


















































































admirim për ne  dhe na përmendin si shembull, të mirë të organizimit 
sindikal.  Për unitetin dhe angazhimin e përkushtuar në realizimin e 
kërkesave të anëtarësisë   na kanë përgëzuar miqtë ndërkombëtarë në 
takimet e n dara me ta në kuadër të ngjarjeve të mëdha për arsimin dhe 
sindikatat , që janë mbajtur  në shumë kryeqytete të Evropës.  Ne do të 
vazhdojmë ecjen tonë të gatshëm që të përballemi edhe me sfidat e 

kohës, që nuk ishin dhe nuk do 
të jenë të pakta, por unik e me 
besimin e ndërsjellë do  ia dalim 
mbanë.  

Mediet  dhe   SBASHK-u 

Edhe në vitin 2018  SBASHK-u  ka vazhduar  me korrektësinë dhe 
transparencën ndaj medieve të shkruara e elektronike. Në çdo aktivitet, 
Konferencë dhe paraqitjet publike kryetari i SBASHK-ut, por edhe 
përgjegjës të tjerë  i kanë falënderuar mediet dhe kanë shprehur 
respektin meritor. Përfaqësuesit e medieve elektronike e të shkruara  që 
kanë përcjellë aktivitetet dhe përballjen e SBASHK-ut me sfidat e kohës  
kanë kryer punën  me përkushtim dhe korrektësi duke informuar 

opinionin saktë e me kohë për 
angazhimet dhe veprimet e 
SBASHK-ut në përpjekje për të 
realizuar kërkesat legjitime.   

Mediet  e shkruara dhe 
elektronike ishin dhe mbetet të 
mirëseardhura në çdo  kohë. I 
falënderojmë që gjetën kohë e 
hapësirë për të botuat  edhe 
reagimet dhe informatat tona. 
Ata na ndihmuan që e vërteta 
për ne të shkojë , jo vetëm te 
anëtarët tonë, por edhe të gjithë 
popullata e Kosovës  dhe te 
institucionet. Media te shkruara 
e elektronike respekt dhe 
falënderim  për misionin  dhe 
punën e angazhimin tuaj.  

Momente  të veçanta nga takimet me miqtë e SBASHK-ut 

Ish sekretari gjeneral të Internacionales Botërore të Arsimit ,Fred Van 
Liven. Ky mik i vjetër e i dëshmuar i arsimit ët Kosovës iu gëzua takimi 
me përfaqësuesit e SBASHK-ut dhe i përgëzoi ata për punën dhe 
përkushtimin. “Ju këshilloj që të vazhdoni pa u ndalur në mbrojtjen e të 
drejtave dhe realizimin e kërkesave të anëtarësisë së SBASHK-ut sepse, 
si tha ai, e kanë pasur dhe do ta kenë përkrahjen e  Internacionales 

Botërore të Arsimit”. Sekretari i 
përgjithshëm të Internacionales 
Botërore të Arsimit,z. David 
Edwards. 

"Jam i lumtur që po takoj 
delegacionin e SBASHK-ut, të 
kësaj sindikate që ka një histori 
të veçantë dhe krenare për 
Internacionalen Botërore të 
Arsimit, që ka 32 milionë 
anëtarë nga e tërë bota. Kam 
shumë njohuri për punën dhe 
angazhimet tuaja në shërbim të 
anëtarësisë dhe arsimit nëpër 



nëpër vite e dekada. Paraardhësi 
im, miku i madh i arsimit dhe i 
SBASHK-ut, z. Fred Van Liven 
më ka porositur që të kem 
kujdes të veçantë për sindikatën 
tuaj sepse ju këtë e keni merituar 
dhe e meritoni me punë e 
përkushtim. Ishim dhe do të 
jemi gjithmonë me ju duke u 
gëzuar bashkë për arritjet tuja 
dhe duke ju përkrahur e duke u 
bërë zëri juaj kurdo që e kërkon 
nevoja.

