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URDHËR I PËRBASHKËT 
Nr. 2, datë 5.1.2015 

 

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË 
BASHKËPUNIMIT, DATË 2.8.2013, “PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NË 

SHKOLLË TË TË GJITHË FËMIJËVE TË MOSHËS SË DETYRIMIT SHKOLLOR” 
 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të Marrëveshjes 
ndërmjet katër ministrive, datë 2.8.2013, “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të 
moshës së detyrimit shkollor”, 

 

URDHËROJMË: 
 

1. Miratimin e rregullores për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, datë 2.8.2013, “Për 
identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij urdhri. 

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri, të gjitha institucionet dhe strukturat e përcaktuara në rregullore. 
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I ARSIMIT DHE SPORTIT 
Lindita Nikolla 

 

MINISTRI I PUNËVE TË BRENDSHME 
Saimir Tahiri 

 

MINISTRI I SHËNDETËSISË 
Ilir Beqaj 

 
RREGULLORE 

PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NË SHKOLLË TË TË GJITHË FËMIJËVE TË 
MOSHËS SË DETYRIMIT SHKOLLOR 

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të Marrëveshjes 
ndërmjet katër ministrive, datë 2.8.2013, “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të 
moshës së detyrimit shkollor”, 

 
 

URDHËROJMË: 
 

1. Lista e fëmijëve, që duhet të ndjekin klasën e parë, përmban këta përbërës: 
Emri, mbiemri, emri i babait, emri i nënës, numri personal, gjinia, datëlindja, vendlindja dhe vendbanimi. 
2. Strukturat vartëse të MAS-it, brenda datës 1 mars, të dërgojnë, në format elektronik, datën e fillimit të 

vitit të ardhshëm shkollor te Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe te njësitë arsimore vendore dhe 
këto të fundit, brenda datës 5 mars, të dërgojnë me shkresë zyrtare, te qendrat përkatëse shëndetësore datën 
e fillimit të vitit të ardhshëm shkollor. 

3. Qendrat shëndetësore, brenda datës 2 prill, të dërgojnë në format elektronik ose me shkresë zyrtare, 
listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë, përkatësisht te drejtoria përkatëse rajonale e 
shëndetësisë/drejtoria përkatëse e shëndetit publik/autoriteti shëndetësor rajonal i Tiranës. 

Përbërësit për fëmijët janë parashtruar në pikën 1. 
(Fëmijët, që kanë detyrimin të regjistrohen në klasën e parë, janë ata sipas përcaktimit të bërë në ligjin për 

arsimin parauniversitar.) 
4. MPB-ja, brenda datës 10 prill, të dërgojë në MAS, në format elektronik, listën e fëmijëve që duhet të 

fillojnë klasën e parë në vitin e ardhshëm shkollor sipas përbërësve të parashikuar në pikën 1. 
5. Drejtoria përkatëse Rajonale e Shëndetësisë/ Drejtoria e Shëndetit Publik/Autoriteti Shëndetësor 

Rajonal i Tiranës, brenda datës 10 prill, të hartojnë në format elektronik listën përmbledhëse të të dhënave të 
paraqitura nga qendrat shëndetësore dhe t’ia dërgojnë Ministrisë së Shëndetësisë (MSH). 

6. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 10 prill, me qëllim evidentimin e familjeve të fëmijëve që 
janë në rrezik të mos ndjekin klasën e parë: 

a) të bashkëpunojnë me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në nivel lokal; 
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b) të bashkëpunojë me të gjitha shkollat dhe grupet e tjera të interesit. 
7. MSH-ja të dërgojë te MAS-i, brenda datës 15 prill, në format elektronik, listat e parashikuara në pikën 

6. 
8. Strukturat vartëse të MAS-it, brenda datës 10 maj: 
 
a) të hartojnë listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë në vitin e ardhshëm shkollor, bazuar 

në listat e parashikuara në pikat 4 dhe 7 për çdo njësi arsimore vendore; 
b) t’u dërgojë njësive arsimore vendore listat përkatëse me postë elektronike dhe me shkresë zyrtare. 
9. Njësia arsimore vendore, brenda muajit maj, t’u dërgojë në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, 

të gjitha shkollave në juridiksionin e saj, në listën e parashikuar në pikën 8, të plotësuar me të dhënat e 
parashikuara në pikën 6. 

