
LISTE VERIFIKIMI - ARSIMIMI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Nr Instrumente PO JO
1 DAR/ZA-ja ka ngritur komisionin multidisiplinar.

2

Komisioni multidisiplinar përbëhet nga 5 anëtarë:
a) një mjek pediatër;
b) një psikolog;
c) një punonjës social;
d) një mësues;
e) drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social.

3 Kryetar i komisionit është drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social.

4
Komisioni me kërkesë të prindit të fëmijës, ose të drejtorit të
institucionit arsimor vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të fëmijës
si dhe ecurinë e tij.

5

Komisioni ka zhvilluar 3 mbledhje në vit:
a) para fillimit të vitit shkollor;
b) në fund të semestrit të parë ;
c) në fund të vitit mësimor.

6
Komisioni disponon dokumentacion të rregullt dhe të përditësuar për
secilin fëmijë me AK.

7
Drejtori i institucionit arsimor bashkëpunon me komisionin e
institucionit arsimor dhe me prindërit e fëmijëve me AK.

8
Prindi paraqet pranë komisionit të DAR/ZA-së raportin vlerësues të
fëmijës të kryer nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për
Punë.

9 Komisioni informon prindin mbi gjendjen dhe ecurinë e fëmijës.

10
Komisioni rekomandon se cilën shkollë duhet të ndjekë fëmija (të
zakonshme/të specializuar), duke marrë parasysh interesin dhe
mirëqenien e fëmijës.

11 Prindi vendos në cilin institucion do të arsimohet fëmija i tij.

12
Komisioni rekomandon shërbime shtesë që duhet të marrë fëmija (në
qendra ditore/institucione të tjera të specializuara).

13
Komisioni bën vlerësimin e fëmijëve me AK në përputhje me
standardet ndërkombëtare të OBSh-së, për vlerësimin dhe
funksionimin e aftësisë së kufizuar.

14
Në procesin e vlerësimit të fëmijës nga komisioni merr pjesë një
prind/i afërm i tij.

15
Në rast se fëmija është në kopsht/shkollë, përveç prindit marrin pjesë:
a) punonjësi i shërbimit psiko-social të institucionit  arsimor;
b) mësues të fëmijës të caktuar nga drejtori i institucionit arsimor.

16
Komisioni njofton me shkrim drejtorin e institucionit të zakonshëm
arsimor se çfarë plani mësimor dhe programi lëndor do të ndjekin
fëmijët me AK.

17
Komisioni multidisiplinar bashkëpunon me komisionet e
institucioneve arsimore dhe udhëzon ata për punën  që duhet të



ndjekin me nxënësit me AK (programe të zakonshme të përshtatura
ose individuale).

18
DAR/ZA-ja siguron kushte të përshtatshme për ushtrimin e punës së
komisionit.

19
DAR/ZA-ja siguron arsimimin e fëmijëve me AK në një institucion
arsimor publik të zakonshëm ose të specializuar.

20
DAR/ZA-ja siguron arsimimin në shtëpi të nxënësve me AK që nuk
mund të ndjekin shkollë të zakonshme ose të specializuar të arsimit
bazë.

21
DAR/ZA-ja informon institucionet arsimore publike për shërbimet
rehabilituese që ofrohen nga institucionet shtetërore shëndetësore.

22
DAR/ZA-ja pajis me mjete didaktike dhe pajisje ndihmëse nxënësit
me AK për mbarëvajtjen e procesit mësimor.

23
DAR/ZA-ja vë në dispozicion të arsimimit në distancë të fëmijëve me
AK teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit.

24
Mësuesit e shkollave të specializuara bashkëpunojnë me mësuesit e
shkollave të zakonshme, për hartimin dhe zbatimin e planeve
edukative individuale (PEI) të nxënësve me AK.

25
Njësia e shërbimit psiko-social pranë DAR/ZA-së, koordinon takimet
e mësuesve të shkollave të specializuara me mësuesit e shkollave të
zakonshme.

26

Drejtori i institucionit arsimor të zakonshëm ka ngritur komisionin
për nxënësit me AK të përbërë nga:
a) tre mësues të lëndëve të ndryshme;
b) psikologu/punonjësi social;
c) një nga mësuesit e nxënësit me AK;
d) mësuesi ndihmës (nëse ka).

27 Punonjësi i shërbimit psiko-social është kryetar i komisionit.

28
Komisioni i institucionit arsimor të zakonshëm bashkëpunon me
mësuesit për hartimin dhe zbatimin e PEI-it.

29
Plani edukativ individual (PEI) është miratuar nga komisioni i
institucionit arsimor.

30
Komisioni i institucionit arsimor monitoron mbarëvajtjen e fëmijëve
me AK.

31
Komisioni multidisiplinar ka hartuar formatin e raportimit të
mbarëvajtjes së nxënësve me AK.

32
Komisioni i institucionit arsimor informon komisionin multidisiplinar
për mbarëvajtjen e nxënësve me AK, sipas formatit standard.

33
Anëtarët e komisionit pranë DAR/ZA-së dhe të institucionit arsimor,
mësuesit dhe mësuesit ndihmës, ruajnë konfidencialitetin e të dhënave
të fëmijëve me AK.

