë debatuar për aktualitetin
në arsim duke vlerësuar lart
angazhimi i përbashkët për
rrjedhën e mbarë të procesit
mësimor dhe realizmit të
kërkesave të punëtorëve të
arsimit.
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Përfaqësuesit e SBASHK –ut edhe kësaj radhe kanë shprehur ndjenjën
e krenarisë për gjithë angazhimin dhe përkushtimin me punëtorëve të
arsimit, që nga çerdhet e deri në Universitete, në realizimin e misionit
të tyre për arsimimin e edukimin e brezave, ndërsa Ministri Likaj
ka përsëritur gatishmërinë për angazhim maksimal në realizmin e
kërkesave të arsyeshme të mësimdhënësve, duke pasur parasysh situatën
e krijuar nga pandemia Covid-19 dhe kushtet në të cilat po punojnë. “
Do të angazhohemi bashkërisht për realizimin e kërkesave legjitime
të punëtorëve të arsimit e po ashtu bashkërisht duhet të punojmë të
gjithë së bashku, në bashkëpunim edhe me MSh-në dhe IKShPK-në
që të mbrojmë shëndetin e nxënësve, mësimdhënësve dhe punëtorëve
të tjerë në arsim, por do të bëjmë gjithë të mundurën që mësimin të
vazhdojmë ta zhvillojmë në institucionet arsimore”, është shprehur në
këtë takim Ministri Likaj.

Në këtë takim të dy palët janë pajtuar që komisionet për Kontratën e
re Kolektive të Arsimit të nisin me negocimin me qëllim që të arrihet
pajtueshmëri për përmbajtjen e Kontratës dhe ajo pastaj të nënshkruhet
në një ceremoni solemne nga Ministri Likaj në emër të MASH dhe nga
kryetari Jasharaj në emër të SBASHK. Ministri Likaj përgjegjës për
këtë aktivitet ka emëruar Shefin e kabinetit të tij Gëzim Berisha.

Përfaqësuesit e SBASHK-ut në kuadër të angazhimeve të përditshme
janë takuar edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të MASH, të cilët ishin
autorizuar për angazhime e detyra të caktuara nga Ministri Likaj, takime
të tillë janë mbajtur me zv/ministrin Xhavit Rexhaj dhe me zyrtarë
të tjerë. Në këto takime përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë treguar se
në komunikimin dhe takimet e vazhdueshme nga larg me kryetarët
e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve dhe me anëtarë të
Këshillit Drejtues është vërejtur gatishmëria e shumicës së punëtorëve
të arsimit që viti i ri shkollor të nis dhe të vazhdojë në institucionet
arsimore, por është kërkuar arsyeshëm që të merren masat e duhura për
sigurinë e nxënësve dhe punëtorëve arsimor.
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Takime me zyrtarë të lartë të Qeverisë së Kosovës
Duke
përfaqësuar
në mënyrë të denjë
zërin dhe kërkesat e
anëtarësisë përfaqësuesit
e SBASHK-ut kanë
zhvilluar komunikim me
Kryeministrin Hoti, por
edhe takime të ndara me
zv/kryeministrin e parë
Besnik Tahiri e zv/kryeministrin Driton Selmanaj.
Në takimin me zv/kryeministrin e parë Besnik Tahiri, bashkë me
përfaqësuesit e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, Ymer Ymeri e Lutfi
Mani ishte edhe Gëzim Berisha, shefi i Kabinetit të Ministrit Likaj.
Duke shprehur respektin për pjesëmarrësit e këtij takimi zv/kryeministri
i parë z. Tahiri ka shprehur kënaqësinë për bashkëpunimin korrekt mes
SBASHK-ut dhe MASH duke e ilustruar këtë edhe me pjesëmarrjen e
të dy palëve në këtë takim pune.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë informuar zv/kryeministrin e parë
të Qeverisë së Kosovës për aktualitetin në arsim dhe për angazhimin
maksimal të punëtorëve të arsimit për rrjedhën sa më të mbarë të procesit
mësimor, edhe pse të përballur me rrethana e kushte të vështirësuara
nga Covid-19.
Ata kanë treguar edhe për bashkëpunimin korrekt me MASH dhe
për përpjekjet e përbashkëta në shërbim të arsimit dhe realizimit të
kërkesave të drejta e legjitime të anëtarësisë. Zv/Kryeministri i parë
ka deklaruar se Qeveria do të jetë pranë MASH-it dhe punëtorëve të
arsimit në përpjekjet për realizimin e misionit të shenjë në arsimimin
dhe edukimin e gjeneratave në këto kushte mjaft të vështirësuara nga
pandemia. Ai ka vlerësuar lart edhe angazhimin dhe arritjet e SBASHKut dhe në shenjë respekti për angazhimet ka ndarë një mirënjohje për
UD të detyrës së nënkryetarit të SBASHK Lutfi Mani me rastin e
pensionimit të tij.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri në kuadër të
komunikimit dhe takimeve me përfaqësues të lartë të
institucioneve të Republikës së Kosovës
janë takuar edhe

zv/kryeministrin,
Driton
Selmanaj.
Në takimin me zv/kryeministrin
Selmanaj dhe anëtarët e kabinetit
të tij, kryetari i SBASHK-ut
Jasharaj dhe koordinatori Ymeri
kanë informuar atë lidhur me
angazhimet dhe përkushtimin
e SBASHK-ut në shërbim të
arsimit dhe për vullnetin e
shprehur të mësimdhënësve për
të zhvilluar procesin mësimor
në
institucione
arsimore
me respektimin e plotë të
Rregullave të përcaktuara nga
Instituti i Shëndetit Publik dhe
MASH-i.
Duke përgëzuar SBASHKun për angazhimet dhe
përkushtimin
në
shërbim
të arsimit dhe realizimit të
kërkesave të anëtarësisë, zv/
kryeministri
Selmanaj
ka
deklaruar se Qeveria do ta
përkrah vazhdimisht MASH-in
në realizimin e objektivave në
shërbim të arsimit dhe ngritjes
së vazhdueshme të cilësisë
në arsim. Zv/kryeministri ka
shtuar se institucionet do të
vazhdojnë bashkëpunimin me
SBASHK-un dhe sindikatat
tjera në shërbim të dialogut të
mirëfilltë social dhe angazhimit
të përbashkët për të realizuar
kërkesat legjitime të punësuarve
në arsim dhe në sektorët tjerë.

Takime të vazhdueshme me veprimtarë e udhëheqës sindikal
Duke u gjendur në një situatë të re e me qëllim që të jetë sa më
afër anëtarësisë për t’i mbështetur e përkrahur ata në angazhimin e
përkushtimin e tyre për rrjedhën e mbarë të mësimit nga larg, stafi
qendror i SBASHK-ut organizoi takime të vazhdueshme me kryetarët
e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve dhe me anëtarë të
Këshillit Drejtues për të realizuar pastaj idenë e përbashkët të takimeve
e komunikimit nga larg edhe me kryetarë të shoqatave sindikale e të
njësive akademike.
Në takimet e shpeshta me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të
Universiteteve dhe me anëtarë të Këshillit Drejtues kryetari i SBASHKut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer

Ymeri kanë ndarë informacione
me kryetarët në kohën më të
shpejtë të mundur duke treguar
për rrjedhën e takimeve me
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përfaqësues të lartë të Qeverisë
së Kosovës, me Ministrin Likaj,
zv/ministrin Rexhaj dhe anëtarët
e tjerë të kabinetit të Ministrit,
por edhe lidhur me qëndrimet e
diskutimet në takimet e mbajtura
të sekretarit të përgjithshëm
të MASH, Agim Bërdynaj me
drejtorët e DKA-ve, e në të
cilat takime ishin edhe Ministri
Likaj e zyrtarë të tjerë të lartë
nga Qeveria e Kosovës.

Në këto takime nga larg
pjesëmarrësit kanë vlerësuar
lart angazhimin e stafit qendror
e po ashtu kanë raportuar për
gjendjen aktuale në institucionet
arsimore që nga çerdhet e
deri edhe në Universitete
duke lavdëruar arsyeshëm
angazhimin dhe përkushtimin e
punëtorëve të arsimit në kushtet
tepër të vështirësuara nga
Covid-19.
Ishte vlerësim i përbashkët i
pjesëmarrësve në këto takime se
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viti i ri shkollor do të jetë me plot s ida dhe kërkon prandaj angazhim të
vazhdueshëm nga të gjitha palët. Kryetarët e nivelit komunal sindikal
dhe të Universiteteve kanë marrë këshilla për angazhimet në vijim,
por edhe kanë caktuar çështje konkrete për të cilat do t’u drejtohen
DKA-ve.
Ata kanë vlerësuar se duhet përcjellë me kujdes zbatimin e masave

të përcaktuara nga Instituti i Shëndetit Publik dhe MASH me qëllim
të kujdesit për shëndetin e nxënësve dhe punëtorëve arsimor. Në këto
takime hapësirë meritore u është dhënë çështjes së punëtorëve arsimor
me sëmundje të rënda dhe shtimit të normës për një numër të kolegëve
tanë për arsye se ata do të angazhohen për të zëvendësuar kolegët që
preken nga Covid-19 deri në shërimin dhe kthimin e tyre në procesin
mësimor. Me insistimin e SBASHK-ut, Ministri Likaj ka ngritur këto
çështje në mbledhjen e Qeverisë duke marrë mbështetjen konkrete me
ndarjen e mjeteve të mjaftueshme për mbi normat dhe për kolegët e
sëmurë rëndë, gjegjësisht edhe për kuadrot që do të angazhohen për t’i
zëvendësuar ata.

Do theksuar se që në takimin
e parë nga larg me kryetarët e
nivelit komunal sindikal dhe të
Universiteteve është vendosur
njëzëri që të vazhdohet me
organizimin trajnimeve nga larg,
ashtu si nisi të zhvillohet edhe
procesi arsimor që nga pjesa e dytë e marsit të vitit 2020.
U përkrah edhe ideja e pjesëmarrësve që të organizohen takime nga
larg me kryetarët e shoqatave sindikale dhe të njësive akademike për
çka edhe u përgatit një agjendë e ngjeshur për këtë aktivitet.

FAQ E

10

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

Takime nga larg me kryetarët e shoqatave sindikale
Pasi që në takimet dhe konsultimet me kryetarët e nivelit komunal
sindikal dhe të Universiteteve ishte marrë vendim i qëlluar që
komunikimi nga larg të shtrihet edhe në nivel shkollash e institucionesh,
stafi qendror kishte përgatitur agjendën e takimeve nga larg me kryetarët
e të gjitha shoqatave sindikale të çerdheve, institucioneve të Arsimit
Parauniversitar dhe të Universiteteve. Ishte ky një angazhim që kërkonte
angazhim e përkushtim të vazhdueshëm ngase duhej organizuar takime
të ndara me kryetarë të shoqatave sindikale për secilën komunë veç e
veç, por angazhimi i përbashkët bëri që këto takime të mbahen dhe të
kenë rrjedhë të mbarë.

Këto takime janë mbajtur sipas kohës së lirë që kishin kryetarët e
shoqatave. U fillua me takimin nga larg të kryetarëve të shoqatave
sindikale të Prishtinës për të vazhduar pastaj radhazi e sipas agjendës
edhe me takimet me kryetra shoqatash nga të gjitha komunat e Kosovës
. Këto takime kanë respektuar të gjitha kërkesat për takime e të rregullta
duke u caktuar procesmbajtësin dhe duke aprovuar nga pjesëmarrësit
edhe rendin e punës. Takimet janë hapur nga kryetarët e komunës
gjegjëse, të cilët kanë pasqyruar aktivitetet sindikale në komunat e
tyre e pastaj në bashkëbisedë kanë marrë pjesë kryetari i SBASHKut Rrahman Jasharaj, nënkryetarja Vjollca Shala, koordinatori për
organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe anëtarët e stafit qendror.

Në të gjitha këto takime është vërejtur atmosferë angazhim e
përkushtimi dhe pasi është analizuar e vlerësuar situata aktuale në
shkollat e institucionet, që pjesëmarrësit përfaqësonin janë dhënë edhe
ide konkrete në shërbim të rrjedhës s mbarë të procesit mësimor nga
larg. Pjesëmarrësit e këtyre takimeve nga të gjitha komunat e Kosovës
kanë shpreh respekt meritor për stafin qendror duke vlerësuar lart
përkushtimin dhe angazhimin e tyre në realizimin e kërkesave të
anëtarësisë dhe përkrahjen morale e këshillat konkrete që po u japin
punëtorëve të arsimit lidhur me procesin mësimor nga larg. Kryetarët e
shoqatave sindikale nga të gjitha institucionet arsimore në takimet nga
larg me stafin qendror janë pajtuar që të angazhohen dhe të përcjellin
nga afër se cili është niveli i masave të sigurisë për nxënësit dhe
punëtorët arsimor në mbrojtje nga Covid-19 dhe nëse ka lëshime të
cenojnë këtë siguri të informojnë me kohë nivelin komunal sindikal.
Pjesëmarrësit e këtyre takimeve kanë vlerësuar se institucione arsimore

nuk janë përgatitur sa duhet dhe
se duhet apeluar që mësimi mos
të nis më 1 shtator, po të bëhet një
shtyrje me qëllim të përgatitjes
më të mirë për fillim të sigurt
e të mbarë të vitit shkollor.
Ata autorizuan
kryetarin
Jasharaj dhe stafin qendror që
këtë vlerësim ta prezantojnë
në takimet në MASH dhe me
institucionet tjera.

Një temë e ngritur në të
gjitha takimet me kryetarë
të shoqatave sindikale ishte
edhe çështja e organizimit të
trajnimeve të licencuara të
SBASHK në një formë të re
tani, pra me ndonjërën prej
platformave sepse ka shumë
kërkesa nga anëtarësia për të
marrë pjesë në këtë aktivitet.
Koordinatori për organizim të
brendshëm Ymer Ymeri në të
gjitha këto takime ka shprehur
gatishmërinë e tij dhe të stafit
qendror për organizimin sa
më të mirë të trajnimeve dhe
ka dhënë këshilla se çfarë
duhet bërë pjesëmarrësit e
këtyre e në veçanti kryetarët
e nivelit komunal sindikal për
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të mundësuar fillimin e këtij
aktiviteti duke kujtuar se duhen
përgatitur listat me shënimet
gjegjëse të atyre që shprehin
vullnetin për të marrë pjesën
në cilin do prej 4 trajnimeve të
licencuara.

Kryetari i SBASHK-ut në secilin
nga këto takime me kryetarët e
nivelit sindikal komunal dhe me
kryetarët e shoqatave sindikale
ka shprehur respekt të lartë
për gjithë punëtorët e arsimit,
të cilët po tregojnë angazhim
e përkushtim maksimal në
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rrjedhën e mbarë të mësimit nga larg duke kritikuar disa zëra që thoshin
se me të mbyllur të shkollave punëtorët arsimor do të qëndrojnë kot
në shtëpitë e tyre. “ Punëtorët arsimit me punë e përkushtim kanë
demantuar këta zëra të pakët sepse bashkë me nxënësit dhe prindërit
janë duke u angazhuar dhe mësimi nga larg ka rrjedhë të mbarë.
Krenohem me kolegët e mi kudo në Kosovë sepse ata sot, sikur kolegët
tanë në vitet e 90-ta , po bëjnë të pamundurën për të ruajtur sistemin
arsimor tani nga një armik tinëzar. Edhe
pse në kushte tepër të vështirësuara ata
po mbajnë gjatë procesin arsimor , i cili
falë këtij përkushtimi nuk u ndërpre për
as edhe një moment”, është shprehur
kryetari Jasharaj në takimet e shumta
me kryetarët e shoqatave nga të gjitha
institucionet arsimore të Kosovës.
Edhe kryetarët e shoqatave sindikale nga e tërë Kosova në takimet
e ndara nga larg vazhdimisht e arsyeshëm e kanë ngritur çështjen e
kolegëve të sëmurë rëndë dhe kanë kërkuar të gjendet një zgjidhje e
shpejt dhe e drejt për ta duke autorizuar kryetarin dhe stafin qendror
që këtë çështje ta ngritin vazhdimisht në takimet në MASH dhe në
institucionet tjera dhe kjo edhe ka ndodhur.

Takim nga larg edhe me Kuvendin e Sindikatës së Universiteteve
Në përmbyllje të agjendës
për ciklin e parë të takimeve
me kryetarë të shoqatave
sindikale nga të gjitha komunat
e Kosovës është mbajtur takim
përmbajtjesor me anëtarët
e kryesisë dhe Kuvendit të
Sindikatës së Universiteteve të
Kosovës.
Në hapje të takimit nga larg

kryetari i këtij Kuvendi dhe
anëtar i kryesisë së SBASHK-ut,
Bardh Bardhi ka përshëndetur
kryetarin Jasharaj, nënkryetaren
Vjollca Shala, koordinatorin për
organizim të brendshëm Ymer
Ymeri dhe gjithë pjesëmarrësit
e këtij takimi e pastaj ka
shpalosur shumë nga aktivitetet
sindikale që janë zhvilluar e po
zhvillohen në Universiteteve
duke shprehur kënaqësinë se
falë angazhimit e përkushtimit

kryesisë dhe stafit qendror SBASHK ka të shtrirë aktivitetin në të gjitha
Universitetet publike të Kosovës. Ai pas kësaj bashkë me pjesëmarrësit
e tjerë kanë prezantuar angazhimet që janë bërë nga stafi akademik dhe
ai administrativ në realizimin e procesit mësimor e studimor nga larg
duke vlerësuar se që nga fillimi ka qenë një angazhim e përkushtim i
lartë dhe prandaj edhe sukses janë të dukshme.
Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur pjesëmarrësit duke
i përgëzuar për punën e përkushtimin e mandej i ka informuar edhe

angazhimet aktuale dhe për detyrat konkrete në vijim. Kryetari
bashkë me përfaqësuesit e tjerë nga stafi qendror kanë falënderuar
prof. dr. Azem Kyçyku për angazhimin dhe kontributin e tij me vlerë
rreth
Kontratës
Kolektive
të
Arsimit të Kosovës.
Në vazhdim të
këtij takimi është
bashkëbiseduar
për secilën pikë të
rendit të punës dhe
janë caktuar detyra
konkrete.
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Edhe shumë takime të tjera nga larg
Pasi janë kryer takimet me kryetarë shoqatash nga të gjitha institucionet
arsimore të komunave të Kosovës dhe të Universiteteve, është vazhduar
me takimet dhe komunikimin me Këshillin Drejtues dhe kryetarët e
nivelit komunal dhe të Universiteteve.

Në këto takime e bashkëbiseda kryetari i SBASHK-ut Rrahman
Jasharaj bashkë me koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer
Ymeri u kanë treguar pjesëmarrësve të këtij takimi lidhur me të gjitha
angazhimet e SBASHK-ut gjatë muajve të verës dhe për komunikimin
dhe takimet e mbajtura me përfaqësues të lartë të institucioneve të
Republikës së Kosovës. Duke u vazhduar me bashkëbisedat kryetarët
e nivelit komunal sindikal dhe shumë nga anëtarët e Këshillit Drejtues
kanë treguar për gjendjen në institucionet arsimore në komunat e tyre
dhe për përgatitjet që janë bërë për një fillim të mbarë të vitit të ri
shkollor.

Të gjithë diskutuesit duke përcjellë mendimet dhe zërin e anëtarësisë që
përfaqësojnë kanë vlerësuar lart deklarimet dhe qëndrimet e personelit
arsimor dhe tekniko-ndihmës për të nisur mësimin në objektet shkollore
duke përkrahur në këtë mënyrë masterplanin e MASH e të miratuar nga
Qeveria. Mirëpo po ashtu një numër i madh pjesëmarrësish në debat
kanë shprehur shqetësimet e bazuara se numri më i madh i shkollave në
Kosovë nuk janë përgatitur sa e si duhet për të nisur vitin e ri shkollor
sipas Rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik
dhe kushteve të parapara për masat mbrojtëse dhe planit të MASHit. Ata këto vlerësime e shqetësime i kanë mbështetur në argumente
nga terreni duke veçuar se pjesa më e madhe e shkollave ende nuk
është dezinfektuar, dhomat e mësimit nuk janë pajisur me dezinfektues
për duar, nuk janë siguruar maskat mbrojtëse për personelin arsimor,
nuk është përgatitur lista e mësimdhënësve rezervë për të zëvendësuar
mësimdhënësit e sëmurë e as nuk është shpallur ndonjë thirrje a konkurs

për mësimdhënës vullnetar, nuk
janë përgatitur dhomat e mësimit
për të siguruar distancën e
duhur sociale, por nuk janë bërë
edhe përgatitje të tjera brenda
ambienteve shkollore.

Bazuar në gjithë këto argumente
dhe në situatën reale Këshilli
Drejtues kishte vlerësim njëzëri
që fillimi i vitit shkollor duhet
shtyrë për disa ditë me të vetmin
qëllim që institucionet arsimore
të bëjnë përgatitje shtesë për
të krijuar kushte të duhura të
punës dhe mbrojtjes nga Covid
për nxënësit dhe punëtorët
arsimor. Pjesëmarrësit kanë
kundërshtuar ashpër sentencat
eventuale të ndonjë dre tori
shkolle që mjetet higjienike
dhe dezinfektuesit t'i sigurojnë
përmes prindërve, qoftë duke
mbledhur para nga prindërit,
qoftë duke sjellë prindërit
dezinfektues në shkollë.