Miqësor e plot emocione ishte edhe takimi me ish udhëheqësin e 
AOb,Valer Dreshler bashkë me bashkëshorten e tij Xhenifer. Veprimtari 
i madh, e dikur sekretar i përgjithshëm i Sindikatës Holandeze  të 
Arsimit, ndalej të momentet kur po vizitonte shpesh Kosovën në vitet e 
okupimit  dhe kujtonte  situata kur po ndante fatin me kolegët e tij  nga 
e tërë Kosova në ato kohë plot vuajtje e sakrifica.  

"Me vite e dekada kemi bashkëpunim të shkëlqyer me SBASHK-un dhe 
këtë bashkëpunim do ta vazhdojmë. Ju përgëzojmë për punën dhe 
angazhimet që po bëni dhe ju falënderojmë që po na informoni për 
aktualitetin në arsimin tuaj. Do ta keni gjithmonë përkrahjen tonë", është 
shprehur sekretari i përgjithshëm i SVIZ, Branimir 
Shtrukel.Udhëheqëset e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, që 
numëron 11 milionë anëtarë, Presidentja  e Komitetit të Unionit të 
Sindikatave të Arsimit të Evropës, znj. Christine Blover dhe 
drejtoreshën për Evropë të ETUCE, znj.Suzan Flocken Kanë lavdëruar 
angazhimet dhe arritjet e SBASHK-ut duke shprehur mirënjohje edhe 



për komunikimin dhe informimin me kohë e të saktë lidhur me situatën 
e arsimit në Kosovë dhe për angazhimet në tërësi të SBASHK-ut. Zonjat 
Blover e Flocken i kanë thënë delegacionit të SBASHK-ut se ato bashkë 
me tërë stafin e ETUCE po përcjellin situatën aktuale në arsimin e 
Kosovës dhe të gjithë vendeve të Evropës dhe se do të vazhdojnë me 
përkrahjen e solidaritetin. Ato kanë shtuar se janë duke përgatitur një 
agjendë për të vizituar Kosovën dhe disa vende të Ballkanit për të parë 
nga afër situatën dhe për t'u takuar edhe me institucionet e shteteve me 

qëllim që të kërkohet nga to 
respektimi i marrëveshjeve të 
nënshkruara me sindikatat dhe 
që të shtohen angazhimet 
konkrete për realizimin e 
kërkesave legjitime të 
sindikatave.  

SBASHK dha alarmin e fundit para  grevës së përgjithshme 

Grevë njëorëshe në të gjitha institucionet e arsimit  

Duke parë se  janë përshpejtuar procedurat me qëllim që Projektligji i 
pagave, aq shumë i kundërshtuar nga SBASHK, të shkojë në komisione 
dhe të futet në pakon e njëjtë për votim bashkë me Projektligjin e 
pagave, SBAShK  në një konferencë për medie ka shpallur se po fillohet 
me veprime sindikale. "Si kryetar i SBAShK shpall grevën njëorëshe 
për nesër ditë e enjte, greva  

njëorëshe në çerdhe do të jetë 
nga ora 7-8, në gjitha shkollat e 
Kosovës ora e parë do të jetë 
grevë për të gjitha ndërrimet, 
kurse në Universitetin e 
Kosovës greva do mbahet nga 
ora 8-9", tha Jasharaj. 
Kryetari Jasharaj tha se nesër do 



mbahet grevë njëorëshe por 
nëse nuk përmirësohet situata 
atëherë më 14 janar 2019 
paralajmëroi grevë të 
përgjithshme. Kryetari i 
SBASHK-ut para medieve u 
është drejtuar  të punësuarve në 
të gjitha institucionet arsimore , 
që nga çerdhet e deri në 
Universitete   

“Të nderuar mësimdhënës, 
punëtorë të arsimit, anëtarë të 
SBASHK-ut, të nderuar nxënës 
dhe prindër  më lejoni që t;ju 
drejtohem përmes medieve 
duke ndjerë keqardhje pse jemi 
të detyruar të nisim me veprime 
sindikale. Ju e dini se që nga 
muaji  maj  i këtij viti  kemi 
kundërshtuar  Projektligjin  e 
pagave , i cili është degradues  e 
nënçmues për tërë sektin e 

