
REGJISTRIMI I NXËNËSVE
NË KLASË TË PARË

NISMA “ÇDO FËMIJË NË SHKOLLË” REALIZOHET NGA OBSERVATORI PËR TË 
DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE NË PARTNERITET ME UNICEF NË SHQIPËRI

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE



PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË NXËNËSVE NË KLASËN E PARË:

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 në e-Albania nga personi që ushtron përgjegjësinë prindërore.

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”.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim në e-Albania.
Vetëm në rastet kur aplikimi për regjistrim kryhet nga personi që ka kujdestarinë ligjore: 
- Dokumenti i kujdestarisë ligjore.

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-IX (Pika 1 e Udhëzimit të 
MASR-së Nr. 21, datë 13.08.2020 “Për përcaktimin e procedurave për administrimin e 
teksteve shkollore në përdorim falas në arsimin parauniversitar”.

Teksteve shkollore falas për nxënësit në arsimin parauniversitar: a) me status jetimi; b) nga 
familje me ndihmë ekonomike; c) me aftësi të kufizuara; ç) nga familje që kanë anëtarë me 
AK; d) nga familje ku kryefamiljari përfiton pension invaliditeti shteti; dh) nga familje ku 
kryefamiljari në pension shteti; e) romë dhe egjiptianë; ë) me status e të verbri; f) viktima të 
trafikimit; g) viktimës dhe viktima të mundshme të trafikimit; gj) të moshës shkollore të 
arsimit parauniversitar në institucionet e paraburgimit/vuajtjes së dënimit; h) të shtruar në 
Shërbimin Onkologjik; i) fëmijë të punonjësve dëshmor i atdheut; j) përfitues në institucionet 
e përkujdesjes sociale rezidenciale publike. (pika 6.2 e vendimit nr. 486, të Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.2020, “Për shtypjen, botimin, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve 
shkollore të arsimit parauniversitar”).
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REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË KLASËN E PARË BËHET NË PËRPUTHJE 
ME NENIN 7 TË KREUT III,“ARSIMI BAZË”, TË RREGULLORES PËR 
FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE, 2020.


