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A.1 PJESËMARRËSIT NË HARTIMIN TË RREGULLORES
• Mirela BERISHA

Kryetare/Drejtore

• Ekipi kurrikular i shkollës
• Denis MAURENY Anëtar/Kryetari i Bordit të shkollës
• Etleva AGALLIU
• Milena Turtulli
• Elisabeta Zeqo

Anëtare/ Mjekja e shkollës
Anëtare/ Psikologia e shkollës
Sekretare e shkollës

A.2 GRUPET E PUNËS NË ZBATIM
• Etleva AGALLIU Mjeke e shkollës/kryetare e stafit mjekësor
• Milena Turtulli Psikologia e shkollës
• Mësuesit përgjegjës katesh sipas grafikut të përgatitur nga drejtoria e shkollës.
• Mësuesit dezhurn në oborin e shkollës dhe sipas kateve sipas grafikut të përgatitur nga
drejtoria e shkollës
B. LEGJISLACIONI
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë; • Ligji nr. 69/2012 për sistemin arsimor
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë i azhornuar; • Urdhërit nr. 376 datë 31.08.2021 për
miratimin e udhëzimit mbi kujdesin dhe masat anti-Covid në strukturat shkollore parauniversitare
për vitin shkollor 2021-2022 si dhe Urdhëri Nr. 300, dt.25.08.2021 për miratimin e strukturës së
vitit shkollor 2021-2022 në sistemin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. • Rregullorja e
Brendshme e Shkollës 2021-2022; • Kodi i etikës së mësuesit.

C. UDHËZUES PËR “QËNDRIMIN DHE LËVIZJET NË SHKOLLË (COVID-19)“

C.1 PËR NXËNËSIN
C.1.1 Hyrja dhe dalja nga ambientet e shkollës
▪ Orari për hyrjen e nxënësve në shkollë do të jetë nga 7:30 – 7:55. Fillimi i mësimit do të jetë
në orën 8:00.













Ardhja në shkollë është në varësi të orarit të transportit sipas intervalit të përcaktuar.
Nxënësit hyjnë në shkollë, pasi janë vendosur në rradhë një nga një, me largësi dy metra,
sipas shenjave dalluese të përcaktura nga drejtoria e shkollës
Nxënësi që ka simptoma të Covid 19 dhe temperaturë përpara ardhjes në shkollë, njofton
mësuesin kujdestar, mësuesin e furgonit dhe atë ditë nuk paraqitet në shkollë. Frekuentimi
ose jo i shkollës për ditët në vazhdim vendoset ne bashkëpunim me mjekun e familjes dhe
vendimi i mjekut i bëhet i ditur mësuesit kujdestar
Justifikimi i mungesës bëhet vetëm nga mjeku i familjes.
Personeli i shkollës (sekretarja), e caktuar nga drejtori, duhet të kryejë vlerësimin për
nxënësin si më poshtë:
a. Matje të temperaturës me termometër digjital;
b. Dizinfektimin e duarve.
c. Kontrollimin e të gjithë nxënësit që të jenë të pajisur me maskë një përdorimshme ose
mbrojtëse të fytyrës prej tekstili (maskë) të cilat duhen të lahen në 60 gradë dhe të
hekurosen, si dhe shami letre për higjenën e hundëve;
Përpara hyrjes në ambientet e brëndshme të shkollës do të vendosen dizifektantë për
dizifektimin e duarve.
Nxënësit do të dalin nga godina vetëm nën shoqërimin e mësuesve dhe duke respektuar
rregullat e distancimit.
Dera e shkollës do të qëndrojë e mbyllur, ndërsa dritaret e klasave ku zhvillohet procesi
mësimor, do të qëndrojnë të hapura për të krijuar ajrosjen e nevojshme brenda tyre.
Lejohet vetëm një hyrje dhe një dalje në ndërtesën e shkollës. Nxënësit e ciklit 9-vjeçar do të
hyjnë nga dera e godinës së tyre dhe nxënësit e gjimnazit nga hyrja kryesore e shkollës.
Dalja nga ambientet e shkollës do të bëhet sipas rregullave, duke ruajtur distancimin social
dhe fizik si me lart (2 metra), nën mbikëqyrjen e mësuesve kujdestarë, mësuesve dezhurnë

dhe të punonjësve të tjerë të shkollës. Në momentin e kthimit brenda do të kryejnë
prosedurën e dizinfektimit.









