
LISTE VERIFIKIMI - ARSIMI BAZË

Nr Instrumente PO JO

1
Detyrimi shkollor përfshin të gjithë fëmijët që kanë mbushur
moshën 6 vjeç.

2

Shkolla nuk ka të përfshirë në detyrimin shkollor nxënësit që
ndodhen jashtë shtetit, e shoqëruar kjo me një vërtetim nga organet
e njësisë bazë të qeverisjes vendore për sa kohë ai është jashtë
shtetit.

3
Drejtori i shkollës disponon vërtetimin e njësisë bazë të qeverisjes
vendore, në mungesë të vërtetimit nga prindi për fëmijën e larguar.

4
Drejtoria e shkollës ka plotësuar amzën e shkollës për nxënësin e
larguar.

5
Shkolla  brenda muajit maj siguron listën emërore të fëmijëve që
duhet të fillojnë klasën e parë në juridiksion e saj.

6
Drejtorët e shkollave bazë publike dhe ato private, dërgojnë listat
emërore të fëmijëve të regjistruar deri në fund të periudhës së
regjistrimit, DAR/ZA-së përkatëse.

7
Shkolla brenda muajit shtator, siguron  nga DAR/ZA-ja përkatëse,
listën e re të fëmijëve që nuk janë regjistruar në shkollat bazë
publike dhe ato private.

8
DAR/ZA-ja, ia dërgon këtë listë kryeplakut përkatës të zonës dhe
inspektorit të policisë së zonës.

9
Shkolla dokumenton bashkëpunimin me kryeplakun dhe
inspektorin e policisë për identifikimin e vendodhjes së fëmijëve të
paregjistruar në klasën e parë.

10
Drejtoria e shkollës disponon listën emërore të fëmijëve të
paregjistruar me vendodhjen e tyre, të dërguar nga DAR/ZA-ja,
brenda datës 15 tetor .

11
Shkollat publike disponojnë listat e fëmijëve që u përkasin zonës së
tyre dhe kanë kryer regjistrimin e nxënësve deri në fund të muajit
tetor të vitit të ri mësimor.

12
Shkollat publike informojnë DAR/ZA-në përkatëse për
përfundimin e procesit të regjistrimit.

13
Shkolla dokumenton bashkëpunimin me DAR/ZA-të dhe OJF-t, që
veprojnë në fushën e arsimit për zbatimin e LAPU-s për detyrimin
shkollor.

14
Shkolla planifikon në veprimtaritë e saj të punës 2 javëshin e fundit
të muajit qershor për regjistrime.

15
Gjatë periudhës së dyjavëshit të fundit të qershorit në shkollë
shërben një mësues, ose një ekip përgjegjës për regjistrimet e
nxënësve.

16
Shkolla gjatë 6-ditëshit të parë të periudhës së regjistrimeve në
klasën e parë regjistron vetëm nxënësit që i përkasin zonës së
shkollës.



17
Shkolla gjatë 4-ditëshit të dytë të periudhës së regjistrimeve  në
klasën e parë regjistron edhe nxënës që u përkasin shkollave të
zonave të tjera.

18

Regjistrimi i nxënësit në klasën e parë bëhet me këto dokumente:
a) certifikata e lindjes së fëmijës;
b) vërtetimi i vaksinave nga qendra shëndetësore;
c) raporti nga okulisti;
d) adresa e saktë e nxënësit;
e) vërtetimi i ndjekjes së kopshtit i firmosur nga drejtoresha (nëse
ka).

19

Në raste të veçanta, kur prindi ose kujdestari i fëmijës  dëshiron të
regjistrojë fëmijën në klasë të parë, por nuk ka certifikatë lindjeje
dhe vërtetim vaksinash, personi ose ekipi përgjegjës i regjistrimit e
bën regjistrimin, por i lë një afat të pranueshëm prindit për të sjellë
dokumentet e caktuara.

20
Ekipi përgjegjës i regjistrimit, në përfundim të këtij procesi, harton`
një raport të shkurtër informues për drejtorinë e shkollës, si dhe
dorëzojnë dokumentacionin e grumbulluar.

21

Drejtori i shkollës nuk regjistron nxënës nga zonat që nuk i
përkasin shkollës në rastet kur:
a) krijohen klasa me numër nxënësish mbi normën e përcaktuar në
udhëzimin e ministrit,
b) nuk ka mësues të mjaftueshëm për hapjen e klasave të reja.

22
Drejtori i shkollës publike njofton me shkrim titullarin e DAR/ZA-
së për rastet e mësipërme.

23
Shkolla publike, kur ka vende për nxënës të zonës të shkollave të
tjera, regjistron sipas radhës së paraqitjes për regjistrim nxënësit.

24

Mësuesi në klasën e I-III bashkëpunon me prindërit për nxënësin
me vështirësi në të nxënë dhe përcakton mënyra të posaçme të
ndihmës për të si::
a) përforcim;
b) hartim dhe zbatim të programeve individuale
c) ndihmë konkrete të prindërve.

25

Drejtori organizon forma plotësuese për mbarëvajtjen e nxënësve të
klasave I-III, të tilla si:
a) prindër vullnetarë në rolin e mësuesit ndihmës;
b) mësues ndihmës;
c) ndihmesa e qeverisë së nxënësve.

26

Drejtoria e shkollës lidhur me klasat I-III:
a) zhvillon  mbledhje mujore të posaçme me mësuesit e këtyre
klasave;
b) teston, të paktën tri herë gjatë vitit mësimor, ecurinë e nxënësve
në lëndët: gjuhë shqipe dhe matematikë;
c) ruan testet e kryera  një herë në vit nga DAR/ZA-ja.

27
Mësuesi vlerëson nxënësit me përshkrim gjatë vitit mësimor, në
përfundim të disa periudhave të vitit mësimor,  në fund të vitit



mësimor, të caktuara nga ministri për:
a) qëndrimin dhe aftësitë e përgjithshme të fëmijës si nxënës,
b) objektivat kryesore në fushat e të nxënit.

28
Mësuesi vlerëson sipas formatit të hartuar nga IZHA dhe miratuar
nga ministri.

29
Drejtoria e shkollës, për nxënësit mbetës të klasave I-III, disponon
kërkesën me shkrim nga prindi për përsëritjen e klasës së fëmijës së
tij, kur ai dëshiron.

30
Drejtoria e shkollës bashkëngjit kërkesën e prindit të fëmijës
përsëritës të klasës I-III në amzë dhe e  ruan atë në arkivin e
shkollës.

31

Plani i veprimtarive të drejtorisë për të përmirësuar arritjet e të
gjithë nxënësve të klasave I-III dhe testet, janë objekt shqyrtimi nga
specialistët e DAR/ZA-ve për përhapjen e përvojave të suksesshme
dhe objekt inspektimi nga IShA.