10. Drejtorët e shkollave, brenda 3 ditëve pune pas datës së fillimit të vitit shkollor, t’u dërgojnë njësive 
arsimore vendore përkatëse, në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, listën emërore të fëmijëve që janë 
të regjistruar në klasën e parë, duke pasur parasysh përbërësit e parashikuar në pikën 1. 

11. Çdo njësi arsimore vendore, bazuar në raportimet e shkollave, sipas pikës 10, brenda 5 ditëve pune 
nga njoftimet e shkollave, sipas pikës 10, të hartojë në format elektronik këto dokumente: 

a) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonës që i takon çdo shkolle të arsimit bazë në 
juridiksion; 

b) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë njësitë administrative 
përkatëse, sipas modelit të paraqitur te shtojca; 

c) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë komisariatet përkatëse të 
policisë, sipas modelit të paraqitur te shtojca. 

12. Çdo njësi arsimore vendore t’i dërgojë menjëherë, në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, 
kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe shefit të komisariatit përkatës të policisë dhe, për 
dijeni, prefektit përkatës, listën e fëmijëve që ende nuk janë regjistruar në klasën e parë, të parashikuara në 
pikën 12/b/c dhe në shtojcën me të dhënat për çdo fëmijë. 

13. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni e shkresës zyrtare, 
të dërguar nga njësitë arsimore vendore, të parashikuar në pikën 11/a, duke pasur parasysh adresat e 
fëmijëve, të përcjellë për plotësim shtojcën te personi përgjegjës i njësisë administrative. 

14. Shefi i Komisariatit të Policisë, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni të shkresës zyrtare të 
dërguar nga njësia arsimore vendore, të parashikuar në pikën 11/b, duke pasur parasysh adresën e fëmijës, të 
përcjellë për plotësim shtojcën te punonjësi i policisë së zonës. 

15. Personi përgjegjës i njësisë administrative, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni e kërkesës nga 
kryetari i njësisë që qeverisjes vendore, të kryejë verifikimet në terren, të plotësojë shtojcën për çdo fëmijë 
dhe ta dërgojë te kryetari përkatës i njësisë së qeverisjes vendore. 

Kryetari i njësisë që qeverisjes vendore të përcjellë menjëherë shtojcën e plotësuar te njësia arsimore 
vendore, nga e cila ka ardhur kërkesa, si dhe të informojë prefektin me shkresë zyrtare për ecurinë e procesit. 

16. Punonjësi i policisë së zonës, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni e kërkesës nga shefi përkatës i 
Komisariatit të Policisë, të kryejë verifikimet në terren, të plotësojë shtojcën për çdo fëmijë dhe ta dërgojë te 
shefi i Komisariatit të Policisë. 

Shefi i Komisariatit të Policisë të përcjellë menjëherë shtojcën e plotësuar te njësia arsimore vendore, nga 
e cila ka ardhur kërkesa, si dhe të informojë prefektin, me shkresë zyrtare, për ecurinë e procesit. 

17. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 15 tetor, t’u dërgojë, në format elektronik ose edhe me 
shkresë zyrtare, shkollave që kanë raportuar fëmijë të paregjistruar, listën e fëmijëve me të dhënat e 
plotësuara nga përgjegjësi i njësisë së qeverisjes vendore dhe punonjësi i policisë së zonës dhe që i takojnë 
shkollës. 

18. Shkollat publike, brenda muajit tetor, të regjistrojnë nxënësit e paregjistruar, që i përkasin zonës së 
tyre, bazuar në shkresën zyrtare të parashikuar në pikën 17. 

19. Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 20 tetor, të hartojë listën e fëmijëve që nuk janë identifikuar 
nga përgjegjësit e njësive administrative ose punonjësit e policisë së zonave ose që rezultojnë të transferuar dhe 
ta dërgojë në MAS. 

20. Njësia arsimore vendore, brenda muajit tetor, të përmbledhë listat e parashikuara në pikën 20 dhe t’i 
dërgojë shkollës dhe strukturave të policisë për të marrë masat përkatëse për fëmijët ende të paidentifikuar, si 
dhe ata që janë transferuar. 
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