Ndalohet përdorimi i celularit në mjedisin e shkollës.
Nxënësit që nuk zbatojnë këtë udhëzues,trajtohen me masë disiplinore nga Komisioni i Etikës
dhe i Sjelljes.
C.1.2 Qëndrimi dhe mësimi në klasa
Gjatë procesit mësimor, mësuesit qëndron në klasë, duke respektuar distancimin fizik dhe fizik
me nxënësit dhe mësuesit e tjerë.
Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë të ulur në banka individuale të distancuara.
Mësuesit sigurohen që në klasë, të gjithë të jenë të pajisur me maskë dhe t’i mbajnë rregullisht
ato, në mënyrën e duhur dhe të mos i prekin me duar.
Nxënësit ndalohen të dalin nga klasa gjatë orëve të mësimit përveç rasteve kur i duhet të
përdorin tualetet.
Nuk lejohet ushqimi në klasë.

C.1.3 Lëvizjet në mjediset e brendshme të shkollës








Lëvizja e nxënësve në klasa, laboratorë, palestra dhe nëpër korridore duhet të jetë e
përcaktuar në mënyrë që çdo zonë të ketë numrin më të vogël të individëve që lëvizin në të.
Kjo do të thotë, p.sh.,nxënësit e klasës së I/a do të hyjnë në sallën e përcaktuar për nxënësit
e kësaj klase, do të përdorin vetëm tualetin në korridorin ku ndodhet klasa e tyre, pa u
takuar asnjë moment me nxënës të klasave të tjera.
Rregullat për lëvizjen e nxënësve janë të afishuara në ambientet e klasave dhe korridoreve.
Nuk lejohet qëndrimet në korridore.

Nxënësit të mbajnë largësinë minimale 2 metra nga njëritjetëri kur lëvizin në korridore.
Komunikimi, në rast nevoje, i nxënësit me drejtuesit,
sekretarinë dhe stafin mësimor, do të kryhet nëpërmjet
mësuesit përgjegjës të katit, duke respektuar distancimin
social e fizik dhe rregullat e tjera të përcaktuara më lart.
Mund të jetë edhe nëpërmjet telefonit apo kompjuterik, kur nxënësi nuk ndodhet në klasë.




Nuk do të përdoren sende personale të panevojshme për procesin mësimor.
Nuk do të kontaktohen personat që mund të jenë të pranishëm në mjediset e shkollës.

C.1.4 Kujdesi për higjenën

















Nxënësit të ndërgjegjësohen dhe të mbahen në komunikim të vazhdueshëm për rëndësinë
që ka distancimi fizik dhe higjena personale në ambientet brenda dhe jashtë shkollës,
nëpërmjetë mesazheve sensibilizuese të shpërndara nga ekipi mjekësor dhe shërbimi psikosocial i shkollës.
Stafi mjekësor i shkollës do të asistojë çdo ditë për këshillim dhe monitorim të zbatimit të
rregullave të higjenës, larjen e duarve, mënyrën e kollitjes dhe tështitjes.
Çdo nxënës në shkollë duhet të lajë ose dizinfektojë duart pas çdo veprimi që mund të
përbëjë rrezik për përhapjen e virusit: prekja e hundës, syve, gojës etj.
Gjatë qëndrimit në ambientet e shkollës, stafi i shkollës dhe nxënësit e klasave VI- XII do të
mbajnë detyrimisht maskë. Për nxënësit e e ciklit fillor është e sygjerueshme brenda
mjediseve të shkollës dhe e detyrueshme në mjediset e jashtme.
Dritaret duhet të mbahen të hapura, ose të paktën klasat të ajrosen 5-6 herë gjatë kohës së
mësimit.
Janë të ndaluara takimet dhe mbledhjet ballë për ballë në ambientet e shkollës.
Nëse nxënësi manifeston gjendje stresi dhe ankthi, ai i drejtohet shërbimit psiko-social të
shkollës nëpërmjet mësuesit kujdestar dhe “Këndit të psikologut” online pranë DRAP-së.
Në një klasë apo sallë laboratori të mos qëndrojnë më shumë nxënës sesa mund të
qëndrojnë në atë mjedis, duke respektuar distancimin social dhe fizik.
Aktivitetet jashtëshkollore, sportive e artistike do të zhvillohen vetëm duke siguruar
distancimin fizik.
Janë të afishuara në të gjitha ambientet e shkollës postera mbi masën e parandalimit të
infeksionit COVID-19, postera me mesazhe të qarta dhe të thjeshta dhe postera të veçantë
për mënyrën e larjes së duarve.
Do të kryhet dizinfektimi i çdo klase dhe menses çdo ditë. Pas përfundimit të procesit
mësimor, të kryhet pastrimi i sipërfaqeve dhe orendive me lëndë dezinfektuese.
Në fund të çdo dite do të kryhet denzifektimi i mjediseve të përbashkëta të shkollës.
Do të pranohen në ambientet e shkollës vetëm nxënësit që do të firmosin rregulloren mbi
parandalimin e përhapjes së COVID-19.



Çdo mëngjes prindërit do të deklarojnë tek mësuesi kujdestar gjendjen shëndetësore



të fëmijës dhe në rast problematikash
Nxënësit që nuk zbatojnë rregulloren, trajtohen me masë sipas rregullores së shkollës.