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

Kryesia, Këshilli Drejtues dhe
kryetarët e nivelit komunal
sindikal dhe të Universiteteve
pas shumë diskutimeve dhe
bazuar edhe në komunikimin
gjatë
gjithë
kohës
me
veprimtarët sindikal nxjerr
kërkesat që të pajisen shkollat
me dezinfektues,të caktohen
persona përgjegjës, por jo
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mësimdhënësit, për matjen e temperaturës së nxënësve,të ketë personel
mjekësor kujdestar së paku në shkollat që kanë më shumë se 500 nxënës,
të sigurohen maska dhe mjete mbrojtëse për punëtorët arsimor,të ketë
lista të mësimdhënësve rezervë, të lëshohen vendime për lirimin e
përkohshëm nga procesi mësimor të punëtorëve arsimor të sëmurë
dhe ata të vazhdojnë të marrin paga gjatë gjithë kohës së pandemisë,
të krijohen mundësi për kryerjen e testit për Covid-19 të personelit
arsimor, E-shkollori dhe nisma për ditarët digjital të implementohet pas
pandemisë Covid-19. Këto kërkesa i janë bërë të njohura opinionit dhe
institucioneve lokale e qendrore.

Qëndrimet e anëtarësisë u prezantuan në takimet me
institucionet
Kërkesat e anëtarësisë së
SBASHK-ut të aprovuara në
takimet e Këshillit Drejtues dhe
të kryetarëve të nivelit komunal
sindikal dhe të Universiteteve
që të shtyhet fillimi i vitit të ri
shkollor dhe që të të pajisen
shkollat me dezinfektues, të
caktohen persona përgjegjës,
por jo mësimdhënësit, për
matjen e temperaturës së
nxënësve,të
ketë
personel
mjekësor kujdestar së paku
në shkollat që kanë më shumë
se 500 nxënës,të sigurohen
maska dhe mjete mbrojtëse për
punëtorët arsimor,të ketë lista
të mësimdhënësve rezervë, të
lëshohen vendime për lirimin
e përkohshëm nga procesi
mësimor të punëtorëve arsimor
të sëmurë dhe ata të vazhdojnë
të marrin paga gjatë gjithë
kohës së pandemisë dhe që të
krijohen mundësi për kryerjen e
testit për Covid-19 të personelit
arsimor janë prezantuar nga
përfaqësuesit e SBASHK-ut
edhe në takimin e organizuar
nga MASH-i e në të cilin ishte
edhe zv/kryeministri Besnik
Tahiri, Ministri Ramë Likaj,
sekretari i përgjithshëm Agim
Bërdyna, kryetari i Asociacionit
të Komunave, kryetari të
Kolegjiumit të DKA-ve Besim
Avdimetaj bashkë me kolegët e
tij nga e tërë Kosova. Në këtë

takim Ministri Likaj ka treguar për gjithë angazhimet që MASH ka
bërë në kuadër të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor dhe për
të qenë sa më të përgatitur karshi situatave që mund të krijohen nga
pandemia ai ka rikujtuar edhe të tri versionet për rrjedhën e procesit
mësimor deh pastaj ka kërkuar mendime e ide konkrete edhe nga
drejtorët e DKA-ve dhe pjesëmarrësve të tjerë në takim. Në fjalën e tij
para pjesëmarrësve të këtij takimi zv/kryeministri Tahiri ka deklaruar se
Qeveria do të përkrah MASH-in dhe institucionet tjera në angazhimet
për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor.

Pasi që SBASHK është përfaqësues i zërit të punëtorëve të arsimit
është pritur me interesim të veçantë fjala e kryetarit Rrahman Jasharaj.
Ai ka përcjellë në këtë takim qëndrimet që janë marrë në takimin me
kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve. “SBASHK-u ka
mbajtur konsultime të vazhdueshme me kolegët tanë kudo në Kosovë e
po ashtu po sot ka mbajtur takim me Këshillin Drejtues dhe me kryetarët
e nivelit komunal sindikal e të Universiteteve dhe se është vendim nga
ky takim që SBASHK nuk do të pranojë që të shtohet norma e punës
së mësimdhënësve, do të përcjell nga afër përgatitjen në institucionet
arsimore dhe kërkon që kolegët tanë me sëmundje të rënda të lirohen
nga procesi mësimor dhe të vazhdojnë të marrin paga e në vene të tyre
të angazhohen mësimdhënës të tjerë nga lista e personelit rezervë”,
deklaroi Jasharaj .
Pas kësaj kishte edhe diskutime të tjera dhe vlerësime se sa e si janë
bërë përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor. Të gjithë janë pajtuar
dhe kanë përkrahur angazhimet e MASH dhe planin e përgatitur në tri
versione për vitin e ri shkollor , por ka pasur edhe shqetësime se a janë
kryer në tërësi përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor, i cili është
shumë më sfidues shkaku i vështirësive nga Covid-19.
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SBASHK-u takim me Sindikatat shqiptare të Arsimit
Me punë, angazhime e arritje të shumta në shërbim të anëtarësisë
SBASHK ka krijuar respekt meritor edhe mes sindikatave simotra me
të cilat vazhdon komunikimin dhe bashkëpunimin duke bërë analiza të
situatës aktuale në arsim e duke këmbyer ide për aktivitetet sindikale.
Një bashkëpunim korrekt e vëllazëror SBASHK e ka me vite e dekada
edhe me Sindikatat e Arsimit të Shqipërisë. Në shenjë të respektit të
ndërsjellë dhe bashkëpunimit kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj
i është përgjigjur me kënaqësi ftesës së Federatës së Sindikatës së
Arsimit të Shqipërisë ( FSASH ) dhe ka qëndruar në Tiranë bashkë me
menaxherin për financa e administratë dhe koordinator për bashkëpunim
të brendshëm, Ymer Ymeri dhe me zyrtarin ligjor Blendor Shatri duke
zhvilluar takime me përfaqësues të sindikatave shqiptare të arsimit.
Duke iu dëshiruar mirëseardhje përfaqësuesve të SBASHK, kryetari i
nderit i FSASH, prof. prof. dr. Xhafer Dobrushi ka shprehur kënaqësinë
për këtë vizitë dhe pastaj ka bërë një pasqyrim të situatës aktuale
në arsimin shqiptar duke u ndalur te aktivitetet, por edhe te sfidat e
shumta që ka kjo sindikatë në angazhimet për realizimin e kërkesave
të anëtarësisë. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe nënkryetari i
SPASH, Isa Halili, i cili është shprehur i nderuar me këtë vizitë dhe
ka përsëritur gatishmërinë e sindikatës që përfaqëson për të vazhduar
bashkëpunimi me SBASHK-un duke u pajtuar se duhen organizuar
takime e Konferenca me përfaqësues të sindikatave shqiptare dhe të
SBASHK-ut për të debatuar për të gjitha çështjet dhe për të përgatitur
edhe një plan të aktiviteteve për të ardhmen.

Përfaqësuesit e të tri sindikatave të arsimit kanë zhvilluar një
bashkëbisedë të gjatë e vëllazërore duke këmbyer ide e duke folur për
aktualitetin në Shqipëri e Kosovë. Gjendja aktuale në arsim dhe sfida
e shumta të kohës kërkon, siç u pajtuan bashkëbiseduesit, shtimin e
aktiviteteve të përbashkëta sindikale dhe krijimi i një plani të përbashkët
të veprimit në situata të caktuara në mënyrë që këto sindikata të
vazhdojnë të gjejnë mbështetje e përkrahje nga njëra-tjetra sidomos
kur gjenden në situata më sfiduese siç janë grevat a protestat si reagime
legale kur dialogu nuk jep rezultate të duhura. Për këtë ata kanë parë
të udhës që me të krijuar të kushteve të organizojnë takim pune me
pjesëmarrjen udhëheqësve sindikal, por edhe të veprimtarëve e njohësve
të mirë të sindikalizmit dhe të debatohet për gjithë çështjet aktuale duke
nxjerr edhe Konkluzione, që do të jenë bazë e mirë e angazhimeve dhe
aktiviteteve të përbashkëta sindikale. Përfaqësuesit e SBASHK-ut u janë
falënderuar përfaqësuesve të të dy sindikatave shqiptare të arsimit duke
shprehur gatishmërinë që të vazhdohet më bashkëpunimin vëllazëror.
Ata pastaj kanë shpalosur e pjesë nga aktivitetet e shumta që janë

duke u zhvilluar nga SBASHK
në shërbim të kërkesave të
anëtarësisë, por edh në shërbim
të ngritjes së vazhdueshme të
cilësisë në arsim.
Kur flasim për bashkëpunimin
me sindikatat tjera do veçuar edhe
nënshkrimin e marrëveshjes për
bashkëpunim mes Sindikatës së
Punëtorëve të Zyrës së Auditorit
të Përgjithshëm me SBASHKut. Kërkesa e SHSPZAP
për të lidhur marrëveshje
bashkëpunimi është pranuar me
kënaqësi nga SBASHK-u dhe
në një ceremoni festive dhe pas
një bashkëbisede mes dy palëve
për situatën aktuale në të dy
këta sektorë dhe për mundësitë
e angazhimeve të përbashkëta
sindikale është nënshkruar
marrëveshja e bashkëpunimit
mes SBASHK dhe SHSPZAP
nga kryetarët Rrahman Jasharaj
dhe Ramadan Gashi.
“SBASHK-u është shembulli
më i mirë i organizmit sindikal
dhe ne ndjehemi të nderuar për
nënshkrimin e kësaj marrëveshje
të bashkëpunimit. Jam i bindur
se bashkëpunimi do të jetë i
shoqëruar me plot rezultate dhe
se anëtarët e sindikatës sonë do
të marrin shumë përvoja nga
SBASHK për organizimin dhe
angazhimin sindikal”, është
shprehur në kryetari Ramadan
Gashi.

Të pranishëm në këtë takim
bashkë me kryetarët Jasharaj e
Gashi ishin edhe nënkryetarja
e SBASHK Vjollca Shala e
koordinatori për organizim
të brendshëm Ymer Ymeri
dhe nënkryetari i SHSPZAP
Muhamet Balaj.
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SBASHK nënshkroi një marrëveshje të veçantë me OHTK-në
SBASHK në përpjekjet për të
përkrahur arsimin në tërësi dhe
në mbështetje të anëtarësisë
ka nënshkruar një varg
marrëveshjesh me bizneset,
institucionet
shëndetësore,
Komplekset Turistike, por edhe
me sindikata të tjera.

Në mbyllje të këtij viti
SBASHK ka nënshkruar edhe
një marrëveshje të veçantë dhe
kjo ndodhi për arsye se sindikata
jonë me punë e përkushtim ka
arritur të gëzojë respekt kudo
në Kosovë. Është fjala për
nënshkrimin e marrëveshjes me
Odën e Hotelerisë e Turizmit
të Kosovës. Kjo marrëveshje
është nënshkruar në praninë e
medieve dhe në këtë ceremoni
kanë marrë pjesë edhe kryetari

e nënkryetari i BSPK-së Avni Ajdini e Atdhe Hykolli dhe koordinatori
për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri.
Kryetari i OHTK-së, prof. dr. Hysen Sogojeva, që po shoqërohej në këtë
ceremoni nga nënkryetari i Odës dhe anëtarë të kryesisë, është shprehur
se ky është një moment i veçantë për të dy palët dhe është zotuar se Oda
do të jep kontribut të vazhdueshëm në respektimin dhe vënien në jetë të
pikave që janë përcaktuar në këtë marrëveshje bashkëpunimi.
Kryetari i BSPK-së, Avni Ajdini ka përgëzuar përgatitur Odën e
Hotelerisë dhe Turizmit për arritjet dhe për ecjen e sigurt përpara duke
u forcuar vazhdimisht ne anëtarë të rinj nga ky sektor.

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka kujtuar se Kosova ka
resurse të turizmit dhe se Oda do të ndihmojë në zhvillimin edhe më të
madh të këtij sektori. Ai ka apeluar të kreu u OHTK-së që me anëtarët
e vetë të ndihmojnë shkollat profesionale dhe nxënësit atje me qëllim
që ata të jenë sa më të përgatitur e të suksesshëm në profesionin e
tyre. Në hotelieri e turizëm. Jasharaj është shprehur i sigurt se derisa
nuk krijohen kushtet që edhe OHTK-ja të jetë edhe anëtar të Këshillit
Ekonomik – Social, BSPK dhe SBASHK – u me anëtarët e vet do të
jenë një zë i kësaj Ode.

Takimi me kryetarin e Skenderajt Bekim Jashari
Duke dëshmuar gatishmërinë
për dialog të sinqertë dhe
bashkëpunim në shërbim të
arsimit përfaqësues të SBASHKut kanë mbajtur komunikim të
rregullt e përmbajtjesor edhe
me kryetarin e Kolegjiumit
të Drejtorëve të Drejtorive
Arsimore Besim Avdimetaj, me
drejtorë të tjerë dhe me zyrtarë
të lartë të institucioneve lokale
e të Universiteteve.
Në komunikimin me z.
Avdimetaj vazhdimisht është
biseduar për gjendjen në
arsim dhe për mundësitë e

bashkëpunimit të ndërsjellë me qëllim të rrjedhës sa më të mbarë në
procesin mësimor.
Po ashtu përfaqësuesit e SBASHK-ut sa herë që kanë pasur kohë
dhe mundësi janë gjendur edhe në institucione arsimore për të
bashkëbiseduar me përfaqësues arsimor.
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Vizitë e veçantë gjatë rrugëtimit të SBASHK-ut në vitin 2020 është
ajo në Skenderaj. Përfaqësuesit e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj,
koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe zyrtari ligjor
Blendor Shatri e kanë nisur me agjendën e vizitave nëpër komunat e
Kosovës. Vizitën e parë e kanë bërë në komunën e Skenderajt dhe
fillimisht kanë zhvilluar një bashkëbisedë me drejtorin e arsimit
Bekim Latifi dhe kryetarin nivelit komunal sindikal Ramiz Polaci për
t’u informuar për gjendjen aktuale dhe rrjedhën e procesit mësimor
në institucionet arsimore këtu. Në kudër të kësaj vizite përfaqësuesit
e SBASHK-ut bashkë me drejtorin e DKA-së dhe kryetarin e nivelit
komunal sindikal kanë vizituar shkollën, që mban me krenari emrin
e mësuesit dhe heroit të kombit Shaban Jashari dhe kanë parë nga
afër se nxënësit dhe punëtorët arsimor këtu me punë e përkushtim e
dëshmojnë krenarinë që shkolla e tyre mban emrin e kësaj figure të
shquar të kombit tonë.

Moment i veçantë i kësaj vizite ishte takimi kryetarin e komunës
së Skenderajt Bekim Jashari. Duke u shprehur mirëseardhje këtyre
përfqëuesve të arsimit kryetari i Skenderajt Bekim Jashari ka shprehur
respekt për angazhimet e SBASHK-ut dhe ka vlerësuar lart edhe
bashkëpunimin në shërbim të arsimit te nivelit komunal të SBASHKut me DKA-në dhe me institucionet tjera në këtë komunë duke
shprehur vullnetin dhe bindjen se do të vazhdohet me angazhimet dhe
bashkëpunimin. Kryetari Bekim Jashari ka treguar edhe për angazhimet
e komunës në realizimin kërkesave legjitime të punëtorëve të arsimit
këtu dhe si argument të kësaj ka përmënuar edhe vendimin për realizimin

e kërkesës për shujtën, i cili
veprim ka kërkuar sigurimin një
shume të konsideruar mjetesh,
por ishte vullnet për këtë dhe
prandaj edhe u bë realizimi i
kësaj kërkese.

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman
Jasharaj
ka
falënderuar
kryetarin e Skenderajt për
gjithë angazhimet në shërbim
të arsimit dhe plotësimit të
kërkesave për punëtorët arsimor
që dalin nga Kontrata Kolektive
e Arsimit të Kosovës.
”Agjendën e vizitave nëpër
komuna e kemi nisur këtu
për të shprehur respektin për
përkushtimin e angazhimin e
vazhdueshëm në shërbim të
arsimit te drejtorit të DKA-së
së Skenderajt Bekim Latifi,
të kryetarit të nivelit sindikal
komunal Ramiz Polaci, por
për të shprehur respekt meritor
edhe për ju. Ne po ndjehemi
krenar që po takohen e po
bashkëbisedojnë lirshëm me një
pjesëtar të familjes emblemë
për gjithë shqiptarët”, është
shprehur kryetari i SBASHKut.

SBASHK-u vizitoi DKA-në e Prishtinës
SBASHK-u me qëllim të krijimit të një atmosfere mirëkuptimi dhe
të angazhimit të përbashkët për gjetjen e zgjidhjeve të drejtë për të
gjitha çështjet aktuale ka vazhduar me bashkëpunimin korrekt edhe
me institucionet lokale të arsimit. SBASHK-u ka komunikim korrekt
e të vazhdueshëm me kryetarin e Kolegjiumit të Drejtorëve të Arsimit,
Besim Avdimetaj dhe me drejtorë të tjerë të DKA-ve.
Në kuadër të këtij angazhimi SBASHK-u ishte pjese takimeve të
DKA-ve për të debatuar për gjendjen në arsim dhe për angazhimet
e përbashkëta. Po ashtu ka nisur edhe me vizitat në DKA. Vlen të
përmendet vizita në DKA-në e Prishtinës dhe takimi me të parën e këtij
institucioni arsimor Shpresa Shala.

Drejtorja Shala është shprehur
e kënaqur me bashkëpunimin
korrekt
me
SBASHK-un
dha treguar për angazhimet
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e shumta që janë bërë gjatë
gjithë verës në përgatitjen e
Udhëzimeve konkrete e pastaj
edhe me angazhimet konkrete
në institucionet arsimore. Të dy
palët janë pajtuar që të vizitojnë
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bashkërisht institucionet arsimore për të parë nga afër rrjedhën e punës
atje dhe për të dëgjuar mendimet dhe idetë e personelit arsimor me qëllim
të angazhimit për zgjidhjen e drejtë të të gjitha çështjeve të ngritura nga
të punësuarit në institucionet arsimore të kryeqytetit. Përfaqësuesit e
SBASHK-ut i kanë treguar drejtores Shala për shqetësimet e anëtarësisë
në kryeqytet duke veçuar çështjen e E-shkollorit.

Takim me rektorin e Universitetit të Prishtinës
prof.dr. Naser Sahiti
Kryetari
i
SBASHK-ut
Rrahman Jasharaj i shoqëruar
nga kryetari i Kuvendit të
sindikatës së Universiteteve
të Kosovës Bardh Bardhi
dhe kryetari i sindikatës së
Universitetit të Prishtinës, prof.
dr. Azem Kyçuku kanë vizituar
Rektoratin e Universitetit të
Prishtinës dhe janë takuar me
rektorin prof. dr. Naser Sahiti.
Rektori prof. dr. Naser Sahiti
ka falënderuar përfaqësuesit
e SBASHK-ut për vizitën dhe
ka shprehur respekt të lartë për
angazhimet e kësaj sindikate
në realizimin e kërkesave
të anëtarësisë, por edhe për
përpjekjet konkrete për ngritjen
e vazhdueshme të cilësisë në
tërë arsimin e Kosovës. Ai
ka shprehur gatishmërinë për
bashkëpunim dhe angazhime
të përbashkëta në shërbim
të zgjidhjes së kërkesave të
arsyeshme të anëtarësisë dhe të
rrjedhës së mbarë të punës në
Universitet.
Kryetari i Sindikatës së
Universitetit të Prishtinës prof.
dr. Azem Kyçyku ka shprehur
bindjen se me angazhime të
përbashkëta do të shënohen
rezultate e suksese dhe se
Sindikata e Universitetit të
Prishtinës, por edhe Sindikata
e
Universiteteve
përmes
SBASHK-ut do të jenë të
angazhuar e do ta ndihmojnë
rektorin në përpjekjet për
rrjedhën e mbarë të punës në
Universitet dhe në angazhimet
për arritjen e sukseseve sa më të

larta të këtij institucioni të respektuar arsimor e shkencor.
Kryetari i Sindikatës së Universitetit të Prishtinës prof. dr. Azem
Kyçyku ka shprehur bindjen se me angazhime të përbashkëta do
të shënohen rezultate e suksese dhe se Sindikata e Universitetit të
Prishtinës, por edhe Sindikata e Universiteteve përmes SBASHK-ut
do të jenë të angazhuar e do ta ndihmojnë rektorin në përpjekjet për
rrjedhën e mbarë të punës në Universitet dhe në angazhimet për arritjen
e sukseseve sa më të larta të këtij institucioni të respektuar arsimor e
shkencor.

Kryetari i Kuvendit ët Sindikatës së Universiteteve të Kosovës Bardh
Bardhi ka përgëzuar prof.dr.Sahitin për zgjedhjen në detyrën e rektorit
e pastaj ka informuar për angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të
arsimit dhe në plotësimin e kërkesave legjitime të anëtarësisë. Në
të bashkëbisedës kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka uruar
rektorin për detyrën dhe ka shprehur bindjen se me angazhime të
përbashkëta do të arrihet që përmes dialogut e bashkëpunimit të gjendet
zgjidhje për kërkesat e anëtarësisë dhe do të punohet edhe në shërbim
të arsimit të Kosovës.
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Aktivitete të shumta të SBASHK-ut gjatë rrugëtimit në vitin 2020
SBASHK gjatë rrugëtimit në vitin 2020 ka organizuar e realizuar një
varg aktivitetesh që kanë gjetur mbështetjen e anëtarësisë dhe janë
vlerësuar lart edhe nga opinioni i gjerë në Kosovë. Nga aktivitetet që
do veçuar janë organizimi i Manifestimit tradicional për ditën e madhe
të shkollës shqipe dhe mësuesit, realizimi i traditës për organizimin
e pushimeve në bregdetin shqiptar për qindra anëtarë të SBASHKut nga e tërë Kosova, organizimi i shkëlqyer i trajnimeve për mijëra
mësimdhënës sipas vullnetit të tyre, pjesëmarrja dhe kontributi
konkret në takime tematike për arsimin që janë organizuar në Kosovë,
pjesëmarrja në takimet ndërkombëtare kushtuar situatës aktuale në
arsim dhe aktivitete të tjera të rëndësishme.
Manifestim madhështor kushtuar ditës së mësuesit
SBASHK-u nëpër vite ka krijuar një përvojë të mirë për organizimin
e Manifestimeve, tryezave, Konferencave dhe aktiviteteve tjera. Këtë
e ka dëshmuar tani e sa vite edhe me organizimin e Manifestimit
kushtuar festës së shkollës shqipe dhe ditës së mësuesit. Koordinatori
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me stafin qendror
kishin nisur me kohë komunikimin me kryetarët e nivelit komunal dhe
të Universiteteve dhe kanë bërë gati listat me gjithë të pensionuarit
në arsim nga 1 prilli i vitit 2019 e deri në fund të marsit të këtij viti.
Pas kësaj janë përgatitur për të gjithë ata mirënjohjet dhe nga një orë
me emblemën e SBASHK-ut në shenjë kujtimi e respekti për punën e
kolegëve tanë të pensionuar gjatë kësaj kohe e që kanë dhënë kontribut
të çmuar me vite e dekada në edukimin dhe arsimimin e brezave. U
krijua atmosferë festive pikërisht më 7 mars në Pallatin e sporteve “1
Tetori” në Prishtinë kur këta pensionistë bashkë me kryetarët e nivelit
komunal e të Universiteteve u bashkuan në festën e tyre të madhe.

