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© Aplikimet për leje për të shumëfishuar ose përkthyer pjesë nga ky dokument duhet të 

dërgohen në:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Rruga “Brigada e VIII”, Pall. LID, K.1, Z.1, Tiranë, Shqipëri

Email: info@observator.org.al

Webmail: www.observator.org.al

Ky dokument është realizuar në kuadër të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, zbatuar nga 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në partneritet me UNICEF. 

Përmes kësaj nisme, zbatuar nga “Observatori” në partneritet me zyrën e UNICEF-it në 

Shqipëri, mbështetet procesi i identifikimit dhe integrimit të fëmijëve jashtë shkolle në 

Shqipëri.

Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e Observatorit. Opinionet e shprehura këtu 

janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionet e UNICEF.
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Ky dokument lidhet me një hap të rëndësishëm e ndryshim të madh në jetën e fëmijës suaj – 

hyrjen në shkollë. Fillimi i shkollës, veçanërisht në kushtet pandemike, është ndryshim i madh 

dhe emocional për fëmijën dhe për ju. Së bashku me mësuesit ju duhet t’ia bëni sa më të lehtë 

ambientimin në shkollë. Ky proces është i vështirë veçanërisht për fëmijët që nuk kanë ndjekur 

arsimin parashkollor.

Ju duhet të flisni me kujdes dhe durim me fëmijën për ta përgatitur atë për fillimin e një rrugëtimi 

të ri, duke diskutuar dhe duke iu përgjigjur pyetjeve të shumta të tij/ saj. Ju duhet të kujdeseni 

që ai/ ajo të jetë i/e qetë, por edhe i/e vetëdijshëm që do të nisë një kohë e re, ku të mësuarit 

do të jetë për të një detyrë e dobishme dhe tërheqëse, që do ta bëjë atë të aftë në përballje me 

sfidat e jetës. Për të gjitha këto, nuk mjafton vetëm dëshira dhe dashuria, por duhet të keni edhe 

njohuritë kryesore për të drejtat dhe detyrimet e fëmijës në shkollë. 

Të nderuar prindër,
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      Ju duhet ta dini që: 
1. Drejtoria e shkollës njofton me shkrim zyrën arsimore dhe prindin nëse fëmija nuk është 

regjistruar në shkollë apo nëse ka munguar më shumë se 10 ditë pa arsye. 

2. Drejtoria e merr këtë informacion nga mësuesi kujdestar i fëmijës suaj. 

3. Drejtuesit e zyrës arsimore njoftojnë bashkinë ku fëmija është banues me të dhënat nga 

shkolla. 

Në Shqipëri, shkolla publike është falas dhe arsimi 
bazë, nga klasa e parë deri në klasën e nëntë, 
është i detyruar për vajzat dhe djemtë nga mosha 
6 deri 16 vjeç. 

Të shkuarit në shkollë është një e drejtë ligjore për 
të gjithë fëmijët shqiptarë dhe të huaj që jetojnë në 
Shqipëri.

Të shkuarit në shkollë është një e drejtë ligjore për 
të gjithë fëmijët shqiptarë dhe të huaj që jetojnë në 
Shqipëri. 

Djemtë dhe vajzat mësojnë në të njëjtat klasa dhe 
trajtohen në mënyrë të barabartë.

Shkolla publike është laike: ajo respekton kulturën, 
gjuhën dhe fenë e secilit.

1.  E DREJTA E FËMIJËVE PËR ARSIMIM

Në shkollë, fëmijët mësojnë në gjuhën shqipe, 
sepse shqipja është gjuha zyrtare në Republikën e 
Shqipërisë.

 ABC

Kujdesi i komunitetit, i shoqërisë, por dhe mbështetja 
e vazhdueshme e familjes ndikojnë që fëmija të 
përfundojë me sukses arsimin bazë dhe të vazhdojë 
me arsimin e mesëm të lartë, duke u zhvilluar më tej.

=

 17 
vjeç

6 - 16
 vjeç
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Regjistrimi i fëmijës në klasë të parë këtë vit shkollor përveçse regjistrimit fizik në shkollën 

përkatëse është bërë edhe nëpërmjet portalit e-Albania, në formë pilotimi në disa shkolla të 

vendit.

2.1     Regjistrimi në klasën e parë në shkollën përkatëse të vendbanimit 

të fëmijës

Regjistrimi i fëmijës në klasën e parë në shkollën përkatëse të vendbanimit bëhet me këto 

dokumente: 

1. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.

2. Vërtetim që fëmija ka ndjekur kopshtin ose klasën përgatitore (nëse ka).

Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmijën në klasë e parë, por nuk disponon 

vërtetimin e vaksinimeve, drejtoria e shkollës i kërkon prindit t’i drejtohet qendrës shëndetësore 

përkatëse dhe, pas marrjes së vërtetimit, e regjistron fëmijën.

