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FORMULARI NR 1:  
 

TREGUESIT DEMOGRAFIKE:  

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 

i mbledhjes së të 
dhënave 

1. Numri dhe % e fëmijëve sipas: 
- grupmoshës,  

- gjinisë  
-  qarqeve 

 

Numër dhe 
përqindje 

INSTAT vjetor 

2. Numri i familjeve sipas: 

- numrit të anëtarëve  
-  qarqeve 

 

Numër familjesh INSTAT vjetor  

3. Numri i familjeve me fëmijë nën 18 vjeç të ndare sipas: 

- numrit të fëmijëve 
-  qarqeve 

Numër familjesh INSTAT vjetor 

4.Numri i familjeve me fëmijë të moshës  deri 18 vjeç që 
mbështeten me ndihmë ekonomike, sipas qarqeve 

   

Numër SHSSH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 

5.Numri i fëmijëve nën 18 vjeç që jetojnë me 1 prind sipas  

qarqeve 
 
 

Numër INSTAT vjetor  

   

   6 .Numri i familjeve me fëmijë të moshës 0-18 vjeç,  me   
kryefamiljare gra që mbështeten me ndihmë ekonomike sipas  
qarqeve 

 

Numër  SHSSH 

SHSSH Rajonal  

vjetor 

      7. Numri i fëmijëve të moshës 6-15 vjeç që vazhdojnë arsimin  e 
detyruar dhe jetojnë në familje që trajtohen me Ndihmë Ekonomike  
 

 

Numër  SHSSH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 
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FORMULARI  2: 

 
TREGUESIT E VARFËSISË PËR FËMIJËT 
 

 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 
i mbledhjes së të 

dhënave 

1. Përqindja e fëmijëve të varfër (nën 18 vjeç) ndaj numrit 

të fëmijëve gjithsej sipas  

 Gjinisë 

 Urban/rural  

 Gjinisë së kryefamiljarit  

 

Perqindje INSTAT Vjetor 

LSMS 

2. Shkalla e varfërisë absolute sipas grupmoshave  

 Numrit të fëmijëve (nën 18 vjeç) në familje 

Perqindje INSTAT Vjetor 
LSMS 

3. Shkalla e varfërisë absolute sipas gjinise Perqindje INSTAT vjetor 
LSMS 

4. Shkalla e varfërisë absolute sipas nivelit arsimor të 

kyefamiljarit 

Perqindje INSTAT Vjetor 

LSMS 

5. Shkalla e varfërisë absolute sipas zones urbane/rurale  Perqindje INSTAT vjetor 
LSMS 

6. Shkalla e varfërisë absolute sipas numrit të fëmijëve 
(nën 18 vjeç) në familje 

Perqindje INSTAT Vjetor 
LSMS 
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FORMULARI 3: 

 
TREGUESIT E PERKUJDESIT SOCIAL 
 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 

i mbledhjes së të 
dhënave 

1. Llojet e shërbimeve për fëmijë sipas qarqeve 
 

Cilësor SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

 

vjetor 

2. Numri i fëmijëve që përfitojne shërbime sociale sipas: 
- llojit të shërbimit  
- qarqeve 

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 

3. Numri i institucioneve për fëmijë të ndarë :  

- publike  
-  private sipas njësive të pushtetit vendor që i administron  

Numër SH.S.SH 

SHSSH Rajonal  
 

vjetor 

4. Numri i fëmijëve të vendosur në institucionet rezidenciale 
publike e private, sipas llojit të institucionit: 

-  institucion rezidencial për fëmijë, 
-  institucion rezidencial zhvillimi,  
- qendra për viktimat e trafikimit,  

- qendra pritëse  

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

Drejtoria e 
Shërbimeve Sociale 

Bashki/Komunë 

vjetor 

5. Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale publike e 
private, sipas  

- grupmoshës,  

- gjinisë,  
- rome,  
- qarqe 

 

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

Drejtoria e 

Shërbimeve Sociale 
Bashki/Komunë 

vjetor 

6. Numri i fëmijëve që hyjnë në institucionet rezidenciale 
publikë e private sipas  

- grupmoshës, 

-  gjinisë,  
- rome. 
 