Ata ndjeheshin krenar për respektin meritor që SBASHK-u po shprehte
për përkushtimin dhe angazhimin e tyre nëpër vite e dekada në edukimin
dhe arsimimin e brezave. Ky respekt u dëshmuar gjatë gjithë këtij
Manifestimi madhështor edhe me mirënjohje dhe orë me emblemën
e SBASHK-ut, por edhe me fjalë përkushtimi nga Kryeministri
Albin Kurti,kryetari i SBASHK-ut RrahmanJasharaj, nënkryetarja e
Parlamentit të Kosovës, Arbërie Nagavci, nga kryetari i Komisionit
Parlamentar për Arsim, Arban
Abrashi, deputeti nga Bujanovci
Fatmir Hasani, profesori Agim
Hasani, kryetari i BSPKsë, Avni Ajdini, kryetari i
Ansamblit Autokton”Rugova”,
Vesel Nikiçi e shumë mysafirë
të tjerë.
Në hapje të këtij aktiviteti kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur
mysafirët e nderuar e pastaj ka shprehur respekt të lartë për kolegët

e koleget e pensionuar duke
kujtuar se ata nëpër vite e
dekada kanë dhënë kontribut
të lartë në mbrojtjen e dritës
kundër
errësirës.
Jasharaj
ka falënderuar për punën e
përkushtimin në organizimin e
suksesshëm të këtij Manifestimi
koordinatorin për organizim
të brendshëm Ymer Ymeri,
nënkryetaren Vjollca Shala
dhe anëtarët e stafit qendror
Afërditën, Blendin, Nezin e
Vlorën duke mos harruar të
falënderoj edhe drejtorin dhe
stafin e Qendrës së Studentëve
që mundësuan mbajtjen e këtij
manifestimi në “1 Tetori” dhe
Ansamblin Autokton “Rugova”
që me paraqitje artistike apo
nderon gjithë punëtorët e
arsimit.

Kryeministri Albin
Kurti,
nënkryetarja e Parlamentit të
Kosovës, Arbërie Nagavci,
nga kryetari i Komisionit
Parlamentar për Arsim, Arban
Abrashi, deputeti nga Bujanovci
Fatmir Hasani, profesori Agim
Hasani, kryetari i BSPKsë, Avni Ajdini, kryetari i
Ansamblit Autokton”Rugova”,
Vesel Nikiçi në fjalimet e tyre
përshëndetëse kanë shpalosur
fragmente nga e kaluara
krenare e arsimit shqip dhe
kanë shprehur respekt të lartë
për pishtarët e dijes, të cilët
me mund e sakrifica sublime
mbrojtën arsimin shqip nga
furtunat e pushuesit duke i
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madhështor duke bartur
te
opinioni
atmosferën
festive, mesazhet e folësve,
programin
artistik
të
Ansamblit “Rugova” dhe
pjesën emocionale të ndarjes
së mirënjohjeve e orëve me
emblemën e SBASHK-ut.
Punëtorët e pensionuar të arsimit ishin plot emocione dhe kanë
falënderuar SBASHK-un për angazhimin e vazhdueshëm dhe për këtë

ndihmuar dritës të triumfojë
mbi errësirën.
Mediet arsyeshëm gëzojnë
respekt meritor nga SBASHK-u
sepse ato i dhanë hapësirë
meritore këtij Manifestimi

Kishte nga ata që për të parën herë po shihnin bukuritë e detit
shqiptar
Manifestim të organizuar kaq
bukur.
Situata e krijuar nga Covid-19
kishte krijuar ca mëdyshje lidhur
me vazhdimin s traditës së mirë
për dërgimin e kolegëve tanë, që
janë përzgjedhur nga komunat
dhe Universitetet në bregdetin
shqiptar. Mirëpo këto mëdyshje
u tejkaluan dhe pasi ishin bërë
mirë e me kohë përgatitjet për
këtë aktivitet nga stafi qendror
dhe nga Koordinatori Ymer
Ymeri e komisioni përgatitor e
shoqërues filloi se realizuari ky
aktivet, që u vlerësua lart nga

të gjithë pushuesit në bregdetin
shqiptar.
Në marrëveshje me përgjegjësit
e Kompleksit Hotelier Turistik
“Bonita” e me qëllim të
akomodimit sa më të mirë
të pushuesve ishte arritur
marrëveshja që ky aktivitet

të organizohej në dy afate kohore, gjegjësisht që të 400 pushuesit të
ndaheshin në dy grupe.
Më 6 korrik u gjallërua atmosfera në Kompleksin Hotelier “Bonita”.
Punëtorët e arsimit të përzgjedhur prej kolegëve të tyre nga Vushtrria,
Mitrovica, Leposaviqi, Zveçani, Skenderaj, Prizreni, Kaçaniku, Hani i
Elezit, Ferizaj, Shterpca, Shtime, Suhareka, Klina, Istogu, Peja, Deçani
e Juniku po shënonin fillimin e traditës së mirë të SBASHK-ut për

organizimin e pushimeve në bregdetin shqiptar.
Ata vlerësuan lart organizimin e shkëlqyer të këtij aktiviteti dhe
mikpritjen e Astritit dhe stafit të “Bonita”. Një vlerësim të tillë kanë
bërë edhe kolegët tanë pushues në grupin e dytë që po vinin nga Lipjani,
Kastrioti(Obiliqi),Biblioteka Kombëtare, Qendra e Studentëve, Fushë
Kosova, Drenasi, Podujeva, Prishtina, Universitetet,Kamenica,
Gjilani,Vitia, Kllokoti, Dragashi, Malisheva, Rahoveci, Gjakova dhe
Mamusha.
Ditët e pushimit iknin shpejt. Pushuesit vazhdimisht respekt të lartë për
SBASHK-un dhe për pronarin e “Bonita’ dhe gjithë stafin, që po bënte
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gjithë ato angazhime dhe me respekt po komunikonte me pushuesit e
po u shërbente pa u lodhur atyre.
Pushuesit gjatë gjithë ditës shijonin bukuritë e bregdetit shqiptar dhe
në kohët e pushimit nuk hezitonin edhe të bashkëbisedonin për tema
të ndryshme nga arsimi duke u kthyer shpesh nëpër vitet e dekadat e
kaluara të punës në procesin arsimor e edukativ. Kryetari i SBASHK-ut
është bërë shpesh pjesë e këtyre bisedave dhe është ndjerë mirë e krenar
duke parë gjithë atmosferë dhe sjelljet e kulturuara të pushuesve, të
cilët përfaqësonin në mënyrë të denjë figurën e punëtorëve të arsimit të
Kosovës. Ai pastaj vazhdonte të fotografohej me kolegët për të pasur
nga një kujtim për ditët e kaluara në bregdetin shqiptar.

atmosferë ndaleshin e bisedonin
nga afër me kryetarin dhe
me anëtarë të tjerë nga stafi i
SBASHK-ut dhe bënin edhe
foto për t’i mbajtur si kujtim
nga këto ditë buzë detit shqiptar.
Pushuesit kanë lënë vlerësimet e
mendimet e tyre edhe në fletoret
e përshtypjeve. E përbashkëta e
tyre është falënderimi e respekti
për stafin e SBASHK-ut, që
janë angazhuar maksimalisht
që ky aktivitet të ketë rrjedhë
të mbarë. Aty flitet me fjalë të
zgjedhura e plot respekt për
kryetarin Jasharaj, për Ymerin,
Vjollcën, Blendorin, Nezafeten,

“Respekt për SBASHK-un që organizoi këtë aktivitet. Po ndjehem
shumë mirë këtu se u takova me shumë kolegë nga gati e tërë Kosova.
Unë për të parën herë jam në këtë ambient kaq të bukur. Angazhimi i
përgjegjësve, mikpritja, atmosfera që po krijohet nga humori i lehtë
dhe nga kënga e vallja janë momente që do t’i kujtoj gjatë gjithë jetës”,
foli njëri nga pushuesit dhe nga shumë të tjerë pohohej kjo. Një tjetër,
pak si në humor, dha propozimin që ditët e pushimit të shtoheshin sepse
nuk kishte pritur se do të kalonte kaq mirë këtu. “Kam menduar se do
të mërzitem për një ditë dy, por jo qe besa. Këtu është shumë mirë.
Kujdesi, respekti, ushqimi, deti, muzika të bëjnë të ndihesh mirë. Qe
besa kryetari do të ishte mirë të na vazhdonte pushimin edhe për ndonjë
ditë “, u thoshte një pushues shokëve të tij me zë pak më të lartë sikur
donte që kërkesën e tij ta dëgjonte edhe kryetari i SBASHK-ut.

Albinën, Afërditën, Vlorën dhe
për përgjegjësit e udhëtimit
Gyltenen, Blerinën, Ahmetin,
Emrushin, Veliun, Blerimin.
Respekti e krenaria është e
përbashkët.
Ditët e pushimit kishin ikur
shpejt. Pushuesit kanë shënuar
numrat e telefonit të njëri-tjetrit
për të vazhduar komunikimin.
Ata ruajnë përshtypje të
paharruara nga këto pushime
duke kujtuar edhe atmosferën
festive që krijoi me këngë
e valle Ansambli Autokton
“Rugova”. Shumë nga pushuesit
përshtypjet i barten në fletoret e
kujtimeve, që ruhen me kujdes
në arkivin e SBASHK-ut.

Përgjegjësit e këtij aktiviteti ndjeheshin mirë nga këto biseda dhe
vazhdonin me përkushtimin. Pushuesit të kënaqur me gjithë këtë
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SBASHK nuk i harroi veteranët sindikal

Për të shprehur respektin e
lartë e meritor për punë dhe
përkushtimin e tyre nëpër vite
e dekada në misionin e shenjtë
të mësuesit dhe në aktivitetet e
shumta sindikale në kohët plotë
sfida, SBASHK-u ka organizuar
një aktivitet falënderimi për
veteranët e sindikatës sonë. Janë
këta koordinatorët e dikurshëm
dhe kryetarët e nivelit komunal
sindikal. Shumica e tyre u
bënë bashkë në këtë aktivitet,
që shoqërohej me shpalosjen e
kujtimeve për vitet e dekadat
e shkuara, por nuk mungonin
as rrëfimet e ngjarjeve të
dikurshme, që shoqëroheshin
aty e këtu me një humor të
lehtë. Në këtë numër të gazetës
sonë po shkëpusim fragmente
të bisedave me disa prej këtyre
veteranëve të SBASHK-ut. E
përbashkëta ë shprehjeve të tyre
për respektin ndaj sindikatës
së tyre është Krenar dje, sot e
gjithmonë me SBASHK-un.

Bislim Behrami
E falënderoj SBASHK-un
për këtë aktivitet respekti. U
takuam ne kolegët e vjetër dhe
takimi me bëri që të kujtoj kohët
e shkuara dhe të harroj për këto
qaste peshën e pleqërisë dhe
tekat e sëmundjeve, që sjell
ajo. Gëzohem që nuk na kanë
bashkuar vetëm për të ndenjur
kot, por krenohem që edhe tani
sindikata jonë po kërkon këshilla
e ide për të punuar pastaj Planin
strategjik. U përmallova pse
nuk janë të gjithë të ftuari këtu,

por kështu e ka jeta. Më thanë se disa janë keq me shëndetin e disa nuk
kanë mundur të vijnë për ndonjë shkak tjetër. Krenohem dhe ndihem
mirë se SBASHK-u nuk po i harron veprimtarët e vet. Uroj të vazhdojë
kjo traditë e mirë.
Lutfi Mani
Vitet ikin shumë shpejt. Shumë herë mendoja se si do të ndihem pasi
të vjen momenti për t’u thënë kolegëve të mi në stafin qendror atyre
që veprojnë në nivelin lokal sindikal e Universitete lamtumirtë. Sjellja
ndaj meje e stafit qendror dhe mesazhet nga kolegët nga gjithë komunat
e Kosovës dhe Universitetet më emocionuan edhe më shumë, por edhe
u ndjeva krenar. Tani kur jam me veteranët e sindikatës në këtë aktivitet
shumë të qëlluar po vërtetohet se stafi aktual meriton të respekt të lartë
sepse, edhe për kundër gjithë këtyre angazhimeve e detyrave konkrete
në shërbim të anëtarësisë, gjeti mundësi dhe kohë për të shprehur
respekt edhe për ne veteranët e sindikatës. Kjo është madhështore dhe i
falënderoj nga zemra. Unë dhe gjithë kolegët veteranë sindikalë ishim
dhe mbetemi pjesë e SBASHK-ut.

Sadik Shala
Jam krenuar gjithmonë me angazhimet dhe arritjet e SBASHK-ut. Edhe
pas pensionimit i vizitova shpesh këta njerëz që me tërë mundësitë po
angazhohen në realizimin e kërkesave të anëtarësisë. SBASHK-u ka
shënuar e po shënon arritje të mëdha dhe kjo na bën të ndjehemi krenar.
Ne veteranët e sindikatës përcjellim me vëmendje situatën aktuale dhe
ndajmë stresin e sfidat me stafin qendror dhe me gjithë punëtorët e
arsimit. Krenohem që nuk na kanë harruar dhe po ndjehemi mirë që
edhe tani po kërkojnë dhe po respektojnë idetë e këshillat tona.
Hakif Peci
Ky aktivitet m’i ktheu kujtimet për kohët e kaluara në procesin mësimor
dhe në aktivitete sindikale. Arsimi shqip kaloi nëpër kohë të vështira
dhe në plot furtuna, por ishte uniteti dhe bashkëpunimi që na forcoi dhe
i tejkaluam gjithë ato vështirësi. Jam krenar që isha dhe, disi, mbetem
anëtarë i SBASHK-ut, i kësaj sindikate që ka shënuar e po shënon
rezultatet të shumta në shërbim të anëtarësisë.
Ahmet Gashi
Tani jam drejtor në një shkollë shumë të respektuar dhe krenohem me
gjithë të punësuarit në këtë vatër arsimore. Po ashtu krenohem edhe me
SBASHK-un me të cilin kemi hartuar edhe në kohë shumë të vështira
për të dhënë kontributin tonë e për të kryer obligimin ndaj atdheut dhe
arsimit shqip. Ky aktivitet me veteranët është i qëlluar dhe dëshmon se
stafi aktual në SBASHK nuk ni harron veprimtarët sindikalë që janë
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angazhuar nëpër vite e dekada. Me shumë nga ta jam parë rrallë, por
kuy aktivitet më mundësoi të takohem me ta e të bashkëbisedojmë
duke rikthyer kujtimet për vitet e dekadat e angazhimit në arsim dhe
në SBASHK.

Ibish Maksuti
Ky është një moment i veçantë për mua. U takova e bashkëbisedova me
të gjithë veteranët dhe kujtuam bashkë kohët e kaluara dhe momente
të vështira. Biseduam edhe për jetën e kaluar në arsim dhe për gjithë
angazhimet që kemi bërë në shërbim të edukimit të brezave nëpër vite
e dekada. Ndjehemi mirë që, që përveç dëshmisë se nuk na ka harruar
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SBASHK-u po organizohen
takime pune dhe po dëgjohen
me vëmendje vlerësimet dhe
idetë tona.
Murat Kryeziu
SBASHK-u u themelua si
kërkesë e kohës në vitet e
vështira të Kosovës dhe arsimit
shqip. Të bashkuar arritëm
të përballemi me sfidat dhe
realizuam mision tonë të shenjtë
ne ruajtjen e arsimit dhe shkollës
shqipe. SBASHK-u vazhdoi
rrugëtimin në përballje me sfidat
duke shënuar suksese të shumta
në shërbim të anëtarësisë.
Ndjehem i lumtur mes kolegëve
të mi, që janë veprimtarë të
hershëm të sindikatës sonë
nga e tërë Kosova. Do të jemi
gjithmonë pjese SBASHK-ut.

Aktivitet që zgjoi interesim të madh te anëtarësia e SBASHK-ut
Stafi qendror i SBASHK-ut në krye me koordinatorin për organizim të
brendshëm Ymer Ymeri me një plan të përgatitur me kujdes kishin nisur
të realizonin vullnetin e anëtarësisë kudo në Kosovë për organizimin e
pesë trajnimeve të licencuara.

Kur kushtet lejonin ky aktivitet është zhvilluar në ambient e shkollave
nëpër komunat gjegjëse, por institucionet shkollore u mbyllën më
13 mars nga shkaku i pandemisë për të kaluar në mësimin nga larg.
Shqetësimet e anëtarësisë se mbase nuk do të ketë më trajnime për ta,
u hoqën sepse në takimet me Këshillin Drejtues dhe kryetarët e nivelit
komunal sindikal dhe të Universiteteve u debatua për mundësinë e
organizmit të këtij aktiviteti përmes platformave gjegjëse. Koordinatori
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri i ndihmuar nga nënkryetarja
Vjollca Shala, zyrtarja për trajnime Albina Arifi, por edhe nga i gjithë
stafi nisen përgatitjet për mënyrën e re të organizimit të trajnimeve
nga larg. Fillimisht u organizua një takim me trajnerët e nderuar për të
debatuar për këtë ide e për
të parë gatishmërinë e tyre.
Ata u shprehen njëzëri se do
të jenë pjesë e këtij aktiviteti
dhe do të japin gjithë
kontributin për rrjedhën e
mbarë të trajnimeve.

Ky aktivitet në formën e re të
organizimit u nis me kolegët
nga komuna e Novobërdës dhe
duke parë suksesin e arritur,
u vazhdua me grupe të tjera të
trajnimeve bazuar në kërkesat e
arritura nga kolegët tanë parme
kryetarëve të nivelit komunal
sindikal.

Koordinatori Ymer Ymeri
bashkë me stafin i kishin
caktuar vetit detyrë që nga
marsi e deri në përfundim
të këtij viti të përfshihen në
trajnime 20 % e anëtarësisë nga
të gjitha komunat dhe bazuar
në shënimet dhe statistikat ky
objektiv u realizua në tërësi.
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Gjatë gjithë këtyre trajnimeve të
organizuara kryetari i SBASHKut bashkë me koordinatorin për
organizim të brendshëm janë
kyçur dhe kanë bashkëbiseduar
me pjesëmarrësit duke u
përgjigjur edhe në pyetjet e tyre.

Kryetari Jasharaj vazhdimisht
ka shprehur respekt të lartë në
këto kyçje për angazhimin dhe
përkushtimin e punëtorëve të
arsimit dhe për kontributin e
tyre të lartë në edukimin dhe
arsimimin brezave përkundër
kushteve shumë të vështirësuara
nga Covid 19, kurse koordinatori
për organizim të brendshëm
Ymer Ymeri është përgjigjur
në shumë pyetje dhe ka dhënë
sqarime e këshilla për rrjedhën
sa më të mirë të trajnimeve.
Kujtojmë se Zyra për informim
e SBASHK-ut ka përcjell me
kujdes këtë aktivitet dhe ka
botuar vazhdimisht shkrime e
informata për të gjitha grupet
dhe për të gjitha trajnimet e
mbajtura, kështu që në gazetën
vjetore nuk do të shkruajmë
për trajnimet e organizuara veç
e veç, por do të përcjellim te
ju lexues të nderuar raportin
e përgjithshëm lidhur me këtë
aktivitet të rëndësishëm bazuar
në bisedën e zhvilluar me
koordinatorin për organizim të
brendshëm Ymer Ymeri dhe
në statistikat e prezantuara nga
zyrtarja për trajnimet Albina
Arifi.