C.2 PËR MËSUESIT







Mësuesit kujdestarisë ditore/javore paraqiten në shkollë në orën e përcaktuar nga drejtoria
e shkollës sapo paraqiten në shkollë vendosen nëpër vendet e përcaktuara.
Stafi mjekësor i shkollës (infermierja e shkollës) dhe psikologia e shkollës, të caktuar nga
drejtori dhe të trajnuar për veprimet e mëposhtëme, kryen për çdo nxënës procedurën si më
poshtë:
1) Mat temperaturën me termometër digjital.
2) Spërkat solucionin dezinfektues me përmbajtje 70% alkoool në duart e nxënësve dhe të
stafit.
3) Kontrollon nëse çdo nxënës është i pajisur me maskë.
Mësuesi mban gjatë orarit zyrtar maskën, dorezat dhe solucione dezinfektuese.
Gjatë orës së mësimit, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik
me nxënësin.
Mësuesi largohet nga institucioni vetëm me miratimin e drejtorit të shkollës.
C.3 PËR PERSONELIN NDIHMËS
C.3.1 Sanitaret









Personeli ndihmës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e
shkollës 30 min përpara paraqitjes së nxënësve.
Sanitaret të mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucione
dezinfektuese. Korridoret pastrohen çdo orë.
Tualetet pastrohen e dezinfektohen çdo 30 minuta.
Rezervuarëve të ujit që mund të ketë shkolla, u hidhet klor sipas udhëzimeve përkatëse çdo
ditë.
Doreza e çdo klase dhe mjedisi pune si dhe parmakët e shkallëve dhe vende të tjera të
pastrohen dhe dezinfektohen çdo 30 minuta.
Largimi nga institucioni arsimor bëhet pas përfundimit të pastrimit dhe dezinfektimit të çdo
mjedisi të tij.
Kryhen të gjitha detyrat duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe
mësuesit.

C.3.2 Roja i Institucionit Arsimor






Roja i shkollës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës
(60’ përpara ardhjes së nxënësve në shkollë).
Roja i shkollës do të mbajë gjatë gjithë orarit të punës maskë, dhe solucion dezinfektuese.
Roja i shkollës nuk lejon prezencën e prindërve dhe çdo individi tjetër brenda në institucion
(me përjashtim të nxënësve dhe personelit të deklaruar të institucionit arsimor).
Roja i shkollës respekton rregullin që çdo kërkesë për komunikim me drejtuesin e institucionit
të bëhet nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose të stafit drejtues.
Roja i shkollës, i kryen të gjitha detyrat, duke respektuar distancimin social dhe fizik me
nxënësit dhe mësuesit dhe sanitaret.
C.4 PËR PRINDIN



Nënshkruan ose konfirmon në rrugë eletronike, tek mësuesi, apo mësuesi kujdestar, këtë
rregullore. ▪ Plotëson formualarin e vetëdeklarimit ditor me përgjegjësi për gjëndjen
shëndetësore të fëmijës në numrin e kontaktit të mësuesit kujdestar. ▪ Në rast nevoje për
komunikim me mësuesin, apo drejtuesin, përdor vetëm komunikim elektronik. ▪ Në rastet e
shoqërimit të fëmijës/fëmijëve në shkollë, nuk futen brenda mjedisit të shkollës për çfarëdo
arsyeje që mund të paraqesë.
C.5 PËR DREJTUESIT









Ngrenë grupe pune dhe hartojnë planet e veprimit për menaxhimin e situatës, garantimin e
standarteve dhe respektimin e rregullave të përcaktuara me këtë rregullore.
Monitorojnë pajisjen e nxënësve dhe të stafit me mjete mbrojtëse, si: maskë, doreza, xhel
dezinfektues për përdorim personal(sipas mundësive).
Mbajnë kontakte, përmes komunikimit elektronik, me njësinë e vetëqeverisjes vendore,
njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, struktura e Shëndetit Publik, Policinë e Shtetit dhe organet e
tjera ligjzbatuese për ecurinë e procesit mësimor.
Për cdo fëmijë i cili paraqet probleme shëndetësore, si p.sh rritje të temperaturës etj..,apo ka
njoftim nga prindi, ka pasur kontakt me dikë të prekur me COVID-19, si dhe nëse prindi
përkatës është i sëmurë, apo ka pasur kontakte me COVID-19, lajmëron menjëherë Njësinë
Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) dhe strukturën përkatëse në këto njësi.
Për çdo mësues apo personel tjetër të shkollë, i cili paraqet problem shëndetësore, si: p.sh
rritje të temperaturës etj., ka njoftim se ka patur dikë të prekur me COVID-19, lajmëron
menjëherë Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor ( NJVKSH) dhe strukturën përkatëse në
këto njësi.

Ky udhëzues/rregullore, hyn në fuqë menjëherë.