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

Drejtoria e 

Shërbimeve 
Sociale 

Bashki/Komunë 

vjetor 

7. Numri i fëmijëve që dalin nga institucionet rezidenciale Numër SH.S.SH vjetor 
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publike e private  sipas  
- grupmoshës  
- arsyes së largimit  

SHSSH Rajonal  
Drejtoria e 

Shërbimeve 

Sociale 
Bashki/Komunë 

8. Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale publike e 
private sipas kohëzgjatjes së qëndrimit në institucion (me 

pak se 1 vit, 1-2 vjet….më shumë se 10 vjet)  

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

Drejtoria e 
Shërbimeve 

Sociale 

Bashki/Komunë 

vjetor 

9. Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale publike e 
private sipas statusit ligjor të tyre (i braktisur, jetim etj)  

Numër SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

Drejtoria e 

Shërbimeve 
Sociale 

Bashki/Komunë 

vjetor 

10.  Kapaciteti, numri i fëmijëve që jetojnë në institucion 

rezidencial publike e private dhe % e shfrytëzimit të 
kapacitetit të institucionit rezidencial për fëmijë, sipas njësisë 
së qeverisjes vendore. 

Numër dhe 

përqindje 

SH.S.SH 

SHSSH Rajonal  
Drejtoria e 

Shërbimeve 

Sociale 
Bashki/Komunë 

vjetor 

Aftësia e kufizuar 

11.  Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar sipas  
- llojit të aftesisë së kufizuar, 

- grupmoshave,  
- gjinisë dhe  
- qarqeve 

Numër  SH.S.SH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 

Kujdestaria 

12.  Numri i familjeve kujdestare sipas njësive të qeverisjes 

vendore 
 

Numër  SHSSH 

SHSSH Rajonal  

vjetor 

13.  Numri i fëmijeve të vendosur në kujdestari sipas  
- njësive të qeverisjes vendore  

- grupmoshave,  
- gjinisë,  

Numër SHSSH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 
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- rome. 
- sipas strukturës së familjes kujdestare  
- Arsyeve të vendosjes së fëmijëve në kujdestari.  

 

14.  Numri i fëmijëve të vendosur në kujdestari, pranë familjeve 
kujdetare që kanë lidhje gjaku me fëmijën.  

Numër  SHSSH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 

15.  Numri i fëmijëve që kanë ndërprerë shërbimin e kujdestarisë 
sipas: 

- njësive të qeverisjes vendore  
- shkakut. (kthim në familjen biologjike,kthim në institucion, 

vendosje në një familje tjetër kujdestare, jetesës së pavarur, 

vendosje  a një lloj shërbimi tjetër, birësim etj ). 

Numër          SHSSH 
SHSSH Rajonal  

vjetor 

Birësimi 

16.  Numri i fëmijëve që me vendim gjykate janë shpallur “të 
braktisur” 

Numër  MD vjetor 

17.  Numri i fëmijëve për të cilët kanë filluar proçedurat e 

birësimit, sipas : 
     -grupmoshave  
     -gjinisë  

    - etnisë 
- qarqeve 

Numër  Komiteti i Birësimit vjetor 

18.  Numri i fëmijëve të birësuar sipas:  
-grupmoshave,  

      - gjinisë   
- etnisë. 
- brenda dhe jashtë vendit  

Numër  Komiteti i Birësimit vjetor 

19.  Numri i fëmijëve të birësuar sipas strukturës së familjes 

birësuese.  
 

Numër  Komiteti  i Birësimit vjetor 

20.  Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar, të birësuar brënda 
dhe jashtë vendit.  

Numër  Komiteti i Birësimit vjetor 

21.  Kohëzgjatja mesatare që nga momenti kur fëmija shpallet “I 

braktisur” deri në momentin kur fillojnë proçedurat e 
birësimit. 

Muaj  Komiteti i Birësimit vjetor 
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22.  Kohëzgjatja mesatare që nga momenti kur fillojnë 
proçedurat e birësimit deri në birësimin e fëmijës.  

Muaj  Komiteti i Birësimit vjetor 

23.  Kohëzgjatja mesatare që nga momenti kur fëmija shpallet “I 
braktisur” deri në momentin kur birësohet.  

Muaj  Komiteti i Birësimit vjetor 
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FORMULARI 4:  
 

TREGUESIT SHENDETESOR  
 

Treguesi  
 

Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 
i mbledhjes së të 

dhënave 

Vdekshmeria     

1. Numri i fëmijëve të lindur gjallë, sipas gjinisë dhe qarqeve Numër  MSH vjetor 
2. Numri i fëmijëve të vdekur deri në moshën 1 vjeç, sipas 

gjinisë.  
Numër  Drejtoria e 

Pergjithshme e 
Gjendjes Civile 

vjetor 

3. Vdekshmëria foshnjore (numri i vdekjeve të fëmijëve deri 1 

vjeç / 1000 lindje gjallë) sipas gjinisë.  

