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APLIKIMI ME FORMULARIN A1  
NGA PROFILI I MBIKQYRËSIT NË PORTALIN E MATURËS SHTETËRORE 

 
1. Mbikqyrësi hap një nga browser-at Internet Explorer/Firefox/Chrome/etj. Tek fusha e adresës web 
plotësohet http://matura.akp.gov.al/site/ dhe shtypet ENTER. Hapet faqja kryesore e Portalit të 
Maturës Shtetërore.  
 

2. Klikohet mbi butonin , i cili ndodhet në pjesën majtas-lart të faqes web. Hapet faqja 
web në të cilën mbikqyrësi duhet të plotësojë kredencialet përkatëse të shkollës së tij dhe të klikojë 

mbi butonin , siç tregohet në figurën më poshtë: 

 
 

3. Pasi mbikqyrësi klikon mbi butonin , hapet faqja web me ambientin e punës së mbikqyrësit, 
në të cilën majtas gjenden menutë kryesore të punës dhe djathtas-lart tregohet që mbikqyrësi 
ndodhet në profilin e shkollës së tij.   

 
 

4. Klikohet mbi  dhe djathtas shfaqen fushat, siç tregohet në figurën më 
poshtë: 
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Në kete portal do te behet vazhdimi i aplikimit për maturantët që kanë aplikuar më pare me 
Formularin A1 nga faqja e Portalit e-albania. 
Veprimi i parë që kryen mbikqyrësi është verifikimi nëse emri i maturantit ndodhet në bazën e të 
dhënave të shkollës së tij, duke plotësuar të dhënat e maturantit në fushat e emrit apo mbiemrit dhe 
duke klikuar mbi butonin , apo duke klikuar direkt mbi butonin  dhe duke e verifikuar 
maturantin nga lista e maturantëve, siç tregohet në figurën më poshtë: 

 
 
A. Rasti kur emri i maturantit ndodhet në bazën e të dhënave të shkollës përkatëse. 
 
5. Mbikqyrësi shkon tek rekordi përkatës i maturantit dhe klikon mbi linkun . Në faqen web 
që shfaqet më pas, jepen fushat përkatëse me të dhënat personale të maturantit, së bashku më të 
dhënat e tjera që maturanti ka plotësuar në Formularin A1, në Portalin e-albania. (siç tregohet në 
figurën më poshtë): 
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6. Mbikqyrësi, së bashku me maturantin, verifikon edhe një herë saktësinë në plotësimin e të dhënave 

përkatëse të maturantit, zgjedh nga listat përkatëse në fushat dhe , si dhe 

klikon mbi butonin , për të ruajtur të dhënat e kësaj ndeërfaqje. 
 
Në vëmendjen tuaj:  
 

- Fusha e profilit të shkollës është tepër e rëndësishme, pasi mbi bazën e plotësimit të saj do të 
gjenerohen për secilin maturant testet e lëndëve të detyruara “Letërsi dhe Gjuhë Shqipe” dhe 
“Matematikë”. Lënda D3 është gjuha e huaj e detyruar, të cilën maturanti e zgjedh për ta dhënë provim 
të detyruar në shkollë. Gjithashtu edhe adresa e emailit duhet të jetë e saktë, pasi aty do të dërgohen 
kredencialet e maturantit, gjatë proceseve te mëtejshme të Maturës Shtetërore. 

 

7. Pasi mbikqyrësi klikon mbi butonin  shfaqet faqja web, në të cilën bëhet e mundur edhe 
njëherë verifikimi i lëndës me zgjedhje që maturanti ka zgjedhur nga plotësimi i Formularit A1 në 
Portalin e-albania, si dhe mundësia e ndryshimit edhe njëherë të lëndëve D3 dhe asaj me zgjedhje. 
 
Plotësimi i pyetjes nëse maturanti do aplikojë për studime të larta jashtë vendit duhet plotesuar me 
kujdes, sidomos per rastet kur maturantet kane planifikuar qe te studiojne jashte vendit. 
Vihet re që tre fushat e para janë të paeditueshme dhe tregojnë Vitin aktual të aplikimit, ID me të 
dhënat e maturantit dhe Tipin e formularit, siç tregohet në figurën më poshtë: 
 

 
 
Mbikqyrësi ka për detyrë të verifikojë dhe siguroje për secilin maturant qe plotesimi i formularit A1 
eshte bere konform udhëzimeve perkatese per kete proces.  
Mbikqyrësi kushtet e udhëzimeve të mësipërme ia bën të njohur, secilit maturant. 
Nëse duhet rizgjedhur lënda me zgjedhje atehere klikohet mbi linkun për të fshirë lëndën që nuk 
duam ta zgjedhim dhe ne menune “Zgjidh lenden me zgjedhje”, zgjidhet nje lende tjeter me zgjedhje, 
te cilen maturanti deshiron ta jape provim. 
 

 
Pasi maturanti dhe mbikqyrësi kanë përfunduar përzgjedhjen e lëndëve D3 dhe ate me zgjedhje, 

plotësohet kodi i mbikqyrësit dhe klikohet mbi butonin . 
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8. Pasi klikohet mbi butonin shfaqet faqja me të dhënat e plota për Print të Formularit A1. 

Mesazhi  tregon se aplikimi për Formularin A1 ka përfunduar me sukses dhe 
se të dhënat e aplikimit të maturantit janë ruajtur në bazën e të dhënave. 
Ne kete dritare kemi disa mundesi: 

- Klikohet mbi ikonën  për të ruajtur aplikimin në format p.sh. pdf dhe për ta printuar më pas; 
- Klikohet mbi linkun për të ripare edhe njehere te dhenat e lendeve; 
- Klikohet mbi linkun për të vijuar procedurën me një aplikim të ri A1.  
 

 
 
 

9. Për të verifikuar statuset e aplikimeve klikohet tek menuja dhe shfaqet faqja 
siç tregohet në figurën më poshtë (Konfirmuar nënkupton përfundimin e aplikimit): 
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Tek kjo listë verifikohet se: 

- cilët aplikime janë konfirmuar si të përfunduara, qe do te thote aplikimi ka perfunduar dhe 
eshte printuar formulari, 

- dhe cilët janë të pakonfirmuar (nuk kanë zgjedhur lëndën me zgjedhje, u mungon profili apo te 

dhena te tjera dhe formulari i tyre nuk eshte printuar. Konfirmimi i formulareve behet duhet 
ndjekur te gjithe hapat e treguar me siper(1-9). 
 

 
B. Rasti kur emri i maturantit nuk ndodhet në bazën e të dhënave të shkollës përkatëse. 
 
Ne rast se mbikqyresi e kerkon maturantin ne system si ne piken 4 me siper, por rezulton se ai nuk 
gjendet i rregjistruar, atehere maturanti udhezohet qe te plotesoje me pare aplikimin me A1 ne 
portalin e-albania dhe me tej te vijoje me plotesimin e te dhenave te tjera dhe konfirmimin e 
formularit ne portalin e matures. 


