


REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË KLASËN E PARË BËHET NË PËRPUTHJE ME NENIN 
13 TË KREUT IV, “ARSIMI BAZË”, TË DISPOZITAVE NORMATIVE PËR SISTEMIN 
ARSIMOR PARAUNIVERSITAR, 2013, TË NDRYSHUARA.

PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË NXËNËSVE NË KLASËN E PARË
1. Regjistrimi në klasën e parë bëhet në dy javët e fundit të muajit qershor, me 

përjashtim të rastit kur fëmija ndryshon vendbanimin deri në ditën e fillimit të 
shkollës. Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë bëhet me formularin e plotësuar 
nga personi që ushtron përgjegjësinë prindërore.

2. Çdo institucion arsimor duhet të zbatojë listën emërore të fëmijëve të dërguar 
nga Ministria e Brendshme, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) me nr. 7522 prot. 
datë 12.07.2018, Ministrisë së Brendshme (MB), me nr. 8649 prot. 22.10.2018 
dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS) me nr. 6084 
prot. 23.10.2018 “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë 
fëmijëve të moshës shkollore”.

3. Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë bëhet me këto dokumente: 
a. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.
b. Vërtetim që fëmija ka ndjekur kopshtin ose klasën përgatitore (nëse ka).

4.  Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmijën në klasë e parë, por 
nuk disponon vërtetimin e vaksinimeve, drejtori i shkollës i kërkon prindit t’i 
drejtohet qendrës shëndetësore përkatëse dhe, pas marrjes së vërtetimit, e 
regjistron fëmijën.

JU SJELLIM NË VËMENDJE PËRFITIMIN E:
- Transportit falas për nxënësit që ndjekin arsimin bazë ose kopshtin dhe që e kanë 
shtëpinë ku banojnë mbi 2 km larg nga shkolla (Pika 1.b e vendimit nr. 682, datë 
29.07.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondeve publike për 
transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë 
vendbanimit”, të ndryshuar).
- Teksteve shkollore në përdorim falas për nxënësit e klasave I-IV (Pika 1 e Udhëzimit 
të MASR-së Nr. 24, datë 19.7.2018 “Për dhënien në përdorim falas dhe kthimin e 
teksteve shkollore për nxënësit e klasave I–IV të arsimit bazë”, i ndryshuar, dhe 
teksteve shkollore falas për fëmijët: viktima të trafikimit; të ndodhur në 
paraburgim/vuajtje dënimi; të shtruar në Shërbimin Onkologjik; e policëve të rënë në 
detyrë; romë dhe egjiptianë; me status jetimi; të pakicave kombëtare; përfitues në 
institucionet e përkujdesjes sociale rezidenciale publike. (pika 6.9 e vendimit nr. 707, të 
Këshillit të Ministrave, datë 26.08.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin 
nr. 107, datë 10.2.2010 të Këshillit të Ministrave “Për botimin, shtypjen, shpërndarjen 
dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar”).