Numër për një 

mijë 

INSTAT, MSH vjetor 

4. Vdekshmëria foshnjore në periudhën neonatale (numri i 
fëmijëve 0-28 ditësh të vdekur /1000 lindje gjallë) sipas 
gjinisë 

Numër për një 
mijë 

MSH, INSTAT vjetor 

5. Vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç (numri i fëmijëve të 

vdekur deri në moshën 5 vjeç/1000 lindje gjallë) sipas gjinisë 

Numër për një 

mijë 

INSTAT vjetor 

6. Numri i vdekjeve të fëmijëve 1-5 vjeç sipas shkaqeve të 
vdekjes (pneumonia, diarrea, HIV/AIDS, aksidente etj)  

Numër  INSTAT  vjetor 

7. Vdekshmëria amenore (numri vdekjeve të grave shtatëzënë, 
grave deri në 42 ditë pas lindjes e  / 100,000 lindje gjalle). 

Numër për një 
qind mijë 

INSTAT, MSH vjetor 

Sëmundshmëria     

8. Numri, përqindja e fëmijëve  me simptoma të ARI (Acute 

Respiratory Infections), që kanë marrë kujdesin e 
nevojshëm shëndetësor. 

Numër dhe 

përqindje 

INSTAT, MSH     Survejime 5 vjeçare 

si  
SDSHSH-Studim 

Demografik 

Kombëtar 
Shëndetësor Shqiptar 

(DHS) 

 

9. Numri, përqindja e fëmijëve  me diarre që marrin trajtimin 
dhe ushqimin e nevojshëm. 

Numër dhe 
përqindje 

INSTAT, MSH         Survejime 5 vjeçare 
si  

SDSHSH-Studim 

Demografik 
Kombëtar 
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Shëndetësor Shqiptar 
(DHS) 

 

Ushqimi     

10.  Numri dhe % e fëmijëve të lindur nën peshë sipas gjinisë Numër dhe 

përqindje 

MSH vjetor 

11.  Përqindja e fëmijëve që ushqehen me qumësht gjiri sipas  
- grupmoshave  
- gjinisë 

- qarqeve 

Përqindje 
 

MSH vjetor 

12.   Përqindja e fëmijëve deri 5 vjeç të kequshqyer (pesha, 
gjatësia, peshë per gjatësi) sipas: 

-grupmoshave,  

-gjinisë,  
-karakteristikave socioekonomike 
- qarqeve  

Përqindje  INSTAT, MSH        Survejime 5 vjeçare 
si p.sh 

SDSHSH-Studim 

Demografik 
Kombëtar 

Shëndetësor Shqiptar 

MICS 
 

13.  Përqindja e fëmijëve deri 5 vjeç mbipeshë sipas  
- grupmoshave,  

- gjinisë,  
- karakteristikave socioekonomike  
-  qarqeve.  

Përqindje INSTAT, MSH         Survejime 5 vjeçare 
si p.sh 

SDSHSH-Studim 
Demografik 
Kombëtar 

Shëndetësor Shqiptar 
MICS 

 

14.  Prevalenca e mungesës së Jodit te fëmijët dhe gratë 

shtatëzëna. Konsumi i kripës së jodizuar. 

Përqindje INSTAT, MSH         Survejime 5 

vjeçare si p.sh 
SDSHSH-Studim 

Demografik 

Kombetar 
Shëndetësor Shqiptar 

MICS 

 

Imunizimi 
 

   

15.  Përqindja e fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me të gjitha Përqindje ISHP, MSH vjetor 
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vaksinat e përcaktura në skemën e vaksinimit. 