arsimit, kulturës e shkencës. Në përpjekje për ta korrigjuar këtë 
projektligj  kemi dërguar mjaft shkresa  në adresat e Kryeministrit 
Haradinaj dhe të Ministrave dhe me ta kemi mbajtur edhe takime të 
shumta duke marrë premtime se Projektligji do të korrigjohet me qëllim 
që të punësuarit në tërë sistemin arsimor të kenë vend meritor në këtë 
Ligj. Por, edhe për kundër kësaj ky përmirësim nuk ka ndodhur deri sot, 
e aq më keq kohëve të fundit janë shtuar zërat në institucione që në 
procedurë të përshpejtuar ky Projektligj të shkoj në komisionet gjegjëse 
parlamentare  dhe të futet në të njëjtën pako për votim bashkë me Ligjin 
e buxhetit . Kjo ka bërë që  punëtorët  e arsimit të jenë të indinjuar”, ka 
thënë Jasharaj.  Ai pastaj ka kërkuar mirëkuptim  nga nxënësit dhe 
mbështetje nga prindërit.  

“Të dashur   nxënës kërkojmë  mirëkuptimin tuaj dhe mbështetjen e 
prindërve tuaj për mësuesit tuaj. Ju kujtojmë  se SBASHK-u në 
përpjekje për të realizuar kërkesën për përmirësimin e  Ligjit të pagave 
e me qëllim që të mos pengohet procesi mësimor kemi organizuar  një 
protestë në shtator, ditë e shtunë, me kryetarët e sindikatave të shkollave 
dhe njësive akademike, por ky veprim sindikal e as takimet  dhe takimet 
me udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës  nuk dhanë  rezultate 
dhe  prandaj unë si kryetar  i SBASHK-ut  shpall grevën njëorëshe  për 
nesër ditë e enjte. Greva njëorëshe në çerdhe do të jetë nga ora 7 deri në 
orën 8,  në të gjitha shkollat e Kosovës  grevë  ora e parë e të gjitha 



nderimeve, kurse në Universitetet e Kosovës greva  do të mbahet nga 
ora 8 deri në orën 9”, ka thënë kryetari i SBASHK-ut duke shtuar se nëse 
edhe pas këtij  veprimi sindikal  institucionet nuk mbajnë premtimin dhe 
nuk e përmirësojnë Ligjin e pagave me qëllim që të punësuarit në arsim 
të kenë vend meritor në të,  atëherë  më 14 janar 2019  do të fillojë greva 
e përgjithshme e në kohë të pacaktuar  në çerdhe, në të gjitha shkollat e 
Kosovës dhe në Universitetet e Kosovës e përgjegjësin për këtë do ta 
kenë institucionet  Kosovës, të cilat edhe për kundër gjithë këtyre 
përpjekjeve të SBASHK-ut  dhe pas premtimeve të tyre për angazhim 

konkret që projektligji për pagat 
të përmirësohet kjo deri sot nuk 
ka ndodhur. 

Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut 
duke u bazuar në autorizimet 
nga Statuti  dhe pas konsultimit 
me kryetarët e  ka leshur vendim 
për grevën njëorëshe  . 

Edhe një dëshmi e unitetit të fortë sindikal në SBASHK
 

Në grevën njëorëshe  të së enjtes 99 % e institucioneve arsimore 

Për të përcjellë rrjedhën e grevën janë formuar Këshillat  greviste nëpër 
shkolla e njësi akademike, Këshillat  Greviste në nivel Komunash  e të 
Universitetit dhe Këshilli Qendror Grevist.  Ata kanë përcjellë me 
kujdes rrjedhën e grevës .  Raportet tregojnë se greva njëorëshe është 
mbajtur në  

99 % të institucioneve arsimore duke filluar nga çerdhet , shkollat dhe 
njësitë akademike, gjegjësisht Universitetet.  
SBASHK-u uron që këtë alarm të fundit ta kuptojnë institucionet e 
Kosovës dhe ta korrigjojnë ligjin e pagave për t'i dhënë kështu vend 
meritor në këtë ligj tërë sektorit të arsimit. Nëse kjo nuk ndodh atëherë 
i tërë sistemi arsimor më 14 janar 2019 do të jetë në grevë të 
përgjithshme.Vlen të përmendet se kryetari i SBASHK-ut ka vizituar 
gjatë grevës Shkollën e Gjelbër në Prishtinë në ndërrimin e paradites dhe 
Shkollën “Dr.Ibrahim Rugova” në Obiliq në ndërrimin e pasdites. Gjatë 
grevës anëtarë të tjerë të Këshillit Qendror Grevist  kanë komunikuar 
vazhdimisht me Këshillat Komunal Grevist dhe atë të Universiteteve.  