Rrugëtimi i SBASHK-ut 2020:
Si e vlerësoni ju këtë aktivitet në cilësinë e koordinatorit?
Ymeri:
Nga ky raport dhe statistikat shihet
se është bërë një punë e madhe dhe
në përpikëri është realizuar plani për
organizimin e trajnimeve. Duke u
nisur nga fakti se ky aktivitet është
organizuar përmes platformës gjegjëse nga larg ishte vlerësuar se
trajnimi për implementimin e teknologjisë informative në procesin
mësimor pasi kërkon kushte të veçanta të mos organizohet për
momentin. Kështu janë organizuar një numër i madh trajnimesh në
grupe të ndara për katër trajnimet tjera dhe pas përfundim të suksesshëm
pjesëmarrësit kanë marrë certifikata të nënshkruara nga zyrtari i lartë i
MASH, kryetari i SBASHK-ut dhe trajneri që ka udhëhequr atë grup të
trajnimit. Rezultatet janë të larta dhe këtë e dështon fakti se trajnimin
e licencuar “Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut
social” e kanë përcjellë dhe e kanë përfunduar me sukses 1375 anëtarë
të SBASHK-ut nga e tërë Kosova. Trajnimin “Mësimdhënia e gjuhës
dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm” e përfunduan me sukses
741 anëtarë të SBASHK-ut. Një trajnim që ka zgjuar shumë interesim të
anëtarësia jonë ishte ”Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin
Parauniversitar”, të cilin e përfunduan me sukses 1082 punëtorë arsimor.
Ishte vlerësuar si shumë i qëlluar edhe trajnimi i licencuar “Edukimi
medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror e demokratik”, të cilin me
sukses e kanë përfunduar 952 pjesëmarrës. Pra, shifrat dëshmojnë se në
këtë aktivitet të organizuar gjatë gjithë këtyre muajve të vitit 2020 kanë
marrë pjesë 3882 anëtarë të SBASHK-ut nga e tërë Kosova dhe kështu
shihet se është plotësuar objektivi që të trajnohen 20 % e numrit të
anëtarëve për të vazhduar me këtë përqindje edhe për çdo vit tjetër derisa
të jenë të përfshirë të gjithë anëtarët e SBASHK-ut në këtë aktivitet, që
u sjell njohuri të reja,por edhe
u mundëson që të realizojnë
orët e caktuara të trajnimeve
për licencat e punës, por edhe
për t’u përgatitur për procesin
e gradimit, që pritet të nis në
të ardhmen.
Besojmë se është dëshirë e lexuesve tanë që të kenë shënime të
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pjesëmarrjes në këtë aktivitete të kolegëve tanë sipas komunave dhe
prandaj po ua plotësojmë me kënaqësi këtë dëshirë.
Trajnimin “Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut
social” e kanë përcjell dhe e knë përfunduar me sukses 124 kolegë nga
Prishtina, 3 nga Deçani, 14 nga Dragashi, 42 nga Drenasi, 7 nga Ferizaj,
78 nga Gjilani, 13 nga Kaçaniku,2 nga Kamenica, 40 nga Klina, 38 nga
Lipjani, 181 nga Malisheva, 46 nga Mitrovica, 21 nga Novobërda, 32
nga Kastrioti (Obiliqi), 14 nga Peja, 1 nga Podujeva, 116 nga Prishtina,
2 nga Skenderj, 11 nga Suhareka, 2 nga Vitia dhe 52 nga Vushtrria.

Trajnimin “Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor
e të mesëm” e kanë përfunduar me sukses 41 kolegë nga Kastrioti
(Obiliqi), 11 nga Deçani, 7 nga Dragashi, 4 nga Ferizaj, 84 kolegë nga
Gjilani, 18 nga Drenasi, 20 nga Kaçaniku, 49 nga Klina,5 nga
Leposaviqi, 18 nga Lipjani, 138 nga Malisheva, nga Mitrovica 41, nga
Novobërda 11. E kanë kryer me sukses këtë trajnim edhe 179 kolegë
nga Prishtina, 1 nga Podujeve, 3 nga Skenderaj, 11 nga Suhareka, 28
nga Vitia e 71 nga Vushtrria.

Në trajnimin”Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin
Parauniversitar” kanë marrë pjesë 5 kolegë nga Deçani, 52 nga Dragashi,
25 nga Ferizaj, 125 nga Gjilani, 24 nga Drenasi, 34 nga Kaçaniku, 11
nga Kamenica, 59 nga Klina, 7 nga Leposaviqi, 47 nga Lipjani, 222
nga Malisheva, 114 nga Mitrovica, 11 nga Novobërda, 37 nga Obiliqi,
3 nga Peja, 202 nga Prishtina, nga 1 nga Prizreni e Rahoveci, 7 nga
Skenderaj, 19 Suhareka, 28 nga Vitia, 46 dhe nga Vushtrria.
Trajnimin “Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror e
demokratik” e kanë përfunduar me sukses 28 kolegë tanë nga Deçani,
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59 nga Dragashi, 17 nga Ferizaj,
nga Gjilani 106, Drenasi 34,
Kaçaniku 9, Klina 57, Kllokoti
1,Lipjani 32, nga Malisheva
183, Mitrovica 89, Novobërda
9, Obiliqi 58, Peja 32, Podujeva
1, nga Prishtina 160, Rahoveci
1, Skenderaj 10, Suhareka 17,
Vitia 38 dhe nga Vushtrria 11.

Do kujtuar se trajnimi “Forcimi
i kapaciteteve për udhëheqje
efektive të dialogut social” është
organizuar edhe për një numër
anëtarësh të sindikatë sonë edhe
në Universitetin “Haxhi Zeka”
të Pejës me trajnerin Bekë Kuçi.
Këtyre shifrave me datë 12
dhjetor iu shtuan edhe 169
pjesëmarrës nga komuna të
ndryshme të Kosovës, ku 75
prej tyre kanë marr pjesë në
trajnimin “Edukimi medial
dhe roli i tij në zhvillimin
shoqëror e demokratik”, 40
në trajnimin “Udhëheqja dhe
planifikimi strategjik në arsimin
Parauniversitar” dhe 54 në
trajnimin Mësimdhënia e gjuhës
dhe letërsisë shqipe për ciklin
fillor e të mesëm”.
Ky aktivitet po vazhdon dhe në
trajnimet e filluara me 26 dhjetor
janë përfshirë një numër i
konsiderueshëm pjesëmarrësish
nga komuna të ndryshme të
Kosovës.
Redaksia e gazetës “Rrugëtimi
i SBASHK-ut 2020” falënderon
koordinatorin Ymeri për bisedën
dhe për gjthë këto shifra e fakte
që ka prezantuar.
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Të shtojnë në fund se në kuadër
të këtij shkrimi po përcjellim
vlerësimin
kryetarit
ët
SBASHK-ut, i cili vazhdimisht
ka shprehur respekt për gjithë
pjesëmarrësit në këtë aktivitet
dhe për Koordinatorin Ymer
Ymeri, për gjithë stafin që me
angazhimin përkushtimin e
tyre kanë bërë që të kishim
gjithë këtë interesim të madh
për trajnimet nga kolegët tanë
nga e tërë Kosova. Respekt dhe
falënderim edhe për trajnerët:
Alban Zeneli, Sami Shala, Blerta
Blakaj, Dren Gerguri, Muhamet
Jahiri, Minire Terbunja, Hysen
Hyseni, Arbenita Hoxha te
trajnimi “Edukimi medial
dhe roli i tij në zhvillimin
shoqëror
e
demokratik”.
Respekt për trajnerët Blendor
Shatri,Ramadan Gashi,Blerim
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Mehmeti Emrush Ahmeti, Besjana Rexhepi, Besim Haliti, Kastriot
Veselaj, Safet Beqiri, Rexhep Sadiku e Bekë Kuçi, që u angazhuan në
trajnimin “Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut
social”.Respekt meritor edhe për trajnerët Hysen Sogojeva, Jehona
Oruçi, Skënder Gashi,Besim Kryeziu, Fidan Shaqiri, Safet Beqiri,
Emine Rashiti, Valentina Sopjani dhe Ilir Gashi të angazhuar në trajnimin
”Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin Parauniversitar”.

Në trajnimin “Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin
fillor e të mesëm” janë angazhuar me përkushtim dhe SBASHK shpreh
respekt për Atdhe Hykolli, Adelinë Selmani,Pranvera Haziri, Arbresha
Aliu, Mentor Mani,Besa Hoxha Krasniqi, Edona Mjekiqi dhe për
trajnerin Xhemajl Kastrati, i cili ishte i angazhuar dhe i gatshëm për
trajnimin “Aplikimi i programeve kompjuterike në procesin mësimor”

Aktivitete sindikale në komunat dhe Universitetet e Kosovës

Redaksia e gazetës vjetore “Rrugëtimi i SBASHK-ut 2020” me dëshirën që të prezantojë nga afër edhe disa
nga aktivitetet e zhvilluara sindikale nëpër komuna dhe Universitete në bashkëpunim me kryetarët po sjell të
ju pjesë të shkëputura të shkrimeve të tyre, që kanë arritur në adresat tona elektronike.

Aktivitete të shumta sindikale në Universitetet e Kosovës

SUSHK është Sindikata e
Universiteteve dhe Shkencës në
kuadër të SBASHK-ut. Kryetar
i Kuvendit të SUSHK është
Bardh Bardhi, i cili është edhe
anëtar i Kryesisë së SBASHKut. Ai i përkrahur nga kryesia
qendrore ka zhvilluar shumë
angazhime sindikale në të
gjitha Universitetet publike të
Kosovës dhe ndjehet mirë me
arritjet e shënuara.
Rrugëtimi i SBASHK-ut 2020:
Çka veçoni nga angazhimet
sindikale?
SUSHK - Flet
kryetari Bardh
Bardhi
Gjatë
vitit
2020 SUSHK,
që vepron në

