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Të dashur prindër, 

Hyrja në shkollë është një ndër momentet më të veçanta në 
jetën e një prindi, dhe një hap i madh në jetën e çdo fëmije. Kjo 
periudhë përfaqëson një tranzicion të rëndësishëm në zhvillimin 
e fëmijës, pavarësisht nëse ai ka ndjekur kopshtin apo ka qëndruar 
në shtëpi. Kjo kohë mund të ketë ndikim pozitiv në qëndrimin 
që fëmija ka ndaj shkollës dhe mësimit në përgjithësi. Studimet 
tregojnë se familjarizimi me kërkesat e shkollës i ndihmon si 
fëmijët edhe prindërit të përshtaten më lehtë me shkollën dhe 
zvogëlon ankthin për fillimin e shkollës për të dyja palët. 

Për fëmijët me aftësi të kufizuar hyrja në shkollë është edhe 
më e ndërlikuar e për këtë arsye kërkon planifikim dhe koordinim 
të mirë. Planifikimi i hyrjes në shkollë, ka si qëllim të ndihmojë 
fëmijët të përshtaten më shpejt me shkollën e të zhvillojnë një 
qëndrim më pozitiv ndaj saj, sepse një fillim i mbarë rrit mundësitë 
për sukses të mëtejshëm.

Në fakt, ka shumë gjëra që duhet të dini e bëni para se 
fëmija juaj të shkojë në shkollë. Kjo broshurë informuese do t’ju 
ndihmojë në fazën e planifikimit për fillimin e klasës së parë. Në të 
mund të gjeni informacionet kryesore të nevojshme për procesin 
e planifikimit dhe regjistrimit në shkollë. Ne shpresojmë se ky 
informacion do t’ju ndihmojë të bëheni gati e do t’ju udhëzojë 
përmes këtij ndryshimi.
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Cilat janë dokumentet e nevojshme 
për regjistrimin në shkollë?

Dispozita Normative
Dokumentet e regjistrimit të nxënësve me aftësi 

të kufizuara është e njëjtë me ato të nxënësve të tjerë. 
Kryetari i komisionit pranë DAR-it i dorëzon drejtorit të 
kopshtit/shkollës dokumentin e hartuar për nxënësin.

Për të regjistruar fëmijët në klasë të parë të shkollës së arsimit 
të detyruar, janë të nevojshme të dorëzohen pranë drejtorisë së 
shkollës dokumentet e mëposhtme:

	Certifikatën personale (e lindjes) së fëmijës
	Certifikata e vaksinimeve e përcaktuar nga Ministria e 

Shëndetësisë

Për fëmijët me aftësi të kufizuar të vlerësuar nga KMCAP ose 
komisioni pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale për aftësinë e kufizuar, 
prindi dorëzon edhe dokumentin e hartuar nga ky komision.

Dispozita Normative
Përfshirja cilësore e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 

kopshtet dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë është 
parësore.

Nxënësve me aftësi të kufizuara u mundësohet arsimimi 
në kopshte dhe shkolla të zakonshme të arsimit bazë në të 
njëjtin grup/klasë me bashkëmoshatarët e tyre.
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Hapa të nevojshëm për përgatitjen e fëmijës për të hyrë 
në shkollë

a. Takoni paraprakisht personelin përgjegjës pranë shkollës dhe 
informohuni mbi kushtet dhe shërbimet e shkollës

b. Përpiquni të regjistroheni mundësisht disa muaj përpara fillimit 
të vitit shkollor.

c. Nëse fëmija juaj ka aftësi të kufizuar ose nevoja të tjera të 
veçanta, informoni drejtuesin e shkollës mbi nevojat e tij.

d. Bëni takime me stafin e shkollës para fillimit të shkollës. 
Informohuni më gjerësisht për shkollën. 

e. Informoni në mënyrë verbale dhe të shkruar, stafin e shkollës 
për veçantitë e fëmijës suaj. Plotësoni një formular a dokument 
tjetër ku jepni informacion më të detajuar për fëmijën.

f. Vizitoni me fëmijën tuaj mjediset e shkollës, dhe njihuni me 
mësuesin kujdestar dhe mjedisin e klasës ku do të mësojë 
fëmija. Intervistoni në prani të fëmijës stafin e shkollës.