16.  Përqindja e fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me 1 dozë BCG 
 

Përqindje ISHP, MSH vjetor 

17.  Përqindja e  fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me 1 dozë për 
fruthin 

Përqindje ISHP, MSH vjetor 

18.  Përqindja e fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me 3 doza DTP  Përqindje ISHP, MSH vjetor 
19.  Përqindja  e fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me 3 doza 

Hepatitis B 

Përqindje ISHP, MSH vjetor 

20.  Përqindja e fëmijëve deri 1 vit të imunizuar me 3 doza Polio  Përqindje ISHP, MSH vjetor 
 
KUJDESI PER NENEN 

   

21.  Numri dhe përqindja e lindjeve të asistuara nga staf 
profesional 

Numër dhe 
përqindje 

INSTAT, MSH vjetor 

22.  Perqindja e grave shtatëzëna që kryejnë të paktën 1 vizitë të 

mjeku gjatë kohës se shtatëzanisë.  

Përqindje MSH vjetor 

23.  Numri dhe përqindja e vajzave deri 18 vjeç që kanë lindur 

fëmijë. 
 

Përqindje INSTAT vjetor 

HIV/AIDS 
 

   

24.  Numri dhe  përqindja e fëmijëve të sëmurë me HIV/AIDS  Numër dhe 

përqindje 

ISHP, MSH vjetor 

25.  Numri i grave shtatëzëna të sëmura me HIV/AIDS.  Numër dhe 
përqindje 

ISHP, MSH vjetor 

26.  Numri i fëmijëve me HIV/AIDS që trajtohen Numër 
 

ISHP, MSH vjetor 

27.  Numri i fëmijëve që i ka vdekur njeri ose të dy prindërit nga 

HIV/AIDS 

Numër ISHP, MSH vjetor 

 
Planifikimi familjar 
 

   

28.  Përqindja e femrave 15-49 vjeç që kanë njohuri për të 

paktën 2 mënyra të planifikimit familjar 

Përqindje INSTAT, MSH         Survejime 5 vjeçare 

si p.sh 
SDSHSH-Studim 

Demografik 

Kombëtar 
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Shendetësor 
Shqiptar,  

 

29.   Përqindja e femrave 15-49 vjeç që përdorin 1 mënyrë  të 

planifikimit familjar 

Përqindje INSTAT, MSH         Survejime 5 

vjeçare si p.sh 
SDSHSH-Studim 

Demografik 

Kombëtar 
Shëndetësor Shqiptar 
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FORMULARI NR 5 
 

TREGUESIT E DHUNES, TRAFIKIMIT, GJAKMARRJES DHE MBROJTIES  
 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 
i mbledhjes së të 

dhënave 

Vetevrasjet e femijeve    

1. Numri dhe përqindja e vetvrasjeve të fëmijëve sipas 
- gjinisë,  
- shkakut të vetvrasjes. 

Numër dhe 
përqindje  

Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

2. Numri i tentativave për vetvrasje të fëmijëve sipas  

- gjinisë,  
- shkakut. 

Numër dhe 

përqindje 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Policisë 

vjetor 

Aksidentet Rrugore     
3. Numri i fëmijëve të  vdekur në aksidentet rrugore sipas 

gjinisë 

 

Numër dhe 
përqindje 

Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë) 

vjetor 

4. Numri i fëmijëve të  plagosur në aksidentet rrugore sipas 
gjinisë,  
 

Numër dhe 
përqindje 

Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

Trafikimi  

 

   

1. Numri i fëmijëve të trafikuar, sipas  
- grupmoshave,  
- gjinisë,  

- vendbanimit,  
- arsimimit,  
- etnisë, 

- kombësisë 

Numër MB vjetor 

2. Numri i fëmijëve të trafikuar sipas shërbimeve të ofruara. Numër MB vjetor 
3. Numri i fëmijëve të ritrafikuar. 
 

Numër MB vjetor 

4. Numri i fëmijëve të trafikuar që marrin pjesë si dëshmitarë  
në proçeset gjygjësore të trafikanteve të tyre 

 

Numër MB vjetor 
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Mbrojtja e Fëmijëve     

5. Numri i dosjeve të hapura në njësinë vendore për fëmijët  në 

rrezik, sipas 
- Bashkise/komunes  
- Grupmoshës 

- Gjinisë 
- Etnisë 

   

 

Numër Njësitë për 

mbrojtjen e 
fëmijeve 

Bashki/Komunë 

Mars,  

Qershor 
Shtator 
Dhjetor 

 

6. Numri total i fëmijëve të referuar nga Njësia e Mbrojtjes së 
Fëmijëve në struktura të tjera  

Numër Njësite për 
mbrojtjen e 

fëmijëve 

Bashki/Komunë 

Mars,  
Qershor 
Shtator 

Dhjetor 
  

7. Numri i rasteve të fëmijëve në situata emergjente të 

menaxhuar nga Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve 

Numër Njësite për 

mbrojtjen e 
fëmijëve 

Bashki/Komunë 

Mars,  

Qershor 
Shtator 
Dhjetor 

 