kuadër të SBASHK-ut, ka zhvilluar shumë aktivitete sindikale. Në
fillim të vitit aktivitetet janë zhvilluar duke vizituar Universitetet e
duke bashkëbiseduar me anëtarësinë, kurse nga marsi për shkak të
pandemisë komunikimin dhe aktivitetet i kemi bashkërenditur me
Kryesinë e SUSHK-ut dhe kryetarët e Sindikatave të Universiteteve
publike edhe përmes komunikimit nga larg. Gëzon fakti se SBASHK
është i pranishëm në të gjitha Universitetet. Kështu në muajin shkurt
2020 kemi pasur Kuvendin zgjedhor të Universitetit "Kadri Zeka"
në Gjilan. Përfaqësuesit e SBASHK-ut, kryetari Rrahman Jasharaj,
kryetari i SUSHK-ut Bardh Bardhi dhe këshilltari i kryetarit të
SBASHK-ut Lutfi Mani kanë marrë pjesë në ketë Kuvend dhe kanë
bashkëbiseduar me pjesëmarrësit, të cilët pastaj duke respektuar
rregullat për zgjedhje me vota të fshehta kanë zgjedhur kryetarin Refik
Ibrahimi, nënkryetarin, Kryesinë dhe Këshillin mbikëqyrës.
Kryetari Ibrahimi ka falënderuar kryetaren e Këshillit nismëtar Minire
Rexhepi për përgatitjen e kuvendit zgjedhor dhe anëtarësimin e një
numri të konsiderueshëm të të punësuarve në SBASHK.
Pas kësaj në mars edhe Universiteti "Fehmi Agani" ka mbajtur
Kuvendin zgjedhor. Ky aktivitet është zhvilluar online. Pjesëmarrësit
e këtij Kuvendi zgjedhur i kam përshëndetur në emër të SUSHK dhe
SBASHK-ut. Kuvendin e ka hapur Kryetari i këshillit nismëtar Denis
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Spahija. Vlen të theksoj se këtij aktiviteti i ka paraprirë vizita jonë në
këtë institucion të respektuar arsimor dhe takimi me të punësuarit këtu
dhe me rektorin e nderuar Prof.dr. Artan Nimani, i cili na dha përkrahje
për angazhimet sindikale. Kuvendi ka zgjedhur kryetar Denis Spahija
dhe kryesinë dhe organet tjera sindikale. Bashkë me kryetarin Jasharaj
dhe këshilltarin e tij Mani kemi vizituar edhe Universitetin “Isa Boletini
“ në Mitrovicë dhe jemi takuar me rektorin prof. dr. Alush Musa, me
të cilin kemi bashkëbiseduar për aktualitetin në arsim, për kërkesat e
anëtarësisë dhe për gatishmërinë për bashkëpunim në shërbim të punës
së mbarë në këtë institucion arsimor. Në këtë takim ishte edhe kryetari
i sindikatë së këtij Universiteti Afrim Qelaj.
Po ashtu po e ceki se kemi vazhduar aktivitetin e SUSHK-ut dhe në
bashkëpunim me SBASHK-un kemi pasur takime online me kryesinë
dhe kryetarët e Universitete publike si dhe anëtarët e Këshillit Drejtues
të SBASHK-ut nga Universitetet.
Do të veçoja se edhe gjatë pandemisë ka pasur aktivitete tjera si
angazhimi i avokatit me autorizimin e dhënë nga unë si kryetar i
SUShK-ut lidhur më lëndët që i kemi në Gjykata: për pagesën e 30%
për rritjen e pagave në vitin 2011, e cila është fituar në dy shkallët e
gjyqësorit, pagat jubilare, si fryt i Kontratës së Arsimit të Kosovës,
e nënshkruar nga SBASHK dhe MASH. Kjo lëndë është fituar në
Gjykatën Themelore si dhe aktpadinë për shujtën e cila është në proces
e sipër. Me kënaqësi theksoj se falë këtij angazhimi dhe shembullit të
mirë të angazhimit nga SBASHK në shërbim të anëtarësisë edhe gjatë
gjithë kësaj kohe SUSHK-u ka shtuar radhët duke anëtarësuar anëtar
të ri në SBASHK.
Ferizaj - Flet kryetari Rexhep Sadiku
Sindikata e Ferizajt, brenda kapaciteteve
qe disponon është përpjekur që t'i kryej
përgjegjësitë që ka n shërbim të anëtarësisë.
Kemi pasur komunikim dhe bashkëpunim
të shkëlqyer me stafin qendror të SBASHK
dhe me mediet lokale, përmes të cilave kam
përcjell angazhimet, shqetësimet dhe vendimet
e SBASHK. Nga aktivitete do të veçoja
përpjekje për të realizuar kërkesat dhe vullnetin e një numri të madh të
anëtarësisë nga komuna jonë për trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
dhe falë përkushtimit dhe angazhimit të vazhdueshëm të stafit qendror
kjo edhe është arritur sepse të gjithë anëtarët që kanë shprehur dëshirë
për të marrë pjesë trajnime kjo edhe u është mundësuar.
Po ashtu të përkrahur nga SBASHK kemi arritur rezultate edhe
në realizimin e pagave përcjellëse, tyre jubilare dhe shujtës. Duke
parë angazhimin dhe përkushtimin dhe qëndrimin e paluhatshëm
të SBASHK për realizimin e kërkesave të anëtarësisë komuna në
marrëveshje me shkollat ka marrë vendim që çështjet nga Kontrata
Kolektive t’i realizojë pa pasur nevojë për procese gjyqësore.
Hani i Elezit - Flet kryetari Basri Dernjani
Edhe sindikata komunale në Han të Elezit gjatë
vitit 2020 ka qenë ka qenë gjithherë aktive dhe në
shërbim të shërbim të anëtarësisë.
Në bashkëpunim me komunën kemi rregulluar
pagat jubilare dhe përcjellëse dhe më nuk kemi
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probleme me adresimin nëpër
gjykata. Te ne pagat jubilare
dhe përcjellëse kryhen me kohë.
Po ashtu kemi formuar
komision sindikatë- komunë
në llogaritjen e shujtës sipas
Kontratës kolektive dhe jemi
në pritje të ekzekutimit sepse
komuna ka shpreh dëshirë ta
ekzekutojë këtë duke shpresuar
se nuk do të ketë pengesa nga
niveli qendror., në të kundërtën
ekziston vullneti që edhe
komuna mos të ankohet nëse
vjen çështja në gjykatë.
Do theksuar se jemi në
komunikim të vazhdueshëm
me stafin qendror dhe me
anëtarësinë dhe bashkërisht
jemi angazhuar për realizimin e
detyrave konkrete.
Gjilan - Flet
kryetari Blerim
Mehmeti
Aktivitet sindikale
të
zhvilluara
përgjatë këtij viti janë të
shumta. Viti 2020 do tē mbahet
në mend për pandeminë që
pllakosi tërë botën e edhe neve
na krijoi vështirësi në realizimin
e punëve të planifikuara.
Edhe
përkundër
mbylljes
pothuajse hermetike ia kemi
dalë që një mori aktivitetesh
t’i realizojmë në platformat e
ndryshme nga larg. Takimet
me kryetarët e shoqatave i
kemi mbajtur nga larg, duke
përjashtuar një takim që e
kemi mbajt në formë fizike
para fillimit të vitit shkollor.
Aktiviteti kryesor i fillim vitit
ka qenë ngritja e aktpadive
ndaj komunës lidhur me
moszbatimin e dispozitave të
Kontratës kolektive, punë kjo që
pastaj ka mbetur pa u realizuar
plotësisht, sikur që ishte çështja
e pagave jubilare.
Aktivitet tjetër dhe shumë i
rëndësishëm gjatë këtij viti
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ishte edhe trajnimi i punëtorëve
arsimor në platformë digjitale
nga larg. Këto trajnime janë
mbajtur me ndihmën dhe
organizimin e nivelit qendror.
Nga komuna e Gjilan janë
trajnuar një numër i madh
punëtor arsimor. Aktivitet tjetër
shtesë ka qenë edhe mirëmbajtja
e marrëveshjeve të arrira
me organizata të ndryshme
ekonomike, shërbyese dhe
shëndetësore, si laborator dhe
klinika të ndryshme. Tanimë
jemi duke negociuar edhe
marrëveshje të ndryshme me
organizata të tjera.
Kaçanik - Flet
kryetari Fevzi
Bunjaku
Edhe pse ky
vit në kushte
të jashtëzakonshme si pasojë e
virusit Covid-19, jemi shumë
të kënaqur me punën dhe
angazhimin e SBASHK-ut në
realizmin e disa kërkesave për
arsimtarët-anëtarëve të saj.
Vlen të theksohet realizimi
i kërkesave të garantuara
nga Kontrata Kolektive e
nënshkruar nga SBASHK dhe
MASHT-i për mbulimin e
shpenzimeve të udhëtimit dhe
ushqimit-shujtës. Kjo pagesë
nga drejtoria komunale erdhi
në momentin më të duhur, duke
e ditur që pandemia krijoi një
krizë në gjithë sektorët jetësor.
Pra, jemi mirënjohës Drejtorit
të Drejtorisë për Arsim në
Komunën tonë-Kaçanik. Gjatë
kohës së pandemisë përmes
SBASHK-ut,
kemi
marrë
pjesë në të gjitha trajnimet e
licencuara nga MASHT-i, ku
nga shkollat e komunës sonë
morën pjesë shumë arsimtar.
Për këtë trajnim ne u jemi
mirënjohës
shumë
sepse
ishte i nivelit të kënaqshëm.
SBASHK-u, në Kaçanik është
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gjithnjë në rritje për arsye se përkrahja nga kryetari dhe kryesia është
shumë e madhe për realizimin e kërkesave, përcjella e konkurseve në
kuadër të DKA-së.
Pejë - Flet kryetari Isuf Lajqi
Gjatë vitit 2020 janë kompletuar ankesat
për kundërshtimin e vendimit të Gjykatës
Kushtetuese dhe Avokatit të Popullit lidhur
më Ligjin e Pagave ku edhe janë dorëzuar
ankesat te zyra e Avokatit të Popullit e përmes
tij te Gjykata Kushtetuese. Në Gjykatën
Komunale arritëm që me juristin e SBASHK-ut,
z. Blendor Shatri,ta mbrojmë të drejtën anëtarëve
të pensionuar gjatë viteve 2015/16 për tri pagat përcjellëse dhe tri pagat
jubilare, e drejtë kjo e siguruar me Kontratën Kolektive të nënshkruar
nga SBASHK dhe MASHT.
U organizuam për të marrë pjesë në Manifestimin madhështor
organizuar nga SBASHK në respekt të ditës së mësuesit dhe shkollës
shqipe.
Me ndërprerjen e mësimit të rregullt u ndërmorën një varg aktivitetesh
për zhvillimin e tij nga larg me qëllim që nxënësit tanë të mos mbesin
pa nxënien e njohurive adekuate. U bënë konsultime me anëtarësinë
që ta përballojmë sa më mirë këtë situatë që u krijua.Konsultimet i
vazhduam edhe me DKA-në që prej 12.03.2020 në mënyrë që të
arrihet një pajtueshmëri lidhur me zbatimin e Kontratës Kolektive në
tërësi, ngase kishte edhe interpretime të gabuara fillestare nga ndonjë
përfaqësues i institucioneve lokale se gjoja Kontrata nuk zbatohet
ngase i ka kaluar afati prej tri vjetësh, por fatmirësisht gjetëm gjuhë të
përbashkët dhe u vazhduan angazhimet në për këtë çështje.
Në Pejë gjatë bisedimeve me DKA-në kemi gjetur pajtueshmëri po
ashtu që anëtarëve të SBASHK-ut t’u paguhen shpërblimi në emër të
viteve jubilare prej datës 18.04.2017 e gjerë në dhe kjo punë u realizua
me sukses. Më pastaj me DKA-në në Pejë arritëm që të gjejmë gjuhë të
përbashkët edhe për pagesën e shujtave në vlerë prej 2 euro për çdo ditë
pune, duke filluar prej datës 18.04.2017 e deri më 12.03.2020. Rreth
50% e anëtarësisë e morën këtë pjesë të shujtave, ndërsa për pjesën
tjetër të mbetur të shujtave të papaguara, organet lokale të Komunës së
Pejës u zotuan se në ndërkohë do ta kryejnë obligimin.
Kryesia e Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Pejë rregullisht
pranonin informatat nga SBASHK-u dhe i barte menjëherë ato tek secili
anëtarë i saj. Gjithashtu, që prej fillimit te këtij viti jemi angazhuar dhe po
angazhohemi vazhdimisht që të njoftohemi për gjendjen shëndetësore
të anëtarësisë dhe zhvillimin e procesit edukativo-arsimor në komunën
tonë. Kryesia ka vizituar anëtarësinë nëpër shkolla më qëllim të
njohjes për së afërmi me punën dhe gjendjen e krijuar. Suksesi i punës
sonë intensive dhe mjaft frytdhënëse ka bërë që edhe ata që dikur na
kundërshtonin, po anëtarësohen vazhdimisht te ne duke rritur edhe më
tej numrin e anëtarëve.
Të gjitha të arriturat janë shënuar falë unitetit të anëtarësisë dhe duke
ju falënderuar kryetarit të SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe stafit
qendror, të cilët kanë bërë dhe po vazhdojnë të bëjnë një punë të
palodhshme për mbrojtjen e të drejtave të anëtarësisë tonë.
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Gjakovë - Flet kryetari Sali Maliqi
Edhe ne Komunën e Gjakovës sindikata e arsimit
duke u bazuar në statutin dhe dispozitat ligjore
te SBASHK-ut u angazhuam ne ekuilibrimin e
raporteve në mes Komunës, DKA dhe Sindikatës.
Nga sindikata me qëllim të mbrojtjes dhe
implementimit të Kontratës kolektive u angazhua
juristi Blendor Shatri dhe si rezultat nga seancat
gjyqësore përfituam aktvendimet pozitive për të gjithë pensionistët
duke filluar nga viti 2015 në shumën e tri pagave përcjellëse dhe tri
pagave jubilare, që arrinin vlerën prej 2500 deri 3000 €. Ndërsa për
të gjithë anëtarët sindikal në organizatat sindikale janë angazhuar
edhe avokatet privat të cilët në disa shkolla veç kanë implementuar
aktvendimet në favor të anëtarësisë.
Viti 2020 cilësohet si vit i pandemisë me pasoja të shumta. Kjo bëri që
mësimi në komunën tonë, si dhen në tërë Kosovën, të zhvillohet prej
muajit mars nga distanca.
Sindikata u angazhua edhe ne organizimin e trajnimeve të SBASHK
licencuar nga Ministria e Arsimit duke trajnuar 400 mësimdhënës dhe
kështu do të vazhdohet edhe në ardhmen.
Gjatë këtij viti pati edhe anëtarësime te reja për të arritur në 1400
anëtarë sindikal.
Vushtrri - Flet kryetari Alush Maloku
Edhe në komunë e Vushtrrisë kemi zhvilluar një
varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë duke
qen gjithmonë të mbështetur e në koordinim
me stafin qendror të SBASHK-ut. Rezultate të
mëdha janë shënuar në përfshirjen e një numri të
madh të anëtarëve tanë në trajnimet e licencuara
e të organizuara nga SBASHK bashkë me mua
dhe kryesinë e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në
komunë tonë. Është për t’u përmendur fakti se në gjithë këto trajnime
kryetari Jasharaj dhe koordinatori Ymer Ymeri kanë bashkëbiseduar
me pjesëmarrësit dhe kanë shpalosur shumë nga aktivitete dhe janë
përgjigjur edhe shumë pyetjeve të pjesëmarrësve e që kishin të bënin
me angazhimet, aktivitetet sindikale dhe lidhur me Kontratën Kolektive
të Arsimit. Duke u nisur nga fakti se SBASHK pas shumë angazhimeve
e përkushtimit kanë nënshkruar Kontratën Kolektive u angazhuam dhe
arritëm të realizojmë me dialog, apo edhe përmes proceseve gjykatës.
Janë shënuar edhe aktivitete e arritje të reja në shërbim të anëtarësisë
dhe jam i sigurt se ky përkushtim do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Prishtinë - Flet kryetari Ahmet Pllana
Përmes këtij raporti do të shpalosi të gjithë
veprimtarinë sindikale të komunës së Prishtinës
gjatë vitit 2020. Ky vit përmbyllet me një varg
aktivitetesh dhe sfidash.
Më 7 Mars në ditën e veçantë të mësuesit, janë
përgatitur listat për mësimdhënësit pensionist.
Për t’i nderuar këto figura të jashtëzakonshme që
lanë gjurmë të pashlyeshme, iu ndamë nga një orë dore dhe mirënjohje.
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Që shkollat të mos jenë vatër
e pandemisë, ato u mbyllën në
mars të këtij viti. Gjatë kësaj
periudhe kemi kontaktuar
vazhdimisht me kryetarët e
shoqatave. Temë kryesore e
takimit ishte se si po aplikohet
mësimi dhe të dhënat për
gjendjen
shëndetësore
të
mësimdhënësve.
Analizat
nga të dhënat e marra treguan
për shumë vështirësi dhe
probleme me pajisjen e mjeteve
teknologjike dhe zhvillimin
e mësimit. Të gjitha këto
informata u diskutuan edhe me
këshillin e përgjithshëm.
Siç e dimë se SBASHK ka
kontribuar shumë për ngritjen
e cilësisë në arsim. Edhe në
kohë pandemie nuk janë ndalur
aktivitetet për avancimin e
mësimdhënësve
nëpërmjet
platformave online. Komuna e
Prishtinës ishte prijëse e këtyre
trajnimeve që filluan të parët
dhe ishin të përfshirë mase 1645
mësimdhënës.
Për çdo vit SBASHK është
interesuar për pushimin e
mësimdhënësve. Edhe në këtë
vit në muajin qershor janë bërë
përgatitjet e listave për pushim.
Nga shkollat e komunës së
Prishtinës kanë shkuar 31
mësimdhënës për pushime
në Durrës. Në shtator janë
vizituar shkollat e komunës së
Prishtinës për të parë se a janë
bërë përgatitjet e duhura për
të filluar viti shkollorë. Gjatë
vizitës kemi konstatuar se
shkollat nuk ishin përgatitur sa
duhet për të filluar vitin. Këto
pakënaqësi i shpalosëm edhe
me zyrtarët e SBASHK-ut
gjatë takimit përmes platformës
online. Në takim erdhëm në
përfundim që mësimi të mos
fillojë deri më 14 shtator. Më
14 shtator mësimi filloi duke u
përballur me shumë vështirësi,
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ku pati të infektuar shumë
nxënës dhe mësimdhënës. Për
të marr informata sa më të sakta
për gjendjen e shkollave kemi
kërkuar raport nga kryetarët e
shoqatave sindikale për gjendjen
aktuale nëpër shkolla e pastaj
kemi raportuar në SBASHK.
Pandemia nuk kurseu as anëtarët
e SBASHK-ut. Si pasojë e
virusit COVID humbën jetën
mësimdhënësit: Jakup Krasniqi
i cili ishte edhe kryetar i shoqatës
së shkollës’’Zenel Hajdini ‘’në
Prishtinë dhe Milaim Berisha.
Gjatë
kësaj
periudhe
jemi angazhuar edhe për
mësimdhënësit me gjendje jo
të mirë shëndetësore. Kërkesat
individuale të mësimdhënësve
për shujte, udhëtimin dhe pagat
jubilare që i kanë të garantuara
më kontratë janë bërë përmes
avokatëve. Disa shkolla i kenë
realizuar ato.
Viti
Flet
kryetari Kemajl
Bislimi
Sindikata
e
arsimit
në
komunën e Vitisë
edhe këtë vit po e përmbyll
me rezultate pozitive përkundë
vështirësive që kishim, si në çdo
komunë, shkaku i pandemisë
Covid-19.
Në fillim të janarit ne filluam
me grupet e para të trajnimeve
dhe përgatitjen e nënshkrimeve
nga punëtorët arsimor për
të shprehur pakënaqësinë e
anëtarësisë që ligji i pagave të
dërgohet në gjykatë kushtetuese.
Organizuam
shkuarjen
në
Prishtinë të pensionistëve nga
komuna jonë për të marrë pjesë
në Manifestimin e organizuar
nga SBASHK kushtuar ditës
së madhe të mësuesit dhe
shkollës shqipe Pikërisht në
respekt të kësaj date të madhe
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në bashkëpunim me DKA - në organizuam edhe në nivelin komunal
ditën e mësuesit me shpërndarjen e mirënjohjeve për punëtorët më të
mirë dhe një darkë të përbashkët për rreth 820 punëtorë.
Në fillim të marsit komuna jonë ishte e para që u ballafaqua me
pandeminë e virusit Covid-19. Edhe ne filluam me mësimin online
me shkollat fillore dhe kërkuam takim me DKA-në dhe drejtorët e
shkollave të mesme që edhe ato të vazhdojnë me mësimin online. Edhe
gjatë kësaj kohe të pandemisë ne organizuam takime me kryetarët e
shkollave, në të cilat janë kyçur edhe kryetari Rrahman Jasharaj dhe
koordinatori Ymer Ymeri.
Takime kemi pasur me kryetarin e kominës, me DKA-në, drejtorët e
shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor dhe kemi qenë të pranishëm
gjatë punës së komisioneve vlerësuese për pranimin e punëtorëve të ri
së bashku me nënkryetarin Ismet Mehmetin.
Për të gjitha këto aktivitete dhe për arritjet shprehim respekt meritor
ndaj stafit qendror të SBASHK-ut sepse ata vazhdimisht ishin të
gatshëm dhe të angazhuar që të na japin përkrahje për realizimin e
kërkesave të anëtarësisë, e veçmas në organizim e trajnimeve. Në këtë
aktivitet Vitia ka shënuar rezultate të larta sepse janë trajnuar 1500
anëtarë të sindikatës sonë.
Kamenicë - Flet kryetari Nazim Jakupi
Viti 2020 ka qenë dhe është ndër vitet më të
vështira e me shumë sfida të organizimit sindikal
në përgjithësi. Arsyet pse e them këtë janë të
shumta.
Në fillim të vitit, me përhapjen e pandemisë, si
në tërë vendin edhe në komunën tonë u zhvillua
mësimi në distancë. Kjo mënyrë e mësimit ishte
risi për ne. Për mbarëvajtje të suksesshme, rol të
veçantë pati SBASHK-u dhe udhëheqësit sindikal në nivel komune.
Ne u angazhuam që të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit të kenë qasje
në internet dhe forma të tjera për ligjërimin dhe përcjelljen e mësimit
në distancë. Shumë mësimdhënës, sindikalistë, mbajtën trajnime në
distancë dhe u pajisën me certifikata përkatëse. Me kërkesën dhe
këmbëngulësinë tonë pagat përcjellëse janë duke u realizuar. Pagat
jubilare dhe shujta ende s’kanë filluar të paguhen por shpresojmë se
edhe këto së shpejti do të fillojnë të paguhen sepse jemi në proces
gjyqësorë). Vlen të ceket se gjatë kësaj kohe, për shkak të riorganizimit
dhe ristrukturimit të institucioneve arsimore në komunën tonë për të
mos mbetur mësimdhënësit pa paga u arrit Kontrata Kolektive në nivel
të Ndërmarrjes, ndërmjet kryetarit të komunës dhe SBASHK-ut të
përfaqësuar nga kryetari i sindikatës në nivel komunal të Kamenicës.
Kujtoj se kjo Kontratë është shumë e favorshme për sindikalistët tanë.
Po i numëroj disa të mira nga kjo kontratë. Të gjithë mësimdhënësit
që mbeten si tepricë teknologjike, do të paguhen 70% të pagës për 10
vjet. Kryetari i sindikatës në nivel komunal i ka 10 orë mësimore plus
10 orë për organizimin sindikal, si dhe kryetarët e Shoqatave Sindikale
të shkollave i kanë nga 18 orë mësimore plus 2 orë për organizimin
sindikal. Ka edhe më shumë të mira tjera që janë të precizuara në
Kontratë.
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Malishevë - Flet kryetari Skënder Gashi
Për sindikatën komunale të AF dhe AM në
Malishevë, me plot kuptimin e fjalës, viti
kalendarik 2020, ka qenë një vit i angazhimeve
dhe i sukseseve të njëpasnjëshme. Angazhimet
dhe aktivitetet tona sindikale zhvillohen në 40
shoqata sindikale me mbi 850 anëtar të saj. Edhe
pse ky vit kalendarik, ka qenë një vit me plot sfida dhe të pa pritura
për shkak të pandemisë të shkaktuar nga COVID-19, ne si Malishevë,
kemi arritur rezultate të prekshme për të gjithë anëtarësinë e sajë. Kjo
ka ndodhur, falë angazhimit në mënyrë aktive të kryesisë së SKAP-it,
kryetarëve të shoqatave sindikale dhe me mbështetjen e përhershme që
kemi pasur nga niveli qendror i SBASHK-ut. Që në fillim të këtij viti
kalendarik, ne si sindikatë komunale e AF dhe AM, i kemi parashtruar
vetës tre objektiva kryesor dhe me prioritet:
1.
Zbatimi i Kontratës Kolektive nga ana e punëdhënësit–DKA-së;
2.
Rritja e numrit të anëtarësisë me anëtarë të rinj;
3.
Ngritja dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve përmes
trajnimeve që i organizon dhe i implementon SBASHK-u në pesë
programet trajnuese.
Objektivi i parë: Zbatimi i Kontratës Kolektive nga ana e punëdhënësit
– DKA-së;
Zbatimi i Kontratës Kolektive e nënshkruar në prill të vitit 2017 në mes
të SBASHK-ut dhe MASHT-it, ka qenë sfida kryesore me të cilën ne
si sindikatë jemi ballafaquar me te. Edhe pse DKA-ja si punëdhënësi
ynë e cila ka pasur obligim ligjor që të bëjë zbatimin e sajë, çdo herë e
ka injoruar si fakt dhe nuk ka ndërmarrë veprime që mësimdhënësit të
fitojnë të drejtat e tyre materiale të parapara në Kontratën Kolektive.
Atëherë, ne si sindikatë komunale e AF dhe AM në Malishevë,në
koordinim me të gjitha shoqatat sindikale, kemi angazhuar disa avokatë
dhe kemi filluar që të kërkojmë të drejtat tona, përmes Inspektoratit të
Punës dhe gjykatës komunale në Malishevë. Nga kjo ka rrjedhur që deri
në këtë muaj, mbi 50 % e mësimdhënësve i kanë realizuar të drejtat e
tyre dhe i kanë marrë pagat jubilare dhe shujtat për vitet 2017 – 2018.
Ndërsa pjesa tjetër e mësimdhënësve janë në proces të shqyrtimit dhe
të përfitimit të kësaj të drejte, gjithmonë përmes inspektoratit të punës
dhe të gjykatës komunale në Malishevë.
Objektivi i dytë: Rritja e numrit të antarsisë me anëtarë të rinjë
Është e ditur se gjatë një viti shkollor (Kalendarik), kemi lëvizje të
ndryshme brenda shoqatave sindikale. Këto lëvizje ndodhin për arsye
se, gjatë një viti shkollor, pensionohen me dhjetëra mësimdhënës apo
nga stafi tekniko shërbyes i shkollave. Andaj, në raste të tilla, bëhet
edhe zvogëlimi i numrit të anëtarësisë sindikale. Mirëpo, ne si sindikatë
komunale, jemi angazhuar vazhdimisht dhe kemi bërë përpjekje
që mësimdhënësit e rinjë që i kanë zëvendësuar mësimdhënësit e
pensionuar, ti anëtarësojmë në SBASHK. Nëse i krahasojmë të dhënat
statistikore në fillim të këtij viti, sindikata komunale e AF dhe AM
në Malishevë kishte 828 anëtarë, ndërsa tani kjo sindikatë numëron
mbi 850 anëtarë. Nga kjo shihet se ne si Malishevë, kemi arritur jo
vetëm ta ruajmë numrin ekzistues të anëtarësisë, por i kemi tejkaluar
pritshmërinë tonë në realizimin e objektivit që kishim paraparë në
fillim të këtij viti kalendarik.
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Objektivi i tretë: Ngritja
dhe
zhvillimi
profesional
i
mësimdhënësve
përmes
trajnimeve që i organizon dhe
i implementon SBASHK-u në
pesë programet trajnuese.
Në përmbushjen e këtij i
objektivi rrolin kyç e ka pasur
niveli qendror i SBASHKut, i cili me një përkushtim
permanent ka arritur që të
plotësoi të gjitha kërkesat
e mësimdhënësve që kanë
shprehur interesim për ngritjen
dhe zhvillimin profesional
të tyre përmes 5 programeve
trajnuese të organizuara dhe
të mbajtura nga trajnerët
SBASHK-ut. Në këtë rast
falënderojmë kryetarin Rrahman
Jasharaj, n/kryetaren Vjollca
Shalën, menaxherin financiar
dhe njëherit koordinator për
trajnime z. YmerYmeri, stafin
administrativ si dhe grupin
e trajnerëve të SBASHK-ut
për punën dhe angazhimin e
tyre të pa lodhshëm që kanë
bërë në ofrimin e mundësive
për ngritjen dhe zhvillimin
profesional të mësimdhënësve.
Andaj, në kontekst të kësaj,
ne si sindikatë komunale e
AF dhe AM në Malishevë, ju
jemi mirënjohës të gjithëve
ngase vetëm brenda këtij viti
kalendarik, kemi arritur që ti
evidentojmë dhe të formojmë
grupet e mësimdhënësve në
secilin program të trajnimit. Falë
interesimit të mësimdhënësve,
angazhimit të kryetarëve të
shoqatave sindikale dhe i
kryetarit, qindra mësimdhënës
të komunës sonë janë trajnuar
dhe janë pajisur me certifikata
në katër programet trajnuese.
Nga kjo shihet se realizimi i
këtij objektivi i ka tejkaluar
pritshmërinë tonë.
Dhe krejt në fund kisha me
theksuar se, kjo është vetëm
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një pjesë e angazhimeve,
aktiviteteve dhe rezultateve
që kemi arritur gjatë këtij
viti. Mirëpo ne si sindikatë
komunale e AF dhe AM në
Malishevë, kemi zhvilluar
edhe një spektër të gjerë të
aktiviteteve angazhimeve dhe
rezultateve e të cilat janë në
dobi të anëtarësisë së gjerë
sindikaliste.
Pasi që jemi në prag të festave
të fund vitit, të gjithë stafit
udhëheqës dhe administrativ në
krye me z. Rrahman Jasharaj,
redaksisë së gazetës vjetore
të SBASHK-ut dhe të gjithë
lexuesve të saj ju urojmë Vitin
e Ri 2021. Sot e për shumë mot,
Gëzuar !
Klinë - Flet
kryetari
Arif Elezaj
Edhe
në
komunën
e
Klinës
kemi bërë
angazhime që në bashkëpunim
të ngushtë me stafin qendror të
realizojmë detyrat sindikale dhe
të zhvillojmë dialog të mirëfilltë
me institucionet lokale. Në
nivelin komunal kemi bërë
angazhime dhe kemi arritur të
realizojmë një varg kërkesash
të anëtarësisë falë edhe
mirëkuptimit të institucioneve
komunale.
Kështu
në
mirëkuptim
me
qeverinë
komunale të gjithë kolegëve të
pensionuar u janë dhënë pagat
jubilare dhe ato përcjellëse.
Në mbështetje të SBASHK
dhe me angazhimin tonë të
vazhdueshëm kemi arritur që
përmes gjykatës të realizojmë
kërkesën për pagat jubilare e
përcjellëse t’u paguhen kolegëve
tanë të pensionuar edhe gjatë
viteve të kaluara. PO ashtu vlen
të theksohet se falë përkushtimit
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të stafit qendror sindikal dhe kryesisë së nivelit komunal e kryetarëve
të shoqatave sindikale është mundësuar trajnimi i 120 kolegëve tanë.
PO ashtu përmes dialogut me institucionet komunale është realizuar
kërkesa për shujtë për 350 punëtorë arsimor, kurse 350 të tjerë janë në
pritje dhe do ta realizojnë përmes gjykatës këtë përfitim, që e siguron
Kontrata Kolektive e Arsimit, e që është nënshkruar
Pandemia diktoi kushte dhe rrethana të tjera të angazhimit dhe prandaj
edhe ne komunikimin me kryetarët e shoqatave sindikale e mbajtëm
nga distanca duke komunikuar përmes platformës gjegjëse dhe u
angazhuam për të kontribuar sa më shumë në rrjedhën e mbarë të
procesit mësimor nga larg dhe si kryesi kemi përcjellë me vëmendje
gjendjen aktuale në shkollat e komunës sonë.
Në komunikim më DKA-në në Klinë jemi pajtuar bashkërisht që të
as edhe një punëtor arsimor të mos mbetet jashtë procesit mësimor
dhe që të gjendet zgjidhje për punëtorët arsimor me sëmundje të rënda
bazuar në marrëveshjen e arritur nga SBAHK me MASH. Angazhimi
ynë dhe përkushtimi i stafit qendror në mbështetjen dhe realizimin e
kërkesave të anëtarësisë ka bërë që numri i anëtarëve në SBASHK
edhe në komunë n tonë të shënojë rritje të vazhdueshme.
Podujevë - Flet kryetari Fadil Halimi
2020-ta një vit i vështirë shkollor - "Mos na raftë
me harrue", thotë populli.
Sindikata komunale AF dhe e AM në Podujevë
gjatë periudhës në vitin që po e lëmë pas,
sikurse edhe viteve të shkuara është angazhuar
maksimalisht që të jetë një zë i vërtet i kërkesave
të punonjësve arsimorë. Kryesia sindikale e
Podujevës, në bashkëpunim të ngushtë me kryetarët e Shoqatave
sindikale të shkollave fillore e të mesme ka afirmuar vlerat sindikale
dhe është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të mësimdhënësve.
Gjatë kësaj periudhe jemi angazhuar edhe në anëtarësimin e anëtarëve
të rinj sindikalë, shumë prej të cilëve edhe i kemi pajisur me libreza të
anëtarësisë.
Në komunën tonë është krijuar një klimë mirëbesimi e bashkëpunimi
në të gjitha nivelet sindikale deri në nivelin më të lartë të SBASHK-ut.
Prandaj kjo klimë e mirë ka bërë që të rritet edhe numri i anëtarëve të
rinj në nivelin komunal deri në 1000 sosh.
Vitin 2020 punonjësit arsimorë të të gjitha niveleve e përfunduan
një vit të vështirë shkollor, pa dyshim më të vështirin në 20 vjetët e
pasluftës. "Mos na raftë me harrue", thotë një urti e moçme.
Sindikata komunale e Podujevës me ndihmën e SBASHK-ut nga
niveli qendror ka fituar 3 pagat përcjellëse dhe ato jubilare nëpërmjet
Gjykatës komunale për të gjithë punonjësit arsimorë që janë pensionuar
në periudhën prej vitit 2015 deri në vitin 2019. Ndërsa nga janari i
vitin 2020 këto përfitime i ka realizuar secili punonjës arsimor që
është pensionuar. Sa i përket shujtës dhe pagave jubilare lëndët e të
gjithë punonjësve arsimorë janë në Gjykatën komunale të Podujevës
dhe pritet që së shpejti edhe këto të drejta të realizohen në bazë të
Kontratës kolektive.
Dikujt nuk i konvenon që segmenti i arsimit e ka një sindikatë të
fuqishme në Kosovë me një traditë 30-vjeçare, me emrin SBASHK,
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që i mbron të drejtat e tyre, sa herë që u shkelen nga qeveritë dhe
grupacionet e ndryshme politike.
Unitetin e mësimdhënësve të Kosovës do ta ruajmë me çdo çmim,
ngase këta kanë dhënë maksimumin për fëmijët tanë, siç e kanë dhënë
edhe në kohën e okupimit klasik serb.
Sindikata jonë ka qenë mjaftë e zëshme dhe e pranishme në media për
të prezantuar të arriturat sindikale dhe sfidat nëpër të cilat kemi kaluar.
Vitin që e lamë pas kemi organizuar edhe 6 trajnime bazike me
mësimdhënësit.Nga këto trajnime afër 200 mësimdhënës janë pajisur
me certifikata përkatëse.
Shqetësuese për Sindikatën e Arsimit në Podujevë edhe mbetja jashtë
sistemit arsimor e disa mësimdhënësve si pasojë e zvogëlimit të numrit
të nxënësve në shkollat e kësaj komune dhe përgjysmimi i normave të
tyre.

kjo na bën krenar që jemi pjesë
e SBASHK-ut.