05TE GJITHË NË SHKOLLË

Këshilla për prindërit në procesin e regjistrimit
1. Planifikimi në kohë ndihmon për një tranzicion më të lehtë me 

sistemin e shkollës

2. Është e këshillueshme të filloni kontaktet e para me shkollën, 
disa muaj përpara fillimit të vitit të ri shkollor.

3. Drejtori I shkollës duhet të jetë personi i parë që duhet 
të kontaktoni. Më pas ai mund të caktojë një person tjetër 
përgjegjës për tju takuar në procesin e regjistrimit.

4. Bëni pyetje që ju sigurojnë informacion të nevojshëm për 
mundësitë, kushtet dhe shërbimet e shkollës.

5. Nëse vendosni të regjistroni fëmijën në shkollën e përzgjedhur, 
filloni të mendoni që tani e të shprehni dëshirën për të qenë 
pjesë e bordit të prindërve.

Dispozita Normative
Komisioni I DAR: i jep me shkrim personit që ka 

paraqitur kërkesën, rekomandimin për: ndjekjen nga fëmija 
të shkollës së zakonshme ose të specializuar; kalimin nga 
shkolla e zakonshme në shkollën e specializuar; kalimin nga 
shkolla e specializuar në shkollën e zakonshme.sugjeron 
kopshtin/shkollën që ka kushtet më të përshtatshme për 
të mirëpritur  nxënësin;rekomandon shërbimet shtesë që 
duhet të marrë fëmija në qendra ditore ose në institucione 
të tjera të specializuara për shërbimet rehabilituese.

Komisioni njofton me shkrim drejtorin e institucionit të 
zakonshëm arsimor se cilët nga fëmijët me aftësi të kufizuara 
do të mësojnë me plan mësimor dhe programe lëndore të 
zakonshme, të përshtatura ose të specializuara për ta.



Për fëmijët me aftësi të kufizuar
1. Fëmija juaj mund të regjistrohet në të njëjtën klasë me 

bashkëmoshatarët e tij.

2. Sigurisht që ju mund të ndryshoni mendje gjatë procesit të 
regjistrimit dhe përzgjedhjes së shkollës, por planifikimi i 
hershëm ju jep kohën e nevojshme për një fillim të mbarë.

3. Nëse fëmija është në kopsht, diskutoni paraprakisht me 
drejtuesen e kopshtit për hapat që do të ndiqni në regjistrimin 
e tij në shkollë.

4. Nëse vendosni të regjistroni fëmijën, së pari kontaktoni 
me drejtorin e shkollës, për të kuptuar sesi dhe kur do të 
regjistrohet fëmija në shkollë.

5. Informoni drejtorin e shkollës për aftësinë e kufizuar të fëmijës 
apo nevoja të tjera të veçanta që mund të ketë, ai do t’ju 
informojë mbi mënyrat sesi shkolla do të përmbushë nevojat e 
fëmijës suaj.
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6. Shkëmbeni informacion të vlefshëm me shkollën për fëmijën, 
përmes komunikimit të drejtëpërdrejtë me gojë dhe/ose me 
shkrim.

7. Hartoni një plan të përbashkët me personelin përkatës në 
shkollë mbi hapat që do të ndiqni për kalimin e fëmijës në 
shkollë, në të cilin të identifikoni nevojën për mbështetje të 
fëmijës, sqaroni rolet dhe përgjegjësitë e palëve

Cilat janë disa nga pyetjet që duhet t’i bëni stafit drejtues 
dhe atij pedagogjik në shkollë?

