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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Vertetim i vaksinimeve Qendra Shendetsore Po

2

Vetrtetim i ndjekjes se 

kopshtit, firmosur nga 

drejtuesi i kopshtit (nese ka 

ndjekur)

Kopshti përkatës Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Institucioni arsimor shkollor
Në qytetin ku ndodhet 

institucioni arsimor

Qyteti ku ndodhet 

institucioni arsimor

Në dy javët e fundit të muajit 

qershor, ora 8:00 – 16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë Nuk ka Nuk ka.

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

• Ligji Nr. 69, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” , i ndryshuar

• Urdhër Nr. 343, datë 19.08.2013 “Për miratimin e dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar“ i ndryshuar

• Marrëveshja mes 4 ministrive Ministria e Brendshme, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministria e Shëndetësisë, “Për indentifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë 

fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”

Regjistrimi i nxënësve për të ndjekur arsimin e detyruar

Për të gjitha vitet e arsimit bazë të detyrueshëm, në rast se fëmija nuk ndryshon shkolle

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

MASR

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

1 ditë në rast se janë plotësuar kriteret dhe dokumentat

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrimi i nxënësve në arsimin bazë (klasa e parë)

Fillimi i ndjekjes së procesit mësimor në arsimin e detyruar.

Ndjekjen e arsimit bazë të detyruar nga nxënësit.

te gjithe femijet te cilet mbushin moshën 6 vjeç deri ne diten e pare te vitit shkollor.