Novobërdë - Flet kryetari Besnik Kurteshi
Komuna e Novobërdës gjatë vitit 2020, ka pas
zhvillime pozitive. Të parët në Kosovë kemi filluar
me trajnime online për mësimdhënësit gjatë periudhës
së pandemisë, tani thuajse të gjithë mësimdhënësit e
komunës së Novobërdës i kanë mbajtur trajnimet që
janë organizuar në bashkëpunim me SBASHK-un.
Kemi pas vazhdimisht anëtarësime të reja të
mësimdhënësve, drejtorët e shkollave, punëtorët ndihmës, gjithë kjo
është si meritë e rritjes së besimit në Sindikatën SBASHK, pothuajse
të gjithë punëtorët në shkollat e Novobërdës tani janë anëtarësuar në
Sindikatë.
Gjatë vitit 2020 kemi pas 4 mësimdhënës që kanë marrë pjesë në
trajnimin për trajner të organizuar në bashkëpunim me Sindikatën
SBASHK.
Të gjithë mësimdhënësit që nuk i kanë marrë shujtat, pagesën e
udhëtimit, pagën jubilare, kanë filluar me procedurat gjyqësore në
bashkëpunim me avokatët e tyre personal, në të drejtën e tyre sipas
Kontratën kolektive i takojnë punëtorëve të arsimit. Gjatë këtij 2020
ende nuk janë përfunduar me lëndët në gjykatë.

Istog - Flet kryetari Muzli
Blakaj
Edhe në komunën tonë janë
zhvilluar një varg aktivitetesh
dhe i jemi mirënjohës stafit
qendror për bashkëpunimin dhe
mbështetjen e vazhdueshme.
Kemi mbajtur komunikim të
vazhdueshëm me anëtarësinë
duke përcjellë te ta gjithë
propozimet dhe vendimet që
janë marrë në Këshillin Drejtues
dhe në takimet konsultative
me kryetarët e nivelit komunal
sindikal dhe të Universiteteve.
Një angazhim shtesë është
zhvilluar edhe në komunikimin
me kolegët tanë nëpër shkollat e
komunës sonë dhe jemi mundur
të jemi në krye të detyrës për të
kontribuar në rrjedhën e mbarë
të mësimit nga larg dhe kështu
viti i kaluar shkollor arriti të
përfundojë suksesshëm.

Shtime - Flet kryetari Xhavit Rexhaj
Edhe në komunën tonë gjatë vitit 2020 unë si kryetar
bashkë me kryesinë e të përkrahur vazhdimisht
nga stafi qendror i SBASHK-ut jemi munduar
të realizojmë kërkesat e anëtarësisë. Në kuadër
të kësaj kemi bërë angazhime që të jemi pjesë e
trajnimeve të licencuara nga SBASHK. Ky aktivitet
në komunë tonë u nis me kolegët nga shkolla “Lasgush Poradeci” për të
vazhduar trajnimet e kolegët tanë nga shkolla “Emin Duraku” dhe pastaj
edhe nga shkolla të tjera të komunës sonë. Ky aktivitet i organizuar
nga SBASHK ka vazhduar dhe në të kanë marrë pjesë 260 punëtorë
arsimor nga komuna jonë, të cilët edhe kanë marrë certifikata si dëshmi
se kanë kryer me sukses trajnimet gjegjëse. Angazhimi e përkushtimi
ynë dhe i stafit qendror ka bërë që vazhdimisht të shtohet edhe numri i
anëtarësisë në sindikatën tonë. Është për t’u lavdëruar përkushtimi dhe
angazhimi i stafit qendror në shërbim të arsimit dhe anëtarësisë dhe

Skenderaj - Flet kryetari
Ramiz Polaci
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Viti 2020 u shënua me plot
vështirësi për arsye të përhapjes
së pandemisë. Kjo ndikoi edhe
në angazhimet tona dhe prandaj
edhe aktivitetin sindikal e
zhvilluam ne distancë, duke
iu përshtatur kushteve dhe
rrethanave te imponuara nga
pandemia. Mirëpo edhe në
këto kushte të vështirësua nuk
kanë munguar angazhimet e
përkushtimi i stafit qendror
dhe i kryesisë e Kuvendit
të Sindikatës së Arsimit
Parauniversitar në Skenderaj.
Kryesia e degës sonë bashkë me
kryetarët e shoqatave sindikale
të shkollave kemi përcjellë
zhvillimin e mësimit në
distancë dhe përfundimin e vitit
shkollor 2019/20, si dhe kemi
caktuar shkollat për dërgimin
e punëtorëve për pushimet e
organizuara nga SBASHK në
Durrës.
Do theksuar se kemi një
bashkëpunim
korrekt
me
institucionet dhe si rezultat i
takimeve te shumta me drejtorin
e DKA-se kemi arritur pagesën
e shujtës dhe pagave përcjellëse
për të gjithë punëtorët e arsimit
dhe marrjen e pagave jubilare
për mbi 90% të tyre. Po ashtu me
drejtorin e DKA-se jemi pajtuar
qe asnjë i punësuar të mos
mbetet jashtë procesit mësimor
si pasojë e pandemisë dhe për
lirimin nga puna të punëtorëve
me sëmundje kronike.
Nga kryetaret e shoqatave
sindikale kemi marre informata
në vazhdimësi rreth zhvillimit te
procesit arsimor dhe respektimit
të kërkesave nga organet
kompetente për zhvillimin e
mësimit në kushte pandemie dhe
zëvendësimet e mësimdhënësve
të prekur nga pandemia
Arritje janë shënuar edhe
në mbajtjen e trajnimeve të
organizuara nga SBASHK
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në të cilat kanë marrë pjesë shumë kolegë nga komuna jonë bashkë
me kolegët nga e tërë Kosova. Gjithë këto aktivitete dhe angazhime
tonat dhe të stafit qendror kanë bërë që të shtohet vazhdimisht numri i
anëtarëve në SBASHK edhe nga komuna jonë.
Prizren - Kryetar Reshit Kushaj
Komuna e Prizrenit është nga
komunat me numër të madh
të institucioneve arsimore dhe
prandaj edhe me numër të madh të
anëtarësisë së SBASHK-ut. Kryetari
i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit
Parauniversitar, Reshit Kushaj,
kryesia dhe veprimtarët e shumë
sindikalë në këtë komunë kanë
mbajtur komunikim të vazhdueshëm
me stafin qendror të SBASHK dhe idetë dhe vendimet e organeve
të sindikatës janë vënë në jetë në përpikëri. Çështjet e ngritura nga
anëtarësia janë analizuar me kujdes dhe janë bërë përpjekje për t’
realizuar ato. Kjo komunë veçohet nga të tjerat edhe lidhur me çështjen
zgjidhjes së çështjes së udhëtimit për punëtorët udhëtarë të arsimit. Po
ashtu me përpjekje të përbashkëta me stafin qendror është arritur të
plotësohen edhe kërkesa të tjera të anëtarësisë. SBASHK gëzon respekt
meritor mes punëtorëve të arsimit në Prizren. Gëzon fakti se, krahas
punëtorëve shqiptarë, në SBASHK janë të anëtarësuar edhe kolegët tnë
të komunitetit boshnjakë dhe turk dhe ata ndjehen të barabartë sepse
ndaj tyre ishte qasje korrekte dhe u dëgjuan me vëmendje shqetësimet
e tyre dhe janë përfillur vazhdimisht edhe idetë e tyre. Shembulli i
mirë i unitetit, përkushtimit dhe qëndrimit dinjitoz të stafit qendror
ka bërë që edhe në komunë tonë sa vjen e shtohet numri i anëtarëve
të SBASHK. Punëtorët e arsimit në Prizren përgëzojnë SBASHK-un
dhe propozojnë që të vazhdohet me angazhimet, me traditën e mirë
për dërgimin në pushime meritore të një numri të konsideruar të
punëtorëve arsimor nga e gjithë Kosova, e organizmit ët Manifestimit
madhështor kushtuar ditës së madh të mësuesit dhe shkollës shqipe
si dhe e organizimit ë trajnimeve të licencuara përmes të cilave po
u mundësohet punëtorëve të arsimit të marrin njohur të reja dhe të
krijojnë parakushtet për licencat e punës dhe për të marrë pjesë në
procesin e gradimeve kurdo që kjo të fillojë së realizuari nga MASH-i.
Mitrovicë - Flet kryetari Isa Ismajli
Fillimi i vitit 2020 për mësimdhënësit ishte
një fillim zhgënjyes dhe me pakënaqësi të
mëdha për shkak të mos implementimit të
ligjit të pagave, për të cilin luftuan aq shumë
duke organizuar edhe greva tri javore.
Në Komunën e Mitrovicës për shkak të
pandemisë aktivitet sindikale ishin të
kufizuara, megjithatë përkushtimi dhe
angazhimi në mbrojtjen e të drejtave të
punëtorëve arsimorë nuk mungoi asnjëherë.
Fillimisht në fillim të këtij viti me angazhimin tim dhe të zyrtarit ligjor
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të SBASHK-ut Z.Blendor Shatri u arrit që të përmbyllet me sukses
një padi kolektive për mësimdhënësit pensionistë të cilët fituan pagat
përcjellëse dhe pagat jubilare të garantuara nga kontrata kolektive
paraprake.
Edhe përkundër pandemisë, u organizuan në komunën tonë trajnime
online të organizuara nga SBASHK dhe të licencuara nga MASHT-i,
trajnime këto që janë të mirëseardhura për mësimdhënësit, të cilat ju
duhen për licencim. Ky organizim dhe angazhim i pashoq i stafit të
SBASHK-ut në koordinim me kryetarët sindikalë komunalë ngriti edhe
më shumë rëndësinë dhe seriozitetin e kësaj organizate dhe kjo ndikoi
që edhe të rritet numri i anëtarëve të rinj të anëtarësuar në SBASHK.
Vlen të theksohet, si rezultat i këtyre trajnimeve u certifikuan rreth 300
mësimdhënës.
Angazhimet e sindikatës komunale ishin që edhe të realizohet pagesa
e pagave jubilare dhe shujtës nga Kontrata kolektive e nënshkruar
nga SBASHK-u dhe MASHT-i. Fillimisht kërkesa iu drejtua kuvendit
komunal dhe DKA-së dhe nga ata morëm përgjigje negative me
arsyetimin se ka mungesë buxheti, andaj të gjitha shkollat iu drejtuan
gjykatës duke angazhuar avokat. Të gjitha shkollat tani janë në procese
gjyqësore, deri tani 15 shkolla kanë përfunduar me paga jubilare, disa
prej tyre kanë marrë pagat dhe disa janë në thesar, 5 shkolla janë në
ekzekutim e sipër ndërsa për shujtë në pritje të fazës së ekzekutimit të
vendimit janë 3 shkolla.
Përpjekje dhe angazhime të suksesshme pati edhe tek për një numër
të mësimdhënësve të kualifikuar e me kontratë të përhershme, të cilët
pa fajin e tyre kishin mbetur pa orë dhe u arrit që normat e tyre të
plotësohen. Po ashtu u arrit të bëhet nënshkrimi i kontratave të punës
për disa punëtorë të rinj që kanë qenë pa kontrata me muaj të tërë.
Këtu patjetër duhet falënderuar edhe drejtorin e DKA-së në Mitrovicë,
Ismet Ferizi,i cili shfaqi gatishmërinë dhe vullnetin e plotë të na
ndihmojë në këtë drejtim. Gatishmërinë e tij e pohoi edhe në takimin
që patëm në muajin tetor të kryetarit të SBASHK-ut Rrahman Jasharaj
dhe zyrtarit ligjor Blendor Shatri të cilët na nderuan me vizitën e
tyre në komunën tonë duke u njohur për së afërmi me problemet dhe
shqetësimet e punëtorëve arsimor.
Në përgjithësi këto ishin disa aktivitete të sindikatës komunale të
Mitrovicës, gjithsesi me përkrahje të plotë edhe nga niveli qendror dhe
zotimi ynë është që në të ardhmen do të luftojmë edhe më shumë për të
mbrojtur të drejtat e anëtarësisë sonë.
Deçan - Flet kryetari Burim Avdijaj
Sindikata komunale e Deçanit vitin 2020 po e
përcjellë me disa suksese të kënaqshme. Edhe
pse ky vit ishte vit tejet i vështirë si pasojë e
pandemisë COVID-19. Ne si sindikalistë kemi
qenë të përkushtuar që sukseset e nxënësve mos
të na mungojnë.
Kemi mbajtur takimin me sindikalistët e
komunës sonë ku të pranishëm ishin edhe
kryetari Rrahman Jasharaj dhe juristi Blendor Shatri, takim ky i
realizuar në muajin shkurt.
Me rastin e Ditës së mësuesit - 7 Mars ne si sindikatë komunale kemi
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shpërndarë mirënjohje për
secilin mësimdhënës pensionist
dhe kemi marrë pjesë edhe
në Manifestimin madhështor
kushtuar ditës së madhe të
shkollës shqipe organizuar nga
SBASHK.Kemi pas takime të
shumta me DKA-në ku temë e
bisedave ishte ngritja e cilësisë
më arsimin e komunës sonë.
Kemi
rritur
numrin
e
sindikalistëve me mësimdhënës
të rinj pasi që shumë
mësimdhënës
edhe
janë
pensionuar.
Këtë vit ka filluar që të realizohet
edhe pjesa nga Kontrata
kolektive duke marrë 3 paga pas
pensionimit dhe jemi duke bërë
përpjekje që të realizohen edhe
pagat jubilare.
Kemi qenë tepër të përkushtuar
në mbajtjen e mësimit nëpër
shkolla vetëm e vetëm që të
arrihen kompetencat e parapara
me kurrikulën e Kosovës.
Ne si sindikalistë nga komuna
e Deçanit urojmë shëndet të
mirë për të gjithë qytetarët e
Republikës së Kosovës dhe
Gëzuar festat e fund vitit për të
gjithë!

Drenas - Flet kryetari Ilaz
Dervishi
Viti 2020 e ka përcjell arsimin
në komunën tonë me shumë
vështirësi sepse shkaku i
pandemisë mësimi nga marsi
u deshtë të zhvillohet nga larg
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dhe ky ishte një moment i ri dhe
një sfidë për punëtorët arsimor,
jo vetëm në komunën tonë, por
në tërë Kosovën. Mirëpo falë
përkushtimit dhe angazhimit të
punëtorëve arsimor në misionin
e tyre të shenjtë për edukimin
dhe arsimin e brezave vitin e
kaluar shkollor e përmbyllëm
me sukses dhe nisem përgatitjet
për një vit të ri shkollor.
Nga aktivitetet sindikale në
komunën tonë do veçuar se
duke pasur mbështetjen nga
Kontrata kolektive e nënshkruar
nga SBASHK dhe MASH u
realizuan pagat jubilare për
të gjithë mësimdhënësit dhe
pagat përcjellëse për kolegët e
pensionuar, kurse për shujtën
çështja është në proces dhe
presim vendimin gjykatës.
Po ashtu do veçuar edhe
aktivitetin e trajnimeve të
organizuar në bashkëpunim me
stafin qendror të SBASHK-ut.
Shumë kolegë tanë kanë kryer
trajnimet e organizuara mirë
dhe janë pajisur me certifikata.
Gjatë gjithë kësaj kohe kemi
mbajtur
komunikim
dhe
takime nga larg me anëtarësinë
dhe organet qendrore të
SBASHK për të përcjellë
informacione për gjendjen dhe
për të bashkëbiseduar e marrë
vendime varësisht nga kërkesat
e kohës.
Me shpresën që ta kalojmë sa
më shpejt e sa më lehtë këtë
gjendje të krijuar nga Covid
përshëndetje nga Drenasi për
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kryetarin Jasharaj, stafin qendror, për kryetarët e nivelit komunal të
sindikal e të Universiteteve dhe gjithë anëtarët e SBASHK-ut kudo
janë.
Fushë Kosovë - Flet kryetari Selim Krasniqi
Edhe në komunë tonë është zhvilluar aktivitet
i vazhdueshëm sindikal. Falë punës deh
arritjeve të vazhdueshme të SBASHK janë
shtuar vazhdimisht radhët me anëtarë të rinj
edhe në shkollat e Fushë Kosovës. Kemi
mbajtur takime të shpeshta duke përcjellë
idetë e vendimet e organeve udhëheqëse, por
në të njëjtën kohë në takimet e Këshillit Drejtues dhe me kryetarët e
nivelit sindikal komunal e të Universiteteve kemi bartur idetë, kërkesat
dhe shqetësimet e punëtorëve të arsimit nga shkollat e komunës sonë
dhe ato ajnë dëgjuar me kujdes nga pjesëmarrësit dhe stafi i SBASHKut. Duke pasur mbështetjen e vazhdueshme të SBASHK-ut kemi arritur
të organizojmë aktivitete në shërbim të anëtarësisë dhe kështu do të
vazhdojmë edhe në të ardhmen. Përgëzojmë stafin qendror dhe gjithë
SBASHK-un për unitetin dhe përkushtimin e vazhdueshëm. Kështu do
të vazhdojmë bashkë e në SBASHK.
Junik - Flet kryetari Arsim Krasniqi
Edhe pse jemi komunë e vogël dhe kemi
më pak institucione arsimore kemi qenë
vazhdimisht pjesë aktive e SBASHK-ut
dhe jemi munduar të realizojmë aktivitete
në shërbim të anëtarësisë sonë. Nga stafi
qendror kemi pasur vazhdimisht përkrahje
dhe përfaqësuesit në takimet e organeve
qendrore kanë diskutuar e treguar për gjendjen aktuale dhe për kërkesat
e anëtarësisë e po ashtu kanë përcjellë informacionet dhe vendimet
e këtyre organeve të anëtarësia. Është për çdo lëvdatë përkushtimi
dhe angazhimi i punëtorëve arsimor të komunës sonë, të cilët ashtu
si gjithë kolegët e tyre kudo në Kosovë janë angazhuar maksimalisht
për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nga larg nga marsi e deri
në përfundim të vitit të kaluar shkollor dhe në procesin mësimor në
institucionet arsimore gjatë këtij viti shkollor.
Përgëzojmë stafin qendror për angazhimet e vazhdueshme në shërbim
të anëtarësisë të bindur se me unitet dhe bashkërisht do të angazhohemi
edhe në të ardhmen për realizimin e objektivave tona sindikale.
Gëzuar.

SBASHK në aktivitetet ndërkombëtare sindikale
Delegacioni i SBASHK-ut
bashkë me kolegë nga shumë
vende të botës kanë marrë pjesë
në një aktivitet përkujtues, i
cili u organizua nga Komiteti
i Sindikatave të Arsimit të
Evropës (ETUCE) në përkujtim
të në 75 vjetorit të çlirimit të

Kampit të përqendrimit Aushvic. SBASHK në këtë aktivitet përkujtues
është përfaqësuar nga nënkryetarja Vjollca Shala dhe menaxheri për
financa e administratë dhe koordinatori për organizim të brendshëm,
Ymer Ymeri. Ata para se të fillonte realizohej agjenda e aktiviteteve
zyrtare përkujtuese kanë zhvilluar takime me kolegë nga shtete të
ndryshme dhe janë takuar edhe me sekretarin e përgjithshëm të EI-së,
David Edvards dhe me drejtoren për ETUCE, Suzan Flocken.

FAQ E

36

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

mësimdhënësit kudo janë duhet
të mbledhin vazhdimisht forcë
dhe të vazhdojnë rrugëtimin
për një shoqëri demokratike në
kohën kur në Evropë sulmet
ndaj vlerave demokratike kanë
shënuar rritje.

