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INSTITUTI ARSIMOR SALUZZO 
 

“Protokolli i pranimit” për nxënësit paraprak 

në kopshtet e Institutit Arsimor Saluzzo. 

 

Çfarë thotë legjislacioni: 

 

Vendimi i Ministrisë. n. 29452 me datë 30/11/2021 i cili rregullon regjistrimin në shkollë për vitin shkollor 2022/2023, 

parashikon që ata mund të regjistrohen në kopsht përveç fëmijëve që mbushin tre vjeç brenda 31 dhjetorit 2019, edhe 

ata që mbushin brenda 30 prill 2020. 

Pranimi i fëmijëve për frekuentimin paraprak është i bazuar, sipas nenit. 2, paragrafi 2, i Dekretit të Presidentit. 89 të 

vitit 2009:  

• sipas disponueshmërisë së vendeve dhe deri në mbarimin e çdo liste pritjeje  

• sipas disponueshmërisë së ambienteve dhe pajisjeve të përshtatshme për përdorim dhe funksionalitet, në mënyrë që të 

plotësojnë nevojat e ndryshme të fëmijëve nën moshën tre vjeç; 

• sipas vlerësimin pedagogjik dhe didaktik, nga stafi mësimor, për kohën dhe mënyrave të pranimit. 

Pranimi i nxënësve paraprak nuk është detyrim për shkollat, por një mundësi më shumë që mund t'u ofrohet familjeve 

në raste të caktuara. 

Protokolli i Pranimit i nxënësve paraprak  

 

Protokolli i Pranimit është një dokument që përgatit dhe organizon futjen në shkollë/kopësht të nxënësve paraprak në 

kopshtet e Institutit tonë Shkollor duke filluar nga muaji Shtator. 

Për sa i përket pranimit dhe pjesëmarrjes së studentëve të lartpërmendur:  

• regjistrimi në vitin e parë të kopështit përbën fillimin e rrugës së shkollimit që ka si qëllim përfundimtar përvetësimin 

e aftësive bazë të parashikuara në përfundim të shkollës së detyruar dhe paraqet një mundësi për të nisur një dialog 

pozitiv dhe të qëndrueshëm ndërmjet institucioneve arsimore dhe familjeve;  

• duke qenë se futja paraprake e fëmijëve kërkon një ndryshim në strukturën organizative të shkollës/ kopësht bazuar në 

kriterin e fleksibilitetit, që të përshtaten me nevojat edukative dhe psikologjike të fëmijëve të kësaj grupmoshe që kanë 

nevojë për më shumë vëmendje, ritme të ndryshme, kohë më të gjata, momente relaksi dhe mbështetje emocionale;  

• nisur dhe nga mungesa e personelit të specializuar për asistencë, 

pranimi për frekunetim për  fëmijët nën moshën tre vjeç (të lindur deri më 30 prill) është subjekt i kushteve të mëposhtme 

të përcaktuara nga Stafi Mësimor:  

 

 



2 

 

 

1. arritja e autonomisë së plotë në sjelljen bazë (ecje, kontrolli i sfinkterit/stimujt e jashtëqitjes, të ushqyerit, 

përdorimi i shërbimeve higjienike) dhe arritjes së rezultatit minimal ose njëjtë me 15 sipas tabelës së 

bashkangjitur që mësuesit duhet të plotësojnë në fund të periudhës së pritjes (rreth mesit të tetorit) 

2. përfshirja vetëm në seksionet ku ka vende të disponueshme. 

3. futja vetëm në seksione me fëmijë tre vjeç ( jo në seksionet ku janë të pranishëm vetëm 4 dhe 5 vjeç) meqenëse 

kohët, hapësirat dhe aktivitetet didaktike janë krijuar për fëmijët më të vegjël. 

4. pranohen maksimumi 3 fëmijë paraprak për seksion. 