8. Numri i rasteve të menaxhuara  
-raste te reja 

-raste ne total (duke përfshirë ato të hapura më parë)  
 

 

Numër Njësitë për 
mbrojtjen e 

fëmijëve 
Bashki/Komunë 

Mars,  
Qershor 

Shtator 
Dhjetor 

 

9. Numri i vizitave të kryera në familje 

 
 

Numër Njësite për 

mbrojtjen e 
fëmijëve 

Bashki/Komunë 

Mars,  

Qershor 
Shtator 
Dhjetor 
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10.  Numri i dosjeve të mbyllura  
 

 

Numër Njësitë për 
mbrojtjen e 

fëmijëve 

Bashki/Komunë 

Mars,  
Qershor 
Shtator 

Dhjetor 
 

Dhuna, abuzimi 
 

   

1. Numri  i fëmijëve që kanë pësuar dhunë, sipas  

- qarqeve 
- grupmoshave,  
- gjinisë  

 

Numër  Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Policisë 

vjetor 

2. Numri i denoncimeve tek autoritetet dhe numri personave të 
ndaluar për dhunë, abuzim, ndaj të miturve. 

Numër Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

3. Numri  i fëmijëve viktima sipas llojit të dhunës: 

- Dhunë në familje 
- Shfrytëzim seksual  
- Keqtrajtim  

- Trafikim  

Numër Drejtoria e 

Përgjithshme e 
Policisë 

vjetor 

4. Dhunuesit sipas lidhjes që kanë me viktimën Numër Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

5. Numri i rasteve kur është dënuar apo ka filluar ndjekja 

penale ndaj autorit të krimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       Numër  MD 

 

vjetor 
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FORMULARI 6:  
 

TREGUESIT E DREJTESISE PER TE MITURIT 
 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 
i mbledhjes së të 

dhënave 

1. Numri i fëmijëve të denoncuar sipas  
- llojit të veprës së kryer, 
- vendbanimit,  

 

Numër Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

2. Përqindja e fëmijëve të denoncuar në krahasim me totalin e 
denoncimeve 

Përqindje Drejtoria e 
Përgjithshme e 

Policisë 

vjetor 

3. Numri i fëmijëve të dënuar sipas  

- llojit të veprës së kryer, 
- gjinisë,  
- masës së dënimit  

- nivelit të arsimit 
 

Numër MD vjetor 

4. Numri dhe Përqindja e fëmijëve të dënuar në krahasim me 
totalin e dënimeve 

Përqindje MD vjetor 

5. Numri i fëmijëve në paraburgim dhe burgje sipas  

- llojit të veprës penale,  
- gjinisë.  

Numër MD, Drejtoria e 

Pergjithshme e 
burgjeve 

vjetor 

6. Numri i fëmijëve që marrin dënime alternative sipas 
- llojit të veprës penale,  

- gjinisë 

Numër MD vjetor 
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FORMULARI 7;  
 

TREGUESIT E PUNESIMIT TE FEMIJEVE 
 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 
i mbledhjes së të 

dhënave 

1. Numri i fëmijeve ekonomisht aktivë që janë të punësuar 
sipas: 

- grupmoshës,  

- gjinisë,  
- qarqeve  
- llojit të sektorit ekonomik 

- arsimimit 
 

Numër  ISHP vjetor 

2. Numri i fëmijeve ekonomisht aktivë që punojnë në një biznes 
familjar sipas:  

- grupmoshës,  
- gjinisë,  
- qarqeve  

- llojit të sektorit ekonomik 
arsimimit 

Numer  INSTAT Child Labour Survey  

3. Numri i inspektimeve të kryera në vende pune ku punojnë të 
mitur sipas rajonit  

Numër  ISHP vjetor 

4. Numri I gjobave të vendosura ndaj subjekteve, për shkeljet 

ne punësimin e të miturve 

 ISHP vjetor 

5. Numri i fëmijëve që kanë pësuar aksidente në punë sipas  
- industrisë  
- llojit të punës që punonin, 

- grupmoshës,  
- gjinisë 

Numër  ISHP vjetor 

6. Numri i fëmijëve të përfshirë në format më të këqija të punës 
sipas  

- llojit të punës,  
- gjinisë,  
- grupmoshave,  

- qarqeve 

Numër  INSTAT 
 

Child Labour Survey  
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- etnisë,  
- orëve të punes,  
- frekuentimit të shkollës  
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FORMULARI 8: 
 