2.2     Regjistrimi në klasën e parë në portalin e-Albania

Portali e-Albania u vjen në ndihmë për regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë. Hapat e regjistrimit 

nëpërmjet e-Albania gjenden në Shtojcën B. 

2.   REGJISTRIMI I FËMIJËS NË KLASËN E PARË

Të dashur prindër:

a. Fëmija që ka mbushur moshën 6 vjeç brenda muajit shtator ka detyrimin ligjor për të 

filluar shkollën. 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.

b. Fëmija regjistrohet në institucionin arsimor publik që mbulon vendbanimin e prindërve 

apo personit përgjegjës prindëror.

c. Fëmija që ndodhet në mënyrë të ligjshme jashtë shtetit nuk përfshihet në detyrimin për 

t’u  regjistruar në shkollë për aq kohë sa është jashtë shtetit. 
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3.   LIDHJA PRINDËR–SHKOLLË PËR REZULTATE TË 
MIRA PËR FËMIJËN

Shkolla i mëson fëmijët të jenë të pavarur dhe të bëjnë detyrat e tyre. Roli juaj si prindër duke e 

kontrolluar nëse i bën detyrat dhe shkon rregullisht në shkollë është i pazëvendësueshëm. Ja 

edhe disa detyra të tjera që keni si prindër:

1. Takoni mësuesen apo mësuesin e fëmijës suaj. Kur janë më shumë se një mësues takoni 

mësuesin kujdestar dhe drejtuesit e shkollës. 

2. Nëse mendoni se fëmija ka shqetësime takoni edhe psikologen e shkollës apo punonjësin 

social.

3. Pyesni për sigurinë në shkollë dhe mund të vizitoni mjediset si oborri, korridoret, klasat, 

tualetet, kabinetet e laboratorët, mjetet mësimore sipas lëndëve, biblioteka, palestra etj.

4. Komunikoni me mësuesin kujdestar që fëmija të mund të përfshihet në veprimtari të 

ndryshme artistiko-kulturore që klasa dhe/ ose shkolla organizon. 

5. Tregohuni të gatshëm të jepni ndihmën tuaj për ecurinë e fëmijës gjatë procesit mësimor-

edukativ në shkollë. Bisedoni me të. Kur fëmija kthehet në shtëpi pas shkollës, pyeteni atë 

se çfarë bëri gjatë ditës dhe çfarë mësoi. 

6. Ushtroni të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në këshillin e prindërve të klasës, në 

këshillin e prindërve të shkollës dhe në bordin e institucionit arsimor.

7. Nëse fëmija juaj ka aftësi të kufizuar ose nevoja të veçanta:

a. informoni drejtuesin e shkollës për nevojat e fëmijës;

b. njihuni me kushtet dhe aksesin që ofron shkolla për fëmijën me aftësi të kufizuar (lartësia 

e shkallëve, rampa dhe përshtatshmëria e saj, mjediset e përshtatura për ndërveprim: 

oborri, korridoret, klasat, tualetet, kabinetet e laboratorët, mjetet mësimore sipas 

lëndëve, biblioteka, palestra etj.);

c. kërkoni që fëmija juaj të regjistrohet në të njëjtën klasë me bashkëmoshatarët e tij/ saj;

d. kërkoni informacion nga stafi drejtus i shkollës për mënyrat se si shkolla do të përmbushë 

nevojat e fëmijës suaj.
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton se:

“Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, 
feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, 
sociale ose përkatësia prindërore. Askush nuk mund të diskriminohet... nëse nuk 
ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive

 “Kushdo ka të drejtën për arsimim... 
Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike 
është falas

Neni 
18

Neni 
57

Në ligjin nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, sanksionohet: 

1. Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të 

huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, 

orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, 

vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin 

shqiptar.

2. Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas” (neni 5). 

3. “Format e arsimimit në shkolla janë: a) arsimim me kohë të plotë; b) arsimim me kohë të 

pjesshme; c) arsimim në distancë.” (neni 16).

4.   SHTOJCA

4.1 Shtojca A- Korniza ligjore

“

“



 Interesi i nxënësit është parësor.     Respektohen, mbrohen dhe 
promovohen të drejtat e liritë e njeriut në 

përgjithësi dhe të drejtat e fëmijëve në 
veçanti.       Nxënësve dhe punonjësve u ofrohet 

mbrojtje nga çdo formë veprimi ose 
mosveprimi që mund t’u shkaktojë 
diskriminim, dhunë, keqtrajtim ose 

dëm moral. 

Zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së 
nxënësve. 

Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për 
arsimim cilësor, si dhe shanse të 

barabarta për arsimim.

Nxënësve të familjeve në nevojë, 
nxënësve me aftësi të kufizuara dhe 

atyre me vështirësi në të nxënë u 
ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas 

përcaktimeve në këtë ligj. (neni 6)

Në të njëjtin ligj theksohet se në institucionet e arsimit parauniversitar:

1 2

3

4

5

6

Gjithashtu, ligji për sistemin arsimor parauniversitar parashikon që nxënësi ka të drejtë:

a. të përzgjedhë një institucion arsimor, publik ose privat;

b. të ndjekë institucionin arsimor publik që është në zonën e përcaktuar nga njësia bazë 

përkatëse e qeverisjes vendore;

c. t’i sigurohet nga institucioni shërbim arsimor cilësor, sipas interesave, nevojave dhe 

mundësive të tij, si dhe ndihmë e posaçme për të përballuar vështirësitë e tij të veçantatë 

të nxënit... (neni 61); 
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Sipas ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës:
 

1.  Fëmija mbrohet nga shfrytëzimi ekonomik, sipas parashikimeve të Kodit Penal, që përfshin  

kryerjen e çdo pune që:

b. paraqet rreziqe për shëndetin fizik dhe mendor, mirëqenien e zhvillimin e tij tërësor;

c. cenon edukimin;

d. është e detyruar.

2.  Ndalohet marrja në punë e fëmijës nën moshën 16 vjeç. Fëmija mund të kryejë punë të lehta, 

që nuk dëmtojnë shëndetin, formimin e tij ose e largojnë atë nga shkolla, sipas përcaktimeve 

të parashikuara në Kodin e Punës. (neni 24)

Sipas Kodit të Familjes dhe legjislacionit në fuqi: 

   Prindërit kanë detyrë dhe të drejtë të kujdesen për mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien, 
edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të lindur nga martesa ose jashtë martese. 

   Prindërit duhet të sigurojnë mirëqenien emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës: 
mirërritjen, edukimin, arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurive të tij. 

Kur prindi shpërdoron përgjegjësinë prindërore ose tregon pakujdesi të rëndë në 
ushtrimin e saj, mund t’i hiqet përgjegjësia prindërore. 

     Prindi ka detyrë të kujdeset që fëmija i tij të ndjekë rregullisht institucionin arsimor 
dhe të mësojë rregullisht. 4

1

2

3
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4.2 Shtojca B – Hapat e regjistrimit nëpërmjet e-Albania

            Hapat e procedurës:

1. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania, nëpërmjet numrit personal të kartës të 

identitetit.

2. Zgjidhni shërbimin “Aplikim për regjistrim në klasë të parë”. 

3. Klikoni butonin “Përdor”. 

4. Plotësoni formularin e aplikimit dhe klikoni “Dërgo”. 

5. Aplikimi duhet të mbërrijë në shkollën që prindi ka përzgjedhur gjatë regjistrimit të  fëmijës 

dhe shkolla fillon procedurën për trajtimin e kërkesës. Në qoftë se çdo gjë është në rregull, 

shkolla regjistron fëmijën. Shkolla njofton elektronikisht aplikuesin në rast pranimi ose 

mospranimi të regjistrimit, brenda 24 orëve. Në rast mospranimi, personi që ushtron 

përgjegjësinë prindërore, vazhdon aplikimin brenda afatit në institucionin arsimor ku i 

takon regjistrimi i fëmijës. 

Në rastet kur aplikimi për regjistrim kryhet nga personi që ka kujdestarinë ligjore për fëmijën 
kërkohet dokumenti i kujdestarisë ligjore.

Më poshtë pasqyrohet formulari i aplikimit dhe mënyra e plotësimit të tij për regjistrimin 
nëpërmjet e-albania. 

Periudha e vlefshmërisë: Pa limit

Kostot: Pa pagesë
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Në pikën 1 të seksionit B shfaqen opsionet:

1. Familjar
2. Kujdestar ligjor
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Në pikën 1 të seksionit D shfaqen opsionet: 

1. Po
2. Jo
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Në pikën 2 të seksionit D shfaqen opsionet: 

1. Ka ndjekur kopsht publik 
2. Ka ndjekur kopsht privat 
3. Nuk ka ndjekur kopsht

Në rastet kur aplikimi kryhet nga kujdestari ligjor i fëmijës (në pikën 1 të seksionit B përzgjidhet 

opsioni “Kujdestar ligjor”), seksioni D ka edhe pikën 3: Vendimi i gjykatës për marrjen e kujdestarisë 
ligjore si më poshtë:

Në përfundim, pasi dërgohet aplikimi, aplikanti merr mesazhin si më poshtë:
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