5. në seksionet me nxënës me aftësi të kufizuara të certifikuara, merret parasysh se sa serioze është gjendja përpara 

se të futen fëmijët paraprak.  

6. vlerësohen karakteristikat e seksionit të pranimit përpara regjistrimit, në veçanti nese janë të pranishëm fëmijë 

problematikë dhe/ose në fazë çertifikimi. 

7. në seksionet ku nuk arrihet numri minimal i anëtarëve, mund të shfuqizohen kriteret 3-4-5-6. 

8. futja në seksione duhet të bëhet gradualisht, në  mënyrë të personalizuara dhe në shtator, pra gjatë periudhës  së 

Pranimit. Nuk pranohen regjistrime gjatë vitit shkollor ose kur mbush moshën tre vjeç, pasi kjo do të prishte 

ekuilibrin e arritur tashmë në seksionet. 

9. frekuentimi i fëmijëve paraprak nga shtatori deri në mes të tetorit (pra për periudhën e Pranimit) do të jetë 

gradual dhe i kufizuar vetëm në turnin e mëngjesit pa vakte. Gjatë kësaj periudhe, pjesëmarrja në vakt dhe 

frekuentimi i gjithë ditës shkollore lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme, në marrëveshje me mësuesit dhe 

me kërkesë të dokumentuar nga Drejtori i Shkollës. 

Pasi të ketë përfunduar periudha e pranimit dhe pasi të arrihet rezultati minimal i përshkruar në pikën 1 fëmijët 

do të mund të marrin pjesë në vakte dhe/ose të ndjekin të gjithë ditën e shkollës gradualisht dhe në mënyrën e 

përcaktuar nga mësuesit në marrëveshje me familjen. 

10. fëmijët paraprakë përfshihen në një renditje të veçantë dhe ata që kanë vëllezër ose motra dhe që ndjekin të 

njëjtën shkollë kanë një pikë shtesë; në rastin me të njëjtin rezultat, fëmijët e lindur më parë kanë përparësi.  

11. pjesëmarrja e fëmijëve paraprakë për udhëtimet shkollore do të vlerësohet nga mësuesit bazuar në autonominë 

dhe pjekurinë e arritur nga fëmija. 

 "Protokolli i pranimi" për nxënësit e paraprakë në Kopshtet e Institutit Arsimor është një mjet pune dhe si i tillë mund 

të integrohet dhe rishikohet në bazë të nevojave të Shkollës.  

Është miratuar nga Stafi Mësimor i Kopështit për sa i përket  aspektit didaktik dhe është miratuar nga Këshilli i Institutit. 

 

Saluzzo,   
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SHTOJCA  A 

 

Shtojca A përmban tabelën e vlerësimit që lejon mësuesit të përcaktojnë nëse djali/vajza mund të pranohet apo jo. 

Tabela përbëhet nga 5 objektiva minimale që do të vlerësohen me një pikë që shkon nga 1 deri në 5, ku numri 1 tregon 

rezultatin minimal dhe 5 maksimumin. Nëse djali/vajza arrin të paktën 15 pikë, do të jepet një vlerësim pozitiv për 

frekuentimin e kopshtit të fëmijëve; në rast të kundërt, frekuentimi duhet të shtyhet për vitin shkollor në vijim. 

Fëmija demonstron një shkëputje paqësore nga 

familja 
1   2   3   4   5 

Fëmija e përjeton pozitivisht kohën e shkollës 1   2   3   4   5 

Fëmija është në gjendje të shprehë nevojat dhe 

kërkesat e tij në mënyrë të kuptueshme për të rriturit 
1   2   3   4   5 

Fëmija ka kontrollin e sfinkterit dhe është në gjendje 

të njohë stimulin 
1   2   3   4   5 

Fëmija ka një nivel minimal të vëmendjes që e lejon 

atë të ndjekë një aktivitet të shkurtër 
1   2   3   4   5 

 

TOTAL   ______________________ 

 

 

 