Në hapje të aktiviteteve përkujtuese Sekretari i Përgjithshëm i
Internacionales Botërore të Arsimit (EI), David Edvards është shprehur
se shqetëson fakti se jemi duke jetuar në një kohë kur racizmi dhe
diskriminimi i të gjitha llojeve po shënojnë rritje kudo në botë dhe se
sulmet ndaj vlerave themelore demokratike janë bërë të zakonshme.
“Jemi këtu bashkë kolegët nga shtete të tërë botës për të mbështetur
njëri-tjetrin e për të shkëmbyer ide në mënyrë që gjeneratat e reja të
mos harrojnë kurrë dhe të mos përsëritin gabimet e së kaluarës”, është
shprehur Sekretari i Përgjithshëm i
EI-së, David Edvards.
Pas kësaj duke lartësuar kujtimin për
gjithë viktimat drejtorja për ETUCE,
Suzan Flocken ka kujtuar pastaj se

Internacionalja e Arsimit (EI),
që numëron 32 milionë anëtarë
dhe Komiteti i Sindikatave
të
Arsimit
të
Evropës
(ETUCE) kanë zhvilluar një
komunikim të vazhdueshëm
me sindikatat anëtare për të
marrë informacione nga ato
lidhur me gjendjen e arsimit në
shtete që përfaqësojnë. Pjesë
aktive e këtij komunikimi dhe
e gjithë takimeve të organizuara
nga EI dhe ETUCE ishte edhe
SBASHK-u.

SBASHK vazhdon me aktivitetet ndërkombëtare
Përfaqësuesit e SBASHK kanë dëgjuar me vëmendje diskutimet dhe
raportet nga kolegët e tyre sindikalistë lidhur me gjendjen aktuale në
arsimin e shteteve të tyre, lidhur me masat konkrete që kanë marrë
qeveritë, por edhe sindikatat për rrjedhë sa më të mbarë të procesit
mësimor në kushte tepër të vështirësuara nga Covid 19. Ata po ashtu kanë
pagatitur dhe kanë prezantuar në këto takime raporte për situatën dhe
angazhimet konkrete të SBASHK
në komunikim me anëtarësinë dhe
mbështetjen e vazhdueshme të
punëtorëve të arsimit në Kosovë
në rrjedhën e mbarë të mësimit nga
larg dhe për përballimin e sfidave që
krijoi situata e re.
ETUCE-n dhe stafi qendror atje ka botuar në faqen zyrtare të tyre
informacione nga angazhimet e SBASHK-ut dhe për situatën aktuale
në Kosovë. Kjo faqe lexohet nga të 11 milionë anëtarët sa ka ETUCE.
Në vazhdim po ua prezantojmë edhe juve lexues e kolegë të nderuar
informacionin e botuar për ne në faqen zyrtare të ETUCE-së si dhe në
rrjetin e tyre social facebook:
“Si rezultat i përhapjes së COVID-19, të gjitha shkollat në Kosovë
janë mbyllur që nga 12 mars 2020. Sindikata e Arsimit SBASHK dhe
anëtarët e saj po përdorin mjete digjitale për të vazhduar punën e tyre

sa më mirë që të jetë e mundur.
Ministria e Arsimit, Shkencës,
Teknologjisë dhe Inovacionit
(MASHTI) po zbaton arsimim
në internet për fëmijët në moshë
shkollore përmes një platforme
digjitale, të mbështetur nga dy
orë transmetim arsimor çdo
ditë në televizionin publik.
Qeveria pret që mësuesit të
përfshihen në këtë proces nga
shtëpitë e tyre duke dërguar
detyra të studentëve dhe
pastaj të ndjekin pjesëmarrjen.
Ndërkohë universitetet po
përdorin platforma online për të
lidhur studentët dhe pedagogët.
Sindikata e Arsimit, Shkencës
dhe Kulturës së Kosovës
(SBASHK) është në kontakt
të rregullt me Ministrinë e
Arsimit”.
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Në këtë publikim ETUCE shton
se :
“Rrahman Jasharaj, kryetar
i SBASHK-ut, thotë se "ne
krenohemi shumë me anëtarët
tanë që kanë filluar të zhvillojnë
mësimdhënie në internet dhe
mbajnë kontakte me prindërit
në këto periudha të vështira. E
gjithë kjo është një angazhim
i ri si për studentët ashtu edhe
për mësuesit. Kur konsiderojmë
se mësuesit përballen si me
detyrimet
shtëpiake
ashtu
edhe me izolimin personal në
shtëpi, ndonjëherë me qasje
të pamjaftueshme në mjetet
elektronike ose në internet,
shohim se ky ndryshim i papritur
i thellë i metodologjisë është
një sfidë e vërtetë. SBASHK
po ofron sa më shumë ndihmë
për të mbrojtur mirëqenien
e anëtarëve të tyre, përfshirë
shëndetin e tyre mendor, gjatë
kësaj periudhe të ndryshimit,
stresit dhe ngarkesës së shtuar
të punës duke partnerizuar me
psikologët e shkollës, por edhe
me çdo shoqatë të psikologëve
të tjerë, në mënyrë që ata të
lehtësojnë qasjen e tyre për të
këshilluar falas kudo ku ata
kanë nevojë.
SBASHK po përdor gjithashtu
mjete digjitale për të vazhduar
punën e saj në këtë periudhë
sfiduese. Ata po zhvillojnë takime
në internet me udhëheqjen,
stafin dhe kryetarët e degëve
komunale dhe universitare.
Ata gjithashtu po komunikojnë
me anëtarët e tyre përmes
grupeve në internet dhe përmes
informacionit të publikuar në
media. Fatkeqësisht, ky kontakt
i rregullt me anëtarët dhe degët
lokale ka zbuluar se tre nxënës
dhe një mësues janë ndër ata të
infektuar me COVID-19”. Është
thënë në botin e ETUCE lidhur
me SBASHK-un dhe aktivitetin
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tonë sindikal në situatën e re të krijuar nga Covid 19.
Me qëllim të marrjes së
informacioneve
për
situatën
aktuale e për të dëshmuar
solidaritetin mes sindikatave
anëtare, ETUCE dhe EI kanë
vazhduar me organizimin e
takimeve nga larg. Në hapje të një
takimi të tillë tepër të rëndësishëm
të EI-së presidentja e Susan
Hopgood fillimisht përshëndeti
të pranishmit në takim. Ai pastaj
ka theksuar se sipas UNESCO,
pandemia ndikon aktualisht gati
në 70% të popullsisë studentore
në botë. Në kulmin e saj, disa javë
më parë, pandemia kishte prekur
më shumë se 90% të popullsisë
globale të studentëve, gjegjësisht,
më shumë se 1.5 miliardë studentë
dhe 63 milion mësues.
“Me
gjithë
kërcënimin
e
vazhdueshëm të pandemisë, shumë
vende dhe juridiksione kanë filluar
të heqin masat e kontrollit dhe të
rihapin shkollat dhe institucionet e tjera arsimore. Vendimi për rihapjen
e institucioneve arsimore vendos një përgjegjësi të madhe mbi supet e
shkollës dhe drejtuesve të tjerë të arsimit, të cilët pritet të sigurojnë,
jo vetëm cilësinë e mësimdhënies dhe mësimit, por edhe shëndetin dhe
sigurinë e nxënësve, mësuesve dhe personelit mbështetës të arsimit” ka
vlerësuar kryetarja e EI-së

Si gjithmonë, edhe në këtë takim të rëndësishëm nga larg morën pjesë
edhe përfaqësues të SBASHK-ut, të cilët kanë prezantuar gjendjen
aktuale në arsimin e shtetit tonë dhe angazhimet e sindikatës sonë.
“Në Kosovë janë rihapur shkollat e
mesme të ulëta për nxënësit e klasave
të 9-ta për ti përgatitur ata për testin e
arritmërisë. Paraprakisht janë marrë
masat për parandalimin e virusit
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Covid-19, shkollat janë dezinfektuar dhe janë pajisur me dezinfektues,
maska dhe doreza për nxënës dhe stafin mësimor. Nxënësit janë ndarë
në grupe më të vogla nga 12 nxënës në një klasë. Çerdhet janë rihapur
javën e kaluar, të cilat paraprakisht janë dezinfektuar dhe fëmijët
janë ndarë në grupe më të vogla”, kanë informuar përfaqësuesit e
SBASHK-ut. Përfaqësuesit e EI-së kanë falënderuar SBASHK-un për
shkëmbimin e eksperiencës me kolegët nga vende të tjera të botës.

Edhe në takimin e radhës organizuar nga larg Internacionalja Botërore
e Arsimit ka vazhduar komunikimin me sindikatat anëtare duke i
inkurajuar për punë e angazhime edhe në këtë situatë të vështirësuar
nga përhapja kudo në botë e Covid-19.
Në kuadër të këtij angazhimi sekretari i
përgjithshëm i EI-së, David Edvards ka
mbajtur një takim nga larg me përfaqësues të
sindikatave anëtare.
“Internacionalja e Arsimit po përcjell me vëmendje situatën aktuale
dhe qëndron në mbështetje të kolegëve kudo në botë, të cilët po
angazhohen me tërë mundësitë për të realizuar sa më mirë procesin
mësimor nga larg”, ka deklaruar Edvards.
Përfaqësuesit në këto takime kanë shprehur respekt për EI-në dhe në
veçanti për sekretarin e përgjithshëm Edvads për gjithë angazhimet

në

shërbim

të

organizimit

sindikal. Ata kanë deklaruar
se SBASHK çdo ditë mban
takime nga distanca me
mësimdhënës, me psikologë
nga e gjithë Kosova për të
bashkëbiseduar në përpjekjet e
përbashkëta për suksese sa më
të mëdha. Punëtorët e arsimit
të Kosovës janë të përkushtuar
në realizimin e mësimit nga
larg dhe për këtë kanë edhe
mbështetjen e SBASHK-ut
dhe në shërbim të arritjeve
sa më të mëdha organizojmë
vazhdimisht takime nga larg
me kolegët tanë duke u dhënë
mbështetje dhe duke i përgëzuar
për angazhimet e tyre.

Këtë vit u shënua ndryshe 5 Tetori

Viteve të kaluara EI mbështeste aktivitetet kushtuar Ditës Ndërkombëtare
të mësuesit 5 Tetorit dhe shumë nga aktivitetet organizoheshin edhe
nga SBASHK-u, si anëtare e EI-së, por situata e rënduar shumë nga
Covid 19 ka ndikuar edhe në mënyrën e organizimit të 5 Tetorit- Ditë
Ndërkombëtare të Mësuesit. Aktivitetet janë zhvilluar për 24 orë me
radhë dhe mësuesit nga e tërë bota janë dëgjuar e kanë bashkëbiseduar
nga larg.
Në hapje të këtij aktiviteti tërë ditor sekretari i përgjithshëm i EI-së
David Edvards ka përshëndetur gjithë pjesëmarrësit në këto aktivitete

në shënim të kësaj date të
madhe. Ai ka kujtuar se arsimimi
kudo në botë po përballet me
shumë sfida duke realizuar në
kushte tepër të vështirësuara
procesin mësimor nga shkaku
i përhapjes së pandemisë
kudo në botë. Ai ka kujtuar se
janë duke u angazhuar shumë
takime e është duke u mbajtur
komunikim i vazhdueshëm me
kolegët kudo në botë për të
treguar solidaritetin dhe për të
mbështetur me ide njëri-tjetrin
me qëllim që të arrijmë sa më
mirë të realizojmë detyrat tona

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

dhe t’i shërbejmë rrjedhës së
mbarë të arsimit.
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Në këtë aktivitet pjesëmarrësve u janë drejtuar edhe udhëheqës të lartë
të ETUCE dhe sindikatave të ndryshme dhe udhëheqës nga institucione
shtetërore të vendeve të ndryshme të botës. Pjesë e këtij aktiviteti janë
bërë edhe përfaqësues të shumtë të SBASHK-ut, të cilët kanë pasur
mundësi të dëgjojnë për shumë përvoja nga kolegët e shteteve të
ndryshme dhe kanë marrë pjesë edhe në bashkëbiseda duke prezantuar
gjendjen në arsimin e shtetit tonë.

Ngjarje e veçantë për Komitetin e Sindikatave Evropiane të
Arsimit (ETUCE)
me sindikatat anëtare vendosi që Konferenca zgjedhore të mbahej nga
larg, por duke realizuar në tërësi agjendën e paraparë dhe duke kryer
edhe zgjidhjet e organeve udhëheqëse. Në këtë Konferencë zgjedhore
të ETUCE merr pjesë edhe SBASHK me 3 delegatë dhe 3 vëzhgues dhe
me të drejtën për 21 vota sipas sistemit votues të këtij Unioni Sindikal
të Evropës, pasi është nga sindikatat me numër të madh anëtarësh.
Pikërisht pse arsimi kudo në
Evropë u përball me sfida të dhe
kushte tepër të vështirësuara të
punës për shkak të pandemisë
Covid 19, udhëheqësit e
Komitetit të sindikatave të
Arsimit të Evropës (ETUCE)
kanë mbajtur komunikim të
rregullt dhe shumë takime nga
larg me sindikatat anëtare.
Krahas këtyre aktiviteteve stafi
qendror me seli në Bruksel janë
përgatitur vazhdimisht edhe
për mbajtjen e Konferencës
zgjedhore, që konsiderohet
me arsye si ngjarje më e
rëndësishme e ETUCE ngase
në të bëhet paraqitja e raporteve
të aktiviteteve për katër vite
me radhë, bëhet vlerësim
real i arritjeve dhe caktohen
detyra konkrete për katër
vitet e ardhshme. Po ashtu
është ky moment kur bëhen
edhe zgjidhjet për organet
udhëheqëse të ETUCE.
Kjo ngjarje e madhe ishte
planifikuar të organizohej në
ndonjërën prej sallave të mëdha
të takimeve në Portugali, por
pandemia ndryshoi shumë
agjenda e në botë dhe prandaj
edhe ETUCE pas konsultimeve

Konferenca zgjedhore e ETUCE pas gjithë përgatitjeve të bëra ka nisur
punimet më 1 dhjetor . Në fjalën hyrëse kryetarja e ETUCE Kristine
Blover ka përshëndetur pjesëmarrësit duke shprehur respekt meritor
për angazhimin dhe përkushtimin e të 11milionë anëtarëve nga
gjithë shtetet e Evropës në shërbim të rrjedhës së mbarë të mësimit
edhe për kundër kushteve të vështirësuara shumë nga pandemia. Ajo
pastaj ka shpalosur raportin e punës dhe aktiviteteve në pesë vitet e
kaluara e duke u ndalur në momente kyçe të veprimtarive sindikale.
Ajo në kuadër të raportit të punës ka veçuar edhe komunikimin dhe
bashkëpunimin me SBASHK-un duke lavdëruar këtë bashkëpunim.
Ajo ka lexuar pjesë të këtij komunikimi duke theksuar se arsimi në
Kosovë, si kudo në Evropë, po përballet me sfida dhe se punëtorët
arsimor atje janë angazhuar për rrjedhë sa më të mbarë të mësimit nga
larg nga marsi e deri në përfundim të vitit të kaluar arsimor. Ajo ka
shprehur keqardhje pse një numër nxënësish në Kosovë, që janë nga
familjet me kushte më të vështira ekonomike kanë pasur vështirësi për
të qenë pjesë e mësimit nga larg. Kryetarja Blover duke vlerësuar
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lart dhe si të shenjtë e të pazëvendësueshëm punë n dhe misionin e
mësuesit është shprehur se ne sot jemi duke organizuar konferencë me
ane te teknologjisë, dhe kjo është e vërtetë, por në mësim teknologjia
mund të ndihmojë mësimdhënësit por kurrë nuk mund t’i zëvendësojë
ata.

Drejtorja Evropiane e ETUCE, Suzan Flocken ka informuar delegatët
për mënyrën e votimit për kryetarin dhe nënkryetarët .Ajo në fjalën e saj
përshëndetëse ka përgëzuar mësimdhënësit e Evropës për angazhimin
dhe përkushtimin në procesin mësimor duke punuar në kushte të
vështirësuara e të përballur me shumë sfida.
Konferenca në ditën e dytë të punës do të debatojë për raportin 5 vjeçar
të angazhimeve e aktiviteteve të ETUCE dhe sindikatave anëtare të
saj dhe pastaj do të ketë edhe propozime konkrete e dokumente , që do
të votohen për aktivitetin e këtij Unioni për 5 vitet e ardhshme duke
pasur parim kryesor, si gjithmonë, solidaritetin dhe bashkëpunimin e
ndërsjellë mes sindikatave nga të gjitha shtetet e Evropës e në shërbim
të anëtarësisë dhe arsimit sa më cilësor.
Pjesë e veçantë e kësaj Konference ishte momenti i votimit për kryetarin
dhe organet tjera udhëheqëse të ETUCE-s.

Delegatët e autorizuar kanë
votuar duke zgjedhur kryetar
të ri të ETUCE përfaqësuesin e
sindikatës së mësimdhënësve të
Skocisë, Llary Flangan.
SBASHK ka votuar me 21
votat e veta dhe i është gëzuar

zgjedhjes së kryetarit Flagan
dhe të nënkryetarëve Branimir
Shtrukel nga sindikata e arsimit
të Sllovenisë (SVIZ) dhe znj.
Trudi Kerperien nga Sindikata e
Arsimit të Holandës (AoB) që
janë miq të vjetër të SBASHKut
dhe kanë mbështetur
vazhdimisht me vite e dekada
sindikatën e arsimit të Kosovës
kudo në takimet ndërkombëtare
sindikale.
Pas përfundimit të Konferencës
zgjedhore të ETUCE kryetari
i SBASHK-ut u ka drejtuar
letra urimi të zgjedhurve të
rinj që do të udhëheqin me
përkushtim aktivitetet sindikale
të punëtorëve arsimor të
Evropës dhe që do të vazhdojnë
me bashkëpunimin, unitetin dhe
solidaritetin si dhe drejtores
Evropiane të ETUCE, Susan
Flocken për organizimin e
mrekullueshëm të Konferencës.
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Kryetari i ri i ETUCE Larry
Flanagan
dhe
drejtorja
Evropiane e ETUCE-së
Susan Flocken, pasi kanë lexuar
letrat e urimit nga SBASHK
janë falënderuar
duke u shprehur në një letër të
përbashkët:
I nderuar z.Jasharaj,
Ne dëshirojmë t'ju falënderojmë
për letrën tuaj të mirë në lidhje
me organizimin e Konferencës
sonë virtuale ETUCE dhe
rezultatet e saj. Ka qenë vërtet
një vit shumë sfidues për të
gjithë, gjë që e bëri edhe më
të rëndësishme për të gjithë
ne që të mblidhemi, të paktën
në internet, për të diskutuar
çështje të rëndësishme në fjalë
dhe për të planifikuar më mirë
punën e ardhshme të ETUCE
në bashkëpunim të ngushtë me
organizatat e saj anëtare .
Ne shpresojmë që të vazhdojmë
bashkëpunimin e frytshëm dhe
të vlefshëm që ne kemi me ju
për vite me radhë.
Ne ju falënderojmë përsëri për
urimet tuaja të ngrohta, dhe ju
urojmë më të mirën për festat e
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fund vitit dhe vitin që vjen, të cilat ne besojmë se do të sjellin ndryshime
pozitive.
Juaji sinqerisht,
Larry Flanagan, kryetar i ETUCE-së
Susan Flocken, drejtore Evropiane e ETUCE-së

Edhe në 2020 SBASHK marrëdhënie korrekte me mediat
SBASHK
gjatë
gjithë
veprimtarisë dhe angazhimeve
në veta në shërbim të
anëtarësisë ka krijuar dhe
ka ruajtur marrëdhëniet dhe
bashkëpunimin korrekt me
të gjitha mediat e shkruara
e elektronike të Kosovës.
SBASHK ka informuar me
kohë mediat për çdo aktivitet
dhe po ashtu duke treguar
prirjen për transparencë të gjitha
takimet me Këshillit Drejtues
dhe kryetarët e nivelit komunal
sindikal e të Universiteteve i

ka mbajtur në prani të mediave me qëllim që të bëhen publike gjithë
diskutimet, çështjet e ngritura dhe vendimet në këto takime. SBASHK-u
po ashtu pas çdo takimi me anëtarësinë dhe me institucionet qendrore
e lokale ka përgatitur komunikata informata dhe ato i ka dërguar në
adresat e elektronike të të gjitha mediave, të cilat kanë gjetur kohë dhe
hapësirë për t’i botuar e publikuar ato duke njoftuar kështu opinionin
me kohë e drejt për angazhimet dhe veprimet sindikale të SBASHK-ut.
Përfaqësuesit e SBASHK me kënaqësi e respekt u janë përgjigjur edhe
ftesave për të marrë pjesë në debate dhe në emisione të ndryshme
tematike e informative në televizionet e Kosovës, por kanë dhënë me
kënaqësi e korrektësi deklarata në do kohë për gjithë mediat.
SBASHK vlerëson lart angazhimin dhe punën profesionale që kanë bërë
e po bëjnë mediat në Kosovë dhe do të vazhdojë të ruaj marrëdhëniet
korrekte dhe bashkëpunimin me mediat.
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Takime përmbyllëse të Kryesisë dhe Këshillit Drejtues të
SBASHK-ut

Edhe pak ditë dhe po ik viti 2020 dhe prandaj organet udhëheqëse të
SBASHK-ut po mbajnë takime përmbyllëse për të analizuar angazhimet
dhe arritjet gjatë gjithë këtij viti, që ishte përplot me sfida. Fillimisht u
mbajt takimi me kryetartë e Kuvendeve të Arsimit Parauniversitar dhe
të Universiteteve, për të vazhduar pastaj me takimet e ndara të Kryesisë
dhe të Këshillit Drejtues. Në takimin nga larg me kryetarët e Kuvendeve
të Arsimit Parauniversitar dhe të Universiteteve duke shtjelluar pikat e
rendit të punës u bë një vlerësim i angazhimeve sindikale dhe arritjeve
në nivel qendror e lokal dhe në Universitete.