Po ashtu edhe kryetarët e  
Kuvendeve të SAF e  SAM të 
komunave të Kosovës  dhe ai i 
Universiteteve, në cilësinë tani 
edhe të kryetarëve të Këshillave 
Greviste  kanë vizituar shumë 
institucione arsimore në 
komunat e tyre  dhe njësi 
akademike duke parë nga afër 
rrjedhën e grevës njëorëshe e 
duke bashkëbiseduar me 
grevistët, të cilët kanë qenë 
kategorik që nëse edhe pas këtij 
veprimi sindikal institucionet 
nuk reflektojnë dhe nuk bëhet 
përmirësimi i ligjit të pagave në 
mënyrë që gjithë të punësuarit 
në sektorin e arsimit  të kenë 
vend meritor në këtë ligj, 
atëherë  të shkohet më 14 janar 
2019  në grevë të përgjithshme. 

SBASHK-u edhe kësaj radhe 
shpreh respekt ndaj medieve që  
kanë përcjellë me vëmendje 
këtë veprim sindikal duke i 
dhënë hapësirë të madhe  në 
medie dhe duke informuar 
opinionin me kohë e në mënyrë 
korrekte për ecurinë e grevës.  



DISA FOTO NGA AKTIVITETET 
E SBASHK-UT per vitin 2018





SINDIKATA E BASHKUAR  
E ARSIMIT, SHKENCËS  
E KULTURËS 

 
KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2018/2019 

03.09.2018- 31.08.2019 
 
Muaji 
 

Periudha 
e ditëve 
të 
mësimit 

Numri i 
ditëve të 
mësimit 

 
                      Festat 
  

 
Mbarimi i vitit mësimor 

Shtator 3-28 20 ditë   

Tetor 1-31 23 ditë   
 
Nëntor 

 
1-30 

 
21 ditë 

*Dita e shqiptarëve (Dita e 
Pavarësisë së Shqipërisë) 

28.11.2018 

 

 
Dhjetor 

 
3-28 

 
19 ditë 

*Krishtlindjet Katolike  
           25.12.2018 

 

          *Viti i Ri 2019 
01.01.2019 dhe 2.01.2019 

 

Pushimi Dimëror                                    31.12.2018- 11.01.2019        Përfundimi i periudhës së parë 

Janar 14-31 14 ditë   

 
Shkurt 

 
1-28 

 
19 ditë 

*Dita e Pavarësisë së Republikës së 
Kosovës 17.02.2019 

 

Mars 1-29 21 ditë   
                                                                                                                Përfundimi i periudhës së dytë 
   Pushimi Pranveror                             01.04.2019 - 05.04.2019 
Prill 8-30 14 ditë * Dita e Kushtetutës   09.04.2019  * 

Pashkët Katolike     21.04.2019    
* Pashkët Ortodokse  28.04.2019  

 
 

Maj 1-31 21 ditë *Dita Ndërkombëtare e Punës     
01.05.2019 
*Dita e Evropës 09.05.2019    

             16.05.2019 
Përfundimi i vitit mësimor 
për Klasën e 12-Maturantët 

 
 
Qershor 

 
 

3-21 

 
 
13 ditë 

 
*Fitër Bajrami   04.06.2019        
*Dita e Paqes      12.06.2019      
  

             07.06.2019  
Përfundimi i vitit mësimor 
për klasën e 9, 10 dhe 11 

 
    21.06.2019   

Përfundimi i vitit mësimor 
për Parafillorët dhe klasat 1-

8 
*  17.02.2019  Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, ditë pushimi është 18.02.2019. 
*  21.04.2019 Pashkët Katolike, ditë pushimi është më     22.04.2019. 
*  28.04.2019 Pashkët Ortodokse, ditë pushimi është më  29.04.2019. 