34
Drejtori i institucionit arsimor lehtëson dhe krijon kushte për
integrimin e nxënësve me AK në veprimtaritë e institucionit arsimor.

35
Drejtori i institucionit arsimor të zakonshëm monitoron punën e
komisionit të institucionit;

36 Drejtori i institucionit arsimor të zakonshëm monitoron zbatimin e



PEI-t.

37
Drejtori bashkëpunon me mësuesit për kujdesin dhe arsimimin e
nxënësve me AK.

38
Drejtori u mundëson mësuesve pjesëmarrjen në trajnime për thellimin
e njohurive për nxënësit me AK.

39
Drejtori bashkëpunon me mësuesit/nxënësit për të lehtësuar dhe
përmirësuar jetën e nxënësve me AK në mjediset e institucionit
arsimor.

40
Drejtori bashkëpunon me institucione të tjera arsimore dhe OJF për
shkëmbimin e përvojave lidhur me fëmijët me AK.

41
Në klasat e zakonshme që kanë dhe fëmijë me AK, në përputhje me
normat e përcaktuara nga ministri dhe vlerësimit nga komisioni pranë
DAR/ZA-së, punojnë mësues ndihmës

42
Mësuesi ndihmës ka diplomë në përputhje nenin 57 të Ligjit të
Arsimit Parauniversitar dhe specializim të përshtatshëm në fushën e
arsimimit të nxënësve me AK.

43
Mësuesi ndihmës1, në bashkëpunim me mësuesin lëndor dhe prindin,
harton dhe zbaton PEI-n për fëmijët me AK në përputhje me
dokumentet zyrtare të kurrikulës.

44
Objektivat e PEI-t janë të lidhura ngushtë me aftësitë e vetë-ndihmës
dhe aftësi të tjera sociale, sipas udhëzimeve të komisionit pranë
DAR/ZA-së.

45
Mësuesi ndihmës paraqet në planin ditor aspekte të ecurisë së fëmijës
me AK.

46 Mësuesit/prindërit propozojnë ndryshime të PEI-it.

47
Komisioni i institucionit në bashkëpunim me prindërit e fëmijës
miratojnë ndryshimet e PEI-t.

48
Mësuesi ndihmës/mësuesi kujdestar informon prindërit e fëmijëve me
AK për shërbimet shtetërore, shëndetësore, rehabilituese në ndihmë të
këtyre fëmijëve.

49
Mësuesit/mësuesi ndihmës bashkëpunojnë me prindërit për
mbarëvajtjen e fëmijës me AK.

50
Shkolla e specializuar regjistron nxënësin me AK në klasën e parë në
moshën 6-10 vjeç.

51
Nxënësi me AK qëndron në shkollë të specializuar deri në moshën 19
vjeç.

52
Shkolla e zakonshme regjistron nxënësin me AK në klasën e parë në
moshën 6-vjeç.

53
Shkolla ka dokumentacion të plotë për regjistrimin e nxënësve me
AK.

54 Transferimi i nxënësve bëhet në përputhje me kriteret zyrtare.

55
Shkolla regjistron nxënësin me AK të transferuar në bazë të
dokumentacionit të plotë për ecurinë e tij.

56 Mësuesi/ja vlerëson nxënësin me AK në përputhje me objektivat e

1 Kur nxënësi nuk ka mësues ndihmës, detyrat e mëposhtme janë për mësuesin kujdestar/lëndor.



përcaktuara në PEI.

57
Shkolla pajis nxënësin me dëftesë të veçantë, ku përmban objektivat e
realizuara të PEI-t.

58 Shkolla ka hartuar testet e provimeve të lirimit për nxënësit me AK.

59
DAR/ZA-ja ka  miratuar testet e provimeve të lirimit të hartuara nga
shkolla.

60
Shkolla u siguron nxënësve që nuk dëgjojnë/flasin mësimin në gjuhën
e shenjave.

61
Shkolla u siguron nxënësve që nuk shikojnë përdorimin e shkrimit
Brail.

62
Shkolla zbaton kurrikulën e zakonshme për nxënësit që nuk
shikojnë/dëgjojnë/flasin.

63
Shkolla harton dhe zbaton PEI për nxënësit që kanë nevojë për trajtim
të individualizuar.

64
Mësuesit e shkollave të specializuara kanë diplomë në arsimin
special.

65
Shkolla e specializuar shërben si qendër shkëmbimi përvoje për
mësuesit e shkollave të zakonshme.

66
Shkolla e specializuar ka venë në dispozicion të prindërve/mësuesve
ndihmës dhe mësuesve të shkollave të zakonshme bibliotekën e saj.

67
Në shkollat e specializuara, emërimi/largimi nga puna i
mësuesit/mësuesit ndihmës bëhet në përputhje me ligjin në fuqi.

68
Drejtori i shkollës bashkëpunon me këshillin e mësuesve për kalimin
nga mësues ndihmës në mësues.

69 Mësuesi ndihmës ka në kujdestari të tij një klasë nxënësish.

70
Rregullorja e brendshme e shkollës së specializuar përmban detyrat e
mësuesit ndihmës.