TREGUESIT E ARSIMIMIT TE FEMIJEVE 
 
 

Treguesi  Njësia e matjes Burimi i të dhënave Periodiciteti 

i mbledhjes së të 
dhënave 

Edukimi    

1. Numri  total  dhe përqindja e nxënësve që përfundojnë 
arsimin fillor sipas:  

- qarqeve 
- gjinisë   

Numër dhe 
përqindje 

MASH 
DAR/ZA 

vjetor 

2. Përqindja e fëmijëve 6-7 vjeç që janë rregjistruar në  klasën 
e parë në krahasim me numrin total të fëmijëve 6-7 vjeç 

sipas gjinisë,  (Net Enrolment Ratio, NER) 
 

Përqindje INSTAT vjetor 

3. Përqindja e fëmijëve të rregjistruar në klasë të parë në 
krahasim me numrin total të fëmijëve 6-7 vjeç sipas  

gjinisë,       (Gross Enrolment Ratio, GER) 

Përqindje INSTAT vjetor 

4. Numri i fëmijëve në klase ne ciklin e ulet 
 

Numër MASH 
DAR/ZA 

      vjetor 

5. Raporti nxënës /mësues ne ciklin e ulet sipas  vendndodhjes Përqindje MASH 
DAR/ZA 

vjetor 

6. Përqindja e fëmijëve të rregjistruar në arsimin 9 vjeçar në 

krahasim me numrin total të fëmijëve 11-14 vjeç sipas  
gjinisë, .(Gross Enrolment Ratio, GER) 
 

Përqindje INSTAT vjetor 

7. Numri i fëmijëve në klasë ne cikline ulet dhe ciklin e larte ne 

arsimin 9 vjeçar  
 

Numër MASH 

DAR/ZA 

vjetor 

8. Raporti nxënës /mësues ne ciklin e ulet  dhe ciklin e larte ne 
arsimin 9 vjeçar.  

Përqindje MASH 
DAR/ZA 

vjetor 

9. Numri i mësuesve ne ciklin e ulet dhe ciklin e larte në 

arsimin 9 vjeçar sipas gjinisë. 
 

Numër MASH 

DAR/ZA 

vjetor 
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10.  Indeksi i barazisë gjinore në ciklin e ulet dhe ciklin e larte ne 
arsimin 9 vjeçarë (NER vajza/NER djem).  

Përqindje INSTAT, MASH vjetor 

11.  Përqindja e braktisjes shkollore sipas 

 Gjinisë 

 qarqeve 

 ciklit te arsimit 
 

   Përqindje 
 

MASH 
DAR/ZA 

 
 
   

vjetor 

12.  Rregjistrimet në shkollat publike e private sipas ciklit 9 vjecar 
dhe te mesem. 

 

Numër INSTAT, MASH 
DAR/ZA 

vjetor 

13.  Numri dhe Përqindja e nxënësve përsëritës sipas nivelit të 

 arsimit,  

 gjinisë   

 qarqeve 

Numër dhe 
përqindje 

INSTAT, MASH 
DAR/ZA 

vjetor 

14.  Numri i ; 

 shkollave,  

 nxënësve  

 mësuesve sipas qaqeve 

Numër MASH       vjetor 

Kopshte dhe çerdhe    
15.   a- Numri i çerdheve sipas qarqeve 

 b- Numri i kopshteve sipas qarqeve 

             c-Numri i edukatorëve sipas qarqeve 

Numër Bashkitë , 
MASH 

 

vjetor 

16.  Numri i fëmijëve 0-3 vjeç që shkojnë në çerdhe, sipas  

 gjinisë,  

 qarqeve 

Numer  Bashkitë 

 

vjetor 

17.  Raporti fëmijë/edukator në  
a-çerdhet,  
b-kopshtet publike e private .  

Përqindje Bashkitë,                        
MASH 

vjetor 

18.  Përqindja e fëmijëve 3-6 vjeç që shkojnë në kopsht në 

krahasim me numrin total të fëmijëve 3-6 vjeç, sipas gjinisë. 
 

Perqindje INSTAT, MASH 

 
 

vjetor 

 