Kur zgjidhni shkollën, merrni parasysh nevojat e fëmijës suaj 
dhe mbështetjen që është në gjendje të ofrojë shkolla. Ndaj pasi 
të keni marrë informacionin e parë për shkollën, ju mund të pyesni 
stafin e shkollës:

1. A ka mësuesi i klasës përvoja të mëparshme me fëmijë nevojat 
e të cilëve janë të ngjashme me ato të fëmijës tim?
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2. A ka shkolla staf mbështetës (psikologë, mjekë, punonjës 
socialë) me përvojë në punën me fëmijët. Si dhe përvojë pune 
me fëmijët me aftësi të kufizuar të ngjashme me fëmijën tuaj?

3. Cilat janë burimet kryesore mbështetëse në shkollë për një 
fëmijë me aftësi të kufizuar?

4. Sa fëmijë do të jenë në klasën ku do të regjistroni fëmijën? Sa 
është madhësia e klasës?

5. Si do të informoheni për mbarëvajtjen e fëmijës suaj në 
shkollë?

6. A do të sigurojë shkolla ndihmë/mbikqyeje në kohën e lojës?

7. A është e mundur për ju si prind të vizitoni klasën gjatë procesit 
mësimor edukativ?

8. A do të ndihmohen mësuesit e shkollës nga mësues ndihmës, 
dhe/ose mësues të tjerë të specializuar në punën e tyre?

9. A do të jetë në gjendje fëmija juaj të marrë ndihmën e 
nevojshme në këtë shkollë?

10. A është e mundur të merren pranë shkollës shërbime të tjera 
mjekësore e terapeutike?
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Gjatë vizitës në shkollë përpiquni të shihni kushtet dhe 
aksesin që ofron shkolla për fëmijën me aftësi të kufizuar.  
Përpiquni të jepni përgjigje pyetjeve të tilla si:

a. Ç’lartësi kanë shkallët?

b. A ka rampa në shkollë? A janë të gjithë mjediset e shkollës 
të përshtatura për te ofruar ndërveprim (, klasat, laboratorët, 
palestra, oborri, biblioteka)

c. A janë të përshtatshme dhe aksesueshme tualetet për 
fëmijën?

d. A ka shkolla mjetet e duhura mesimore edukative sipas 
lëndëve?

e. A ka pajisje dhe mjete mësimore në ndihmëse të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në shkollë? A ka vend për to në shkollë?
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Nëse gjatë vitit shkollor, ju mendoni që fëmija juaj ka 
një vështirësi, atëhere ju keni të drejtë:

• Të kërkoni vlerësimin për këtë vështirësi të fëmijës suaj, 
nga ana e Komisionit të vlerësimit të nxënësve me aftësi të 
kufizuara, pranë Drejtorisë Arsimore apo Zyrës Arsimore, në 
rrethin tuaj.

• Të informoheni për rezultatet e këtij vlerësimi.

• Të konsultoheni me komisionin (mësuesit dhe drejtuesit) e 
shkollës së fëmijës tuaj në lidhje me këtë vlerësim.

• Të informoheni nga komisioni i shkollës në lidhje më 
mbarëvajtjen, arritjet akademike dhe sociale të fëmijës suaj, 
sipas planit edukativ individual të hartuar për të.

Nëse fëmija juaj ka një aftësi të kufizuar, ateherë ju keni 
të drejtë:

•	 Të zgjidhni një kopësht/shkollë të zakonshme publike për 
edukimin më të mirë të mundshëm të fëmijës suaj.
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• Të kërkoni një arsimimin sa më cilësor dhe të barabartë për 
fëmijën tuaj, në të njëjtat kushte  si fëmijët e tjerë.

• Të konsultoheni më komisionin pranë drejtorise apo zyrës 
arsimore të rrethit tuaj dhe të kërkoni	 qe	 fëmija	 juaj	 të	
mësoj	më	programin	e	zakonshëm	mësimor	dhe/ose	me	
plan	edukativ	individual	të	hartuar	posaçërisht	për	të.

Nëse procesi i regjistrimit nuk po shkon mirë dhe keni 
ankesë, mund të kontaktoni me:

Drejtorinë Arsimore Rajonale

Zyrën Arsimore Rajonale

Agjensinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve 




