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Informatat për shkollë Fillore 

___________________________________ 
(Emri i fëmijës) 

 

Ky formularë është plotësuar bashkë me prindërit në bazë të bisedave të çerdhes me prindër, të cilat 
janë zhvilluar në procedurën për regjistrimin e fëmijës në shkollë.  
Prindërit duhet që këtë formular gjegjësisht formularët të i paraqesin me rastin e regjistrimit të fëmijës 
në shkollë. 1Plotësimi i formularit si dhe paraqitja  e formularit me rastin e regjistrimit të fëmijës në 
shkollë, nga ana e prindërve bëhet vullnetarisht.  

Përgjigjet me një * mund të komentohen në faqen e pasme. 
 

1. Fëmija e viziton çerdhen…………………………………………………...…………………… 

    …që nga ………………………………parashikohet deri me ……………………………..… 

2. Fëmija tregon këto interesa dhe/ose aftësi të veçanta:     ………………………………….  

    ……………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Fëmija, në vitin e fundit para regjistrimit në shkollë, brenda çerdhes apo jashtë saj  ka   
    marrë pjesë në këto oferta:  
 

  O Stimulim i hershem              O Para-Kurs „të mësohet gjermanisht para  
                            fillimit të shkollës “ 
  O Ergoterapi                      

O Logopedi                   O ……………………………………………........ 
O Ndihmë e veçantë mobile pedagogjike   
  
Prindërit dhe çerdhja janë të mendimit se fëmija akoma ka nevojë për ndihmë plotësuese 
në këto lami.   

      
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Nga ana e shkollës duhet që këto lami të vrojtohen më intensivisht, për arsye se ekziston 
    mundësia e një aftësie të veçantë, ose është e nevojshme një ndihmë e veçantë.   
 

O Zhvillimi truporë/fizik*             O   Zhvillimi mendorë*  
O Zhvillimi gjuhësorë*            O   Zhvillimi social dhe emocional* 
O Në asnjërën nga këto lami nuk ekziston nevoja për mbikëqyrje të veçantë intensive. 
 

5. Regjistrimi i fëmijës në shkollë 
    Dëshira e prindërve:               Propozimi i çerdhes: 
    O Regjistrimi në shkollë në kohën e rregullt  O Regjistrimi në shkollë në kohën e rregullt 

    O Regjistrim i parakohshëm në shkolle      O Regjistrim i parakohshëm në shkolle 

        sepse * ………...                  sepse * ………... 

    O Shtyrje për më vonë sepse* …………...   O Shtyrje për më vonë sepse *…………... 

    O Të mos bëhet regjistrimi në shkollën     O Të mos bëhet regjistrimi në shkollën  

   paraparë, por në*:…………              paraparë, por në*:………… 

   
……………………………………………………    ……………………………………………….  
Vendi, Data                           Vula dhe nënshkrimi i çerdhes  
 
 
........................................................................    ……………………………………………….  
Vendi, Data                           Nënshkrimi i Kujdestarit të autorizuar 


