Instrumenti 2.1: Fletë-evidentimi individual për shkollën
Formulari për evidentimin e rasteve të fëmijëve në rrezik të braktisjes së shkollës dhe
monitorimi i veprimeve të ndërmarra. Të plotësohet për fëmijët e evidentuar si në
rrezik(me të portokalltë) ose në rrezik të lartë (me të kuqe) të braktisjes së shkollës.
Vërejtje: Kjo faqe përmban të dhëna konfidenciale dhe mund të kenë qasje vetëm personat e
autorizuar.
Numri i rastit (të caktohet
nga EPRBM-ja e shkollës)
Pjesa A: FLETË-EVIDENTIMI: Ky seksion plotësohet nga kujdestari i klasës kur
referohet fëmije në EPRBM-në e shkollës.

Fëmija

Mbiemri

Emri

Data e lindjes

Gjinia

Përkatësia
kombëtare

Gjuhët e që
flet

Shkolla
(shkolla e
fundit)

Klasa (klasa
e fundit)

Adresa

Numrat e
telefonit
(shtëpi+mob)

Emri

Adresa dhe
telefoni

Emri

Adresa dhe
telefoni

Prindërit dhe kujdestarët

Emri dhe
marrëdhënia
me fëmijën
Informata jo të
detyrueshme për anëtarët Emri dhe
tjerë të familjes,
marrëdhënia
veçanërisht
me fëmijën
vëllezërit/motrat
Emri dhe
marrëdhënia
me fëmijën

Adresa dhe
telefoni
Komente/
Shkolla
Komente/
Shkolla

Kjo pjesë do të referohet bazuar në vlerësimin e faktorëve të rrezikut nga Fletë-evidentimi
(instrumenti 1) dhe ofron hollësi për faktorët e rrezikut.
Faktorët e rrezikut

Përshkrimi

Vijimi:
Performanca akademike:
Sjellja:
Mosha: Çfarë moshe ka
fëmije në krahasim me
shokët/shoqet e klasës
Shëndeti ose paaftësia:
Rrethanat familjare:
Angazhimi i familjes në
shkollë:
Presioni i
moshatarëve/ndikimi i
miqve ose
vëllezërve/motrave:
Siguria: në rrezik të: (i)
Dhunës në familje, (ii)
Formave tjera të
keqtrajtimit, mospërfilljes
ose eksploatimit
Komentet shtesë për
faktorët e rrezikut
Statusi
Faktorët mbrojtës: Cilët
faktorë mund t’i
ndihmojnë nxënësve të
mbeten në shkollë? P.sh.
rrjetet sociale, pjekuria
emocionale, kujdestari ose
njerëzit e evidentuar të së
njëjtës moshë, vetëvlerësimi i fuqishëm

□ e portokalltë (dy faktorë të rrezikut)
□ e kuqe (tre apo më shumë faktorë)

Pjesa B: Plani i menaxhimit të rastit: Kjo pjesë plotësohet në mënyrë graduale nga anëtari i
EPRBM-së shkollore (menaxheri i rastit) duke i evidentuar veprimet e planifikuara dhe të
ndërmarra për parandalimin e braktisjes së shkollës ose ri-integrimin e fëmijës jashtë
shkolle dhe rezultatin e zhvillimit të rastit (Rishikimi i progresit).
Data kur fëmije fillon
të monitorohet

Veprimet e
ndërmarra
Veprimi 1
Veprimi 2
Veprimi 3
Veprimi 4
Veprimi 5
Veprimi 6
Veprimi 7
Veprimi 8
Veprimi 9
Veprimi 10
Veprimi 11
Veprimi 12
Veprimi 13
Veprimi 14

Menaxheri i
rastit
Komentet për
Përshkrimi (Çka duhet të
Palët
Afati kohor
progresin/rez
bëhet?)
përgjegjëse
ultatet

Rishikimi i progresit: luteni të evidentoni zhvillimin e rastit

Data

Përshkrimi i zhvillimit të rastit (lidhur me evidentimin e
faktorëve të rrezikut, rezultatet e veprimeve të
ndërmarra dhe ndryshimet tjera përkatëse, në sjelljen
ose gjendjen e fëmijës)

Referimi i rastit në
DKA

Po /Jo

Data

Referimi i rastit në
Qendrën për Punë
Sociale

Po /Jo

Data

Rasti i mbyllur

Po /Jo

Data

Rishikimi i progresit 1
Rishikimi i progresit 2
Rishikimi i progresit 3
Rishikimi i progresit 4
Rishikimi i progresit 5
Rishikimi i progresit 6
Rishikimi i progresit 7
Rishikimi i progresit 8
Rishikimi i progresit 9
Rishikimi i progresit
10

Komentet e
mëtutjeshme

Pjesa C: FLETË-REFERIMI: ky seksion duhet të plotësohet nga anëtari i EPRBM-së së shkollës
(menaxheri i rastit), vetëm, nëse fëmije referohet tek ndonjë institucion i jashtëm (DKA ose
QPS).
Fëmije ka munguar më
shumë se 10 ditë pa
ndonjë arsye të vlefshme
Arsyet për referim

Shqetësime serioze për
sigurinë e fëmijës (ju
lutem jepni hollësitë)
Arsyet tjera (ju lutem
jepni hollësitë)

Nëse fëmije ka munguar më shume se 10 ditë pa ndonjë arsye të vlefshme

Data kur fëmije ka
vijuar shkollën herën
e fundit

Arsyet për
mos-vijim,
të dhëna
nga
prindërit
Arsyet për
mos-vijim,
të dhëna
nga fëmije