Në këto tri takime të ndara të organeleve udhëheqëse të SBASHK kryetari
Rrahman jasharaj ka paraqitur një raport të shkurtër duke u ndalur në
disa nga aktivitetet e zhvilluara me sukses gjatë vitit 2020 duke kujtuar
takimet e shumta me përfaqësues të institucioneve qendrore në të cilat
është debatuar për kërkesat e anëtarësisë së SBASHK-ut, përfaqësimin
e SBASHK në takime e aktivitetet ndërkombëtare sindikale,
organizimin e Manifestimit madhështor për ditën e madhe të mësuesit
dhe shkollës shqipe, vazhdimin e traditës për pushimet e një numri
të konsiderueshëm të anëtarësisë në bregdetin shqiptar, organizimin
e trajnimeve me grupe të shumta bazuar në vullnetin dhe kërkesat e
anëtarësisë , përkushtimin dhe kontributin e lart në rrjedhën e procesit
mësimor në këto kushte tejet të vështirësuara nga pandemia dhe aktivitete
e angazhime të tjera. Pjesëmarrësit në këto takime kanë përgëzuar

stafin qendror dhe veprimtarët
sindikal për angazhimet dhe
arritjet e shumta. Koordinatori
për organizim të brendshëm
Ymer Ymeri është ndalur edhe
te organizimi i trajnimeve duke
theksuar se janë arritur rezultate
të larta dhe është realizuar
objektivi i paraparë nga organet
e SBASHK-ut. Ai pastaj këtë
e ka dokumentuar me shifra e
fakte duke treguar për numrin
e pjesëmarrësve në këtë katër
trajnimet e organizuara gjatë
gjithë vitit 2020.
Në këto takime përmbyllëse
kryetarët e Kuvendeve të
Arsimit Parauniversitar dhe të
Universiteteve kanë analizuar
edhe
Projektbuxhetin
e
SBASHK-ut për vitin 2021 dhe
janë pajtuar një zëri ai t’i paraqitet
Këshillit Drejtues për aprovim.
Edhe kryesia e SBASHK-ut
i ka dhënë vlerësim pozitiv
Projektbuxhetit të SBASHK-ut
për virin 2021 duke vlerësuar
se është përgatitur saktë e me
kujdes dhe se mundëson që
të realizohen objektivat dhe
aktivitetet sindikalë në shërbim
të anëtarësisë e që janë paraparë
për vitin 2021.

Në takimin nga larg me anëtarët
e Këshillit Drejtues ishin të
pranishëm edhe kryetarët e
nivelit komunal sindikal dhe
të Universiteteve. Edhe në
këtë takim nga larg kryetari i
SBASHK-ut ka paraqitur një
raport të aktiviteteve dhe ka
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kujtuar shumë nga aktivitetet
dhe angazhimet në shërbim të
anëtarësisë. Ky raport është
plotësuar nga pjesëmarrësit,
të cilët duke vlerësuar lart
angazhimin e SBASHK-ut kanë
kujtuar edhe aktivitete të tjera
që janë zhvilluar në nivelin
qendror e lokal e të cilat kryetari
nuk i kishte përfshirë në raportin
e tij vjetor të aktiviteteve
sindikale. Pjesëmarrësit kanë
aprovuar këtë raport e pastaj
koordinatori për organizim
të brendshëm Ymer Ymeri
duke u përgjigjur në pyetjet e
pjesëmarrësve është ndalur te
trajnimet e organizuara gjatë
këtij viti dhe pjesëmarrësit kanë
përgëzuar atë dhe stafin qendror
për organizim të suksesshëm
të këtij aktiviteti në shërbim të
anëtarësisë e duke kërkuar që të
vazhdohet edhe në të ardhmen
me trajnimet. Pas kësaj anëtarët
e Këshillit Drejtues me kujdes
kanë analizuar Projektbuxhetin
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e prezantuar për vitin 2021 dhe njëzëri e kanë aprovuar atë duke
vlerësuar se është i qartë dhe se mundëson realizimin e objektivave
dhe detyrave angazhimeve konkrete në vitin 2021 në shërbim të
anëtarësisë .

Pjesëmarrësit e këtyre tri takimeve kanë debatuar dhe kanë caktuar
detyra konkrete lidhur me zgjedhjet në SBASHK, të cilat në vitin 2021
do të fillojnë në shoqatat sindikale të institucioneve arsimore, për të
vazhduar pastaj te Kuvendet Sindikale të Arsimit Parauniversitar e të
Universiteteve, pastaj te Kuvendet e tri niveleve arsimore . Nga këto
zgjedhje do të dalin me votën e lirë të anëtarësisë organet udhëheqëse
sindikale të shkollave e Universiteteve, të niveleve arsimore dhe do të
zgjidhen edhe delegatët e Kongresit të radhës dhe anëtarët e Këshillit
Drejtues në përmbyllje të këtij aktiviteti SBASHK-u do të përgatitet
për Kongresin e radhës, që do të mbahet në fund të muajit shkurt apo
në javën e parë të muajit mars 2022.

Takim edhe me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të
Universiteteve
Me qëllim që të analizohet
situata aktuale në arsim dhe
të
vlerësohen
angazhimet
dhe arritjet gjatë vitit 2020
SBASHK-u ka mbajtur në orët
e mbrëmjes së të premtes së 18
dhjetorit takimin e radhës nga
larg me kryetarët e Kuvendeve
të Arsimit Parauniversitar dhe të
Universitete.

Në hapje të këtij takimi kryetari
i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj
ka paraqitur një analizë të

angazhimeve, sfidave , aktiviteteve dhe arritjeve të SBASHK gjatë vitit
2020, vit ky i vlerësuar si nga më të vështirit për arsimin e Kosovës për
shkak të vështirësive e sfidave të krijuara nga Covid-19. Kryetari Jasharaj
fillimisht ka përgëzuar stafin qendror dhe kryetarët e nivelit komunal
sindikal e të Universiteteve për angazhimet dhe arritjet e shënuara dhe
për bashkëpunimin dhe koordinimin e vazhdueshëm të aktiviteteve në
shërbim të anëtarësisë. Ai ka përgëzuar gjithë të punësuarit në arsim
për punën e palodhshme në procesin edukativ e arsimor dhe qëndresën
e tyre karshi sfidave duke kujtuar shifrat zyrtare të MASH lidhur me
numrin mjaft të madh të punëtorëve arsimor dhe nxënësve që janë
prekur nga Covid-19, por edhe për kundër kësaj ata me mund e sakrifica
kanë bërë që procesi mësimor mos të ndalet as edhe për një moment.
Jasharaj pastaj
ka shpalosur
pjesë
nga
aktivitetet duke
filluar
nga
janari 2020 e
për të ardhur
kështu deri në
këtë fund vit.
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Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri pas kësaj
është ndalur në aktivitetet e shumta që SBASHK ka zhvilluar gjatë
gjithë këtij viti duke veçuar Manifestimin madhështor kushtuar ditës
së madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe, organizimit të shkëlqyer të
pushimeve në bregdetin shqiptar për më shumë se 400 kolegë nga e tërë
Kosova , respektimin në tërësi të vullnetit të mijëra kolegëve tanë për
organizimin trajnimeve , takimet e shumta me institucionet qendrore e
lokale duke prezantuar në mënyrë të denjë kërkesat dhe shqetësimet e
arsyeshme të anëtarësisë, përfaqësim i denjë i SBASHK-ut në takimet
sindikale ndërkombëtare dhe një varg angazhimesh të tjera.

Pas kësaj është kaluar në bashkëbisedë mes pjesëmarrësve dhe kryetarët
e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve kanë bërë vlerësimin
e aktiviteteve e angazhimeve gjatë vitit 2020 në komunat e tyre dhe
në Universiteteve. Kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Universiteteve
në kuadër të SBASHK-ut, Bardh Bardhi e ka vlerësuar të vështirë, por
edhe të suksesshëm këtë vit. Ai pastaj ka kujtuar disa nga aktivitetet e
zhvilluara sindikale nëpër të 7 Universitetet e Kosovës. Kanë treguar

për aktivitetet dhe arritjet e
sfidat edhe të gjithë kryetarët
e nivelit komunal sindikal
duke veçuar aktivitetet kyçe.
Ata kanë shprehur respektin e
lartë të tyre dhe anëtarësisë për
përkushtimin dhe angazhimet
e stafit qendror në shërbim të
anëtarësisë dhe i kanë përgëzuar
ata për arritjet e shumta edhe
pse u punuar në kushte tepër të
vështirësuara.

Pjesëmarrësit e këtij takimi
janë informuar se të hënën e 21
dhjetorit do të mbahen takime të
ndara më Kryesinë dhe Këshillin
Drejtues. Ata janë pajtuar me
pikat e rendit të punës që janë
paraparë për këto dy takime
dhe duke debatuar për to kanë
dhënë ide e propozime konkrete
dhe janë pajtuar njëzëri që të
jenë pjesë e takimit nga larg me
Këshillin Drejtues.

Mesazhet e stafit qendror drejtuar anëtarësisë

Në të gjitha takimet e mbajtura nga larg me Këshillin Drejtues, kryetarët
e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve , me anëtarësinë dhe
me pjesëmarrësit e trajnimeve të shumta që u organizuan nga larg gjatë
gjithë vitit 2020 pjesëmarrësit kanë shprehur respekt meritor dhe kanë
lavdëruar angazhimet dhe përkushtimin dhe arritjet e shumta të stafit
qendror në shërbim të anëtarësisë.
Stafi qendror janë ndier mirë për këtë respekt dhe janë zotuar se edhe
përkundër kushteve të vështirësuara nga pandemia do të vazhdojnë me
angazhimin dhe prezantimin e denjë të zërit të gjithë anëtarësisë.
Në gazetën vjetore “Rrugëtimi i SBASHK-ut 2020” stafi qendror u
drejtohet gjithë anëtarëve kudo janë me mesazhe përgëzimi e urimi.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman
Jasharaj
Ishte vërtetë një vit i vështirë
ky. Unë në çdo komunikim me
anëtarësinë kam shprehur respekt
meritor për gjithë kolegët tanë
që edhe në këto kushte tepër
të vështirësuara nga pandemia
kanë vazhduar me përkushtim e angazhimin për rrjedhën e mbarë të
arsimit në vendin tonë. Ju përgëzoj për unitetin e angazhimin. Do të

vazhdojmë me angazhimet
dhe do ta prezantojmë zërin
dhe mendimin tuaj kudo
në takime me institucionet
qendrore e lokale, por edhe në
komunikimin
ndërkombëtar
sindikal. Bashkë e në SBASHK
edhe në të ardhmen. Gëzuar
festat e fund vitit. Në festa e
gëzime gjithmonë.

Nënkryetarja Vjollca Shala
Është kënaqësi e nder të
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angazhohesh në shërbim të
një anëtarësie çfarë është
kjo e sindikatës sonë. Ishim
bashkë në të gjitha sfidat,
por bashkërisht u angazhuam
dhe
arritëm
suksese
të
konsiderueshme. Komunikuam
e bashkëpunuam vazhdimisht
edhe në mobilizimin për rrjedhë
sa më të mbarë të arsimit duke
u përballur me sfida e vështirësi
në këtë kohë pandemie.
Bashkërisht do të angazhohemi
edhe në të ardhmen. Gëzuar e
shumë suksese.

Koordinatori për organizim të
brendshëm Ymer Ymeri
Unë bashkë me gjithë stafin
qendror dhe në bashkëpunim
e koordinim të vazhdueshëm
me kryetarin Jasharaj
dhe
kryesinë kemi punuar me
kënaqësi në shërbim të
anëtarësisë dhe bashkërisht
arritëm të realizojmë shumë nga
objektivat tona të përbashkëta.
Kemi arritur shumë suksese
në realizimin
kërkesave të
anëtarësisë dhe kemi qenë
gjithmonë pranë tyre. Arritje
të shumta janë shënuar edhe
në organizimin e Manifestimit
madhështor kushtuat ditës së
madh të mësuesit, pushimit
të kolegëve tanë në bregdetin
shqiptar, në përfaqësimin e
denjë të zërit të anëtarësisë në
takimet me institucionet tona
dhe në takimet ndërkombëtare.
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Arritje të larta bashkërisht shënuam edhe në organizimin e trajnimeve
të licencuara nga larg duke respektuar kështu në tërësi vullnetin dhe
kërkesat e anëtarësisë . kështu e bashkërisht do të vazhdojmë edhe në
të ardhmen. Mos na kurseni me kërkesa e ide të reja sepse ne jemi dhe
do të vazhdojmë të angazhohemi për të realizuar ato. Gëzuar.
Ushtruesi i detyrës së nënkryetarit Lutfi Mani
Respekti që më është bërë nga stafi qendror
dhe nga të gjithë ju më ka bërë të ndjehem
mirë dhe krenar. Ditët e vitet ikin shpejt dhe
mua më erdhi dita e ndarjes nga angazhimet
dhe aktivitetet e SBASHK-ut. Nuk ishte e lehtë
kjo pas gjithë viteve që kaluam bashkë, por
pikëllimin ma lehtësoi qasja e stafit qendror
ndaj meje. Fati e deshi që unë falë besimit e respektit të organeve
udhëheqëse të SBASHK-ut, të Këshillit Drejtues dhe kryetarëve të
nivelit komunal dhe Universiteteve të kthehem edhe një herë e të
bëhem pjesë e kësaj familje të madhe e shumë të respektuar. Edhe kur
të shkoj prapë nga këtu do të vazhdojë të jem me SBASHK-un do
gjatë tërë jetës sime. Gëzuar.
Zyrtari ligjor Blendor Shatri
Një vit i vështirë e plot sfida ishte ky që e po
e lëmë pas. Pandemia krijoi rrethana të reja e
shumë të vështira, por anëtarët e SBASHK-ut
vazhduan të dëshmohen se janë të përkushtuar
në shërbim të arsimit dhe rrjedhës së tij të
mbarë. Unë isha vazhdimisht në komunikim
me shumë anëtarë të sindikatës sonë duke
u angazhuar bashkërisht që të realizojmë
kërkesat e drejta. Isha vazhdimisht edhe
pranë kolegëve tanë që janë pensionuar dhe
bashkërisht u munduam dhe edhe arritëm të
mbrojmë të drejtat e tyre që janë garantuar me Kontratën Kolektive
dhe për këtë meriton respekt SBASHK-u që arriti të nënshkruaj këtë
Kontratë sepse pa të as edhe një kërkesë nuk do të mund të realizohej.
Do të vazhdojmë të jem me ju e në shërbimin tuaj kolegë sindikalistë
dhe me ju të dashur pensionistë. Gëzuar.
Zyrtarja administrative Afërdita Ahmeti
Edhe në vitin 2020 jemi mundur të zhvillojmë
aktivitete sindikale e të realizojmë kërkesat e
anëtarësisë. Kisha kënaqësinë të komunikoj
me një numër të madh të anëtarësisë dhe jam
munduar të realizoj detyrat që kam. Çdo herë
kishim shumë detyra, por i kemi ndihmuar
njëri-tjetrit dhe kemi arritur me kohë e me
sukses të përfundojmë angazhimet tona. Jam
shumë krenare nga fakti se falë angazhimit e përkushtimit të SBASHK
kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve vazhdimisht sillnin
lista me anëtarësime të reja. SBASHK-ut i janë shtuat radhët edhe
gjatë gjithë këtij viti. Bashkërisht do të vazhdojmë me angazhimet në
shërbim të anëtarësisë. Gëzuar.
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Libërmbajtësja në SBASHK Nezafete Jakupi
Sfidat e vështirësitë e kohës i kemi kaluar falë unitetit
dhe bashkëpunimit mes stafit qendror dhe udhëheqësve
të nivelit qendror e të komunave e Universiteteve.
Stafi qendror ka krijuar vazhdimisht një atmosferë
pune e angazhimi dhe të ndihmës e përkrahjes kurdo
herë ë dikush nga ne ka pasur angazhime të shtuara
sindikale e që koha ka kërkuar ë ato të kryhen shumë shpejt. Është
ndjenjë e mirë kur arrin të kryesh detyra sindikale në shërbim të
anëtarësisë dhe fjalët e mira e përgëzimet nga ata të bëjnë të vazhdosh
me angazhimet . SBAHK-u shënoi shumë rritje edhe në këtë vit dhe të
gjithë ndihemi krenar për këtë. Kështu me angazhime e përkushtim të
anëtarësisë do të vazhdojmë edhe sot e gjithmonë. Gëzuar.
Asistentja dhe përkthyesja Vlora Rexhepi Berisha
Jam munduar të jem pjesë e çdo angazhimi në
SBASHK. Ndjehet mirë njeriu kur sheh gjithë këtë
përkushtim e unitet. Ndjehet njeriu krenar kur sheh
se krahas prezantimit dinjitoz të zërit të anëtarësisë
kudo në takimet me institucionet qendrore e lokale,
përfaqësuesit e SBASHK-ut arritën të prezantojë në
më mënyrë të denjë sindikatën tonë edhe në takimet
e shumta që këtë vit janë organizuar nga Unioni
i Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) dhe
Internacionalja Botërore e Arsimit. Në këto takime është vërejtura
respekti meritor që gëzon SBASHK-u dhe kjo na bën krenar. Do të
vazhdojmë bashkërisht për arritje të reja dhe për prezantim dinjitoz të
sindikatës sonë .
Zyrtarja për trajnime Albina Arifi
SBASHK-u krahas shumë angazhime e arritjeve në shërbim të
anëtarësisë duke u bazuar në kërkesat dhe vullnetin e punëtorëve të
arsimit nga të gjitha komunat e Kosovës ka organizuar një numër të madh
të trajnimeve. Këtë vit, dalluar nga vitet tjera, ky aktivitet u zhvillua
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nga larg përmes platformave
gjegjëse. Unë u jam mirënjohës
kryetarit , koordinatorit për
organizim të brendshëm dhe
gjithë stafit qendror që më
përkrahen dhe më ndihmuan sa
herë që për këtë kisha nevojë
e me qëllim të realizimit në
kohë sa më të shkurtër të
parapërgatitjeve për trajnime
dhe në përgatitjen me kohë të
gjithë atyre certifikatave pas
kryerjes së çdo trajnimi. Kishte
raste kur në të njëjtin vikend
fillonin me trajnimet nga nëntë
e më shumë grupe dhe duhej
shumë punë e angazhime ,
por ia dolëm me angazhime të
përbashkëta. Kështu do të jetë
edhe në të ardhmen. Gëzuar
kolegë sindikalistë kudo jeni.

RRUGËTIMI I SBASHK-ut

FAQ E

47

Urime për SBASHK-un nga Ballkani, Evropa dhe e tërë bota
Të nderuar anëtarë,
SBASHK-ut i kanë arritur urime nga sindikatat simotra nga Ballkani, Evropa e bota në shenjë respekti e
bashkëpunimi. Këto urime për një vit plot shëndet e suksese ju dedikohen juve.
URIME E PLOT SUKSESE ANËTARË TË SBASHK-ut KUDO JENI!
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Ministria e Arsimit dhe Shkencës /Ministarstvo Obrazovanja i Nauke /Ministry of Education and Science
KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

Shtator
Tetor

Periudha e
ditëve të
mësimit
14-30
1-30

Nëntor

2-30

20 ditë

Dhjetor

1-24

18 ditë

Muaji

Numri i
ditëve të
mësimit
13 ditë
22 ditë

14.09.2020 - 31.08.2021
Festat

Mbarimi i vitit mësimor

*Dita e shqiptarëve (Dita e Pavarësisë së
Shqipërisë) 28.11.2020
Krishtlindjet Katolike
25.12.2020
Përfundimi i periudhës së parë
Viti i Ri 2021 01.01.2021 dhe 02.01.2021

Pushimi Dimëror

28.12.2020 - 08.01.2021

Janar
Shkurt

11-29
1-26

15 ditë
19 ditë

Mars

1-26

20 ditë

Dita e Pavarësisë së Republikës së
Kosovës 17.02.2021
Përfundimi i periudhës së dytë

Pushimi Pranveror

(29.03.2021- 02.04.2021)

Prill

6-30

18 ditë

Maj

4-31

18 ditë

Qershor

1-30

21 ditë

* Pashkët Katolikë 04 .04.2021
Dita e Kushtetutës 09.04.2021
*Dita Ndërkombëtare e Punës
01.05.2020
* Pashkët Ortodokse 02.05.2021
*Dita e Evropës
09.05.2021
Fitër Bajrami
13.05.2021
*Dita e Paqes

12.06.2021

26 maj 2021
Përfundimi i vitit mësimor
për Klasën e 12-Maturantët
17 qershor 2021
Përfundimi i vitit mësimor
për klasën e 9, 10 dhe 11
30 qershor 2021
Përfundimi i vitit mësimor
për Parafillorët dhe klasat
1- 8

* 28.11.2020
.2020 Dita e shqiptarëve (Dita e Pavarësisë së Shqipërisë),ditë pushimi është më 30.11.2020.
* 04 .04.2021 Pashkët Katolike, ditë pushimi është më 05.04.2021.
* 01.05.2021 Dita Ndërkombëtare e Punës, ditë pushimi është më 03.05.2021.
* 02.05.2021 Pashkët Ortodokse, ditë pushimi është më 03.05.2021.
* 09.05.2021 Dita e Evropës, ditë pushimi është 10.05.2021.
* 12.06.2021 Dita e Paqes, ditë pushimi është 14.06.2021.

Ky kalendar shkollor është ndryshuar me vendim të Ministrit të MASH-it ,
të cilin mund t’a gjeni në https://masht.rks-gov.net/vendimet-e-ministrit
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