
Frekuenton Shkollën 
Fillore të Zonës 

Aplikoni për Zgjedhje të 
Shkollës  midis datave 

29/9/2016 dhe 14/11/2016  
për vitin mësimor       

2017-2018.  Listoni deri në 
5 shkolla sipas radhës së 

pëlqyeshmërisë.  Proçesi  i 
pranimit bëhet me llotari, 

deri në plotësimin e 
vendeve të lira 

Kërkesat e Përgjithëshme të 
Regjistrimit 

Prisni për njoftim me  
email; dërgohet nëfillim te 

pranverës.  Rezultatet: I 
pranuar, në listë pritje, ose 

i refuzuar 

Hidhet një llotari e dytë për 
nxenësit e listës së pritjes 

If the child was accepted 
to a school of your 

choice, print the proof of 
acceptance and take it to 
the school to complete 
the registration process  

Regjistrohet fëmija në 
shkollën që e ka pranuar, ose 
frekuenton shkollën e zonës, 
kur të gjitha kërkesat e tjera 
janë refuzuar 

E Rëndesishme : Nxenësit, shkolla charter e të cilëve është mbyllur, duhet të kontaktojnë  Zyrën e Regjistrimit dhe Caktimit të Nxënësve 

Shkollat 
Tetevjecare me 

Pranim nga i Gjithe 
Qyteti – këto 6 

shkolla nuk kanë 
kritere pranimi.  
Aplikimet bëhen 

nga nxënësit e gjithë 
qytetit. Nxënësit 
zgjidhen nga një 
proçes llotarie.  

Frekuenton 
Shkollën 

Tetëvjeçare të 
Zonës 

Shkollat e Mesme me Pranim 
Special, ose Magnet – Mund 

të aplikojnë nxënës nga i 
gjithë qyteti. Secila shkollë ka  

kriteret e saj të pranimit 
 

Informacion i mëtejshem 

Shkollat e Mesme me 
Pranim nga i Gjithë Qyteti  

pranojnë aplikime nga 
nxënësit e të gjithë qytetit.  
Secila shkollë ka  kriteret e 
saj të pranimit.  Nxënësit 
mund  të intervistohen në 

shkollat përkatëse. 
Informacion i mëtejshem 

Frekuenton Shkollën e 
Mesme të Zonës 

Shkolla Fillore 
(K - 5)  

Shkolla e Mesme 
(9 - 12) 

 
 

Vendosni  
nëse do të ndiqni shkollën e zonës tuaj, 

apo do të aplikoni për një shkollë 
jashtë zonës tuaj të  banimit, 

nëpërmjet proçesit online të zgjedhjes 
së shkollës 

 

               
                 Kërkimi 

Kërkuesi i shkollës – Gjen shkollën tuaj të zonës (K-12); Udhëzues për Shkollat  Fillore dhe Tetëvjeçare –Informon për shkollat e zonës, shkollat fillore/tetëvjeçare 
me pranim special dhe ato me pranim nga i gjithë qyteti; Drejtoria e Shkollave të Mesme –Informon për shkollat e zonës, shkollat e mesme  me pranim special dhe 
ato me pranim nga i gjithë qyteti;  Lexoni  Progres Raportet e Shkollës (SPR) ndërsa e perqëndroni kerkimin tuaj, vizitoni uebsajtet e shkollave, takohuni me 
drejtorët, mësuesit, prindërit …   
 

Aplikoni për Zgjedhje 
të Shkollës  midis 
datave 29/9/2016 
dhe 14/11/2016  

për vitin mësimor       
2017-2018. Ju mund 

të zgjidhni të aplikoni 
për shkollat 

Tetëvjeçare me 
pranim nga i Gjithë 
Qyteti, ose ato me 

Pranim  Special 

Shkolla Tetëvjeçare 
(6 - 8) 

Aplikoni për Zgjedhje 
të Shkollës  midis 
datave 29/9/2016 
dhe 14/11/2016  

për vitin mësimor       
2017-2018. Ju mund 

të zgjidhni të aplikoni 
për shkollat e Mesme 

me pranim nga i 
Gjithë Qyteti, dhe/ose 

ato me Pranim  
Special 

 

 
 Shkollat 

Tetevjecare me 
Pranim Special – 

këto  8 shkolla 
janë shkolla 
magnet dhe 

secila ka kriteret 
e saj të pranimit 

  

Kërkesat e 
Përgjithëshme 
të Regjistrimit 

Kërkesat e Përgjithëshme të 
Regjistrimit 

Translation and Interpretation Center (7/2016)                                                       School Enrollment Flow Chart (Albanian)
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