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 Grupet e punës 

I - Grupi i punës për hartimin e rregullores përbëhet: 

 

1. Anjeza Çerri kryetare/ drejtor i institucionit arsimor 

2. Suela Shuteriqi anëtare/ zv. Drejtor 

3. Lavdije Çollaku anëtare/ Kryetare e Bordit të shkollës 

4. Zamira Toska anëtare/ kryetare e këshilit të prindërve 

5. Eralda Bakalli  anëtare/ oficer i sigurisë 

6. Besnik Toska anëtar/ punonjës  psikosocial 

7. Marsela Allushi anëtare/ mësuese 

        Ky grup planifikon procesin e mësimit gjatë gjithe periudhes se parashikuar ne udhezimet e 

mesiperme. 

 

II – Grupi i punës për monitorimin e situatës 

 

1. Suela Shuteriqi   zv. Drejtor 

2. Reshit Grada, mësues përgjegjës për turnin e parë 

3. Oltion Alinj, mësues përgjegjës për turnin e dytë 

4. Eralda Bakalli, oficere sigurisë 

5. Armand Çakalli, Elvis Vavla, Mikel Cenaj 

 

Mësuesit dezhurn sipas grafikut javor, do të jenë përgjegjës sipas detyrave të përcaktuara 

në rregulloren e shkollës për mësuesin dezhurn, duke mbajtur në vëmendje zbatimin e 

rregullave të distancimit fizik në çdo mjedis të shkollës. 

        Ky grup organizon dhe monitoron procesin e mësimit gjatë gjithe periudhes se parashikuar ne 

udhezimet e mesiperme. 

 

III - Organizmi i stafit të shkollës 

Stafi mësimor i shkollës përbëhet nga 26 mësues, 1 drejtor, 1 zv. drejtor. Nga të gjithë këta në 

procesin e mësimit janë përfshirë gjithsej 26 mësues, ___ mësues me kontratë si dhe dy drejtuesit. 

 Ekipi lëndor Gjuhe e huaj 

- Josilda Doçi 

- Fatma Shopi 

- Olda Pepa 

 Ekipi lëndor gjuhë shqipe – letërsi - arte 

- Aurora Bardhi 

- Besa Shingjergji 

- Sadete Mnalla 

- Arian Grada 
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 Ekipi matematike – fizike - TIK 

- Agron Arapi 

- Olivera Çaushi 

- Anida Toçi 

- Drini Dervishi 

 Ekipi biologji – kimi 

- Marsela Allushi 

- Luljeta Sinani 

- Violeta Avllazagaj 

 Ekipi histori – gjeografi – ekonomi 

- Albana Yzeiraj 

- Alma Bullaci 

- Alma Qosja 

- Lindita Kabila 

- Oltion Alinj 

 Ekipi edukim fizik sporte dhe shëndet 

- Reshit Grada 

- Eglantina Çuni 

- Elvis Vavla 

- Mikel Cenaj 

Përvec stafit të mësuesve në periudhën e mësimit do të përfshihet edhe stafi mbështetës i cili ka 

përbërjen: 1 sekretare, 3 punonjëse shërbimi, 1 oficer sigurie, 1 punonjes psiko social, ___ 

personel shëndetësor. 
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 Legjislacioni  

Bazuar në: 

 
1. Urdher nr. 31 datë 28.01.2020 “ Për miratimin e rregullores për funksionimin 

e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” 

2. Urdhër Nr. 45 datë 29. 04. 2020 (ASCAP) “Për organizimine e mësimit, 

vlerësimin e nxënësve dhe mbylljen e vitit shkollor 2019 – 2020, për kl XII”; 

3. Urdhër  Nr. 1120 datë 06. 05. 2020 (DPAP) “Plan masash për rifillimin e 

shkollës në klasën XII” 

4. Urdhër Nr. 591 datë 09. 03. 2020 “ PËr ndërprerjen e procesit mësimor në të 

gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”, i ndryshuar; 

 

5. Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave nr.3, datë 15.3.2020, “Për marrjen e 

masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së 

infeksionit shkaktuar nga COVID19”; 

 

6. Urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale nr. 289, datë 

04.05.2020, Për miratimin e udhëzuesit “Për masat ndaj COVID-19 që duhet 

të ndërmarrin institucionet arsimore”; 

 

7. Dokumentin COVID – 19 – startegjia e rihapjes të MSHMS dhe ISHP; 

 

8. Rregullorja e brendshme e shkollës 2020 – 2021 

 

9. Udhëzues për fillimin e vitit shkollor 2020 – 2021, ASCAP, MASR; 

 

10. Kodi i etikës së mësuesit  
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 HYRJE  

Gjimnazi “Vasil Kamami”  eshte nje gjimnaz i përgjithshëm. Në të, në vitin shkollor 2020 – 2021 

do të ndjekin mësimin 338 nxënës dhe  24 mësues.  

 

Për shkak të numrit të nxënësve, mësimi në shkollë do të zhvillohet sipas skenarit 1, me dy turne. 

Shkolla ka tre kate. 

 

Në shkollë janë përgatitur gjithsej 17  mjedise për zhvillimin e mësimit. (3 në katin e tretë, 7 në 

katin e dytë dhe 7 në katin e parë). 

 

Në turnin e parë do të ndjekin mësimin 229 nxënës në 16 mjedise, ndërsa në turnin e dytë 109 

nxënës ne 9 mjedise. Grupet e formuara të klasave për shkak të kushteve duke ruajtur 

distanicimin fizik 1.5 – 2 metër, do të alternohen çdo  muaj, duke iu dhënë shansin të gjithë 

nxënësve të ndjekin mësimin edhe turnin e parë (për një muaj) edhe turnin e dytë (në muajin 

pasardhës).  

Palestra dhe biblioteka e shkollës nuk do të përdoren për mësim për shkak të hapësirës dhe 

akustikws që kanë si dhe pamundësisë për ngrohje.  

 

 

Klasat Turni i parë Turni i dytë Gjithsej sipas paralelit 

10 40 nxënës (4 mjedise) 40 nxënës (4 mjedise) 80 nxënës 

11 101 nxënës (6 mjedise) 40 nxënës (3mjedise) 141 nxënës 

12 88 nxënës (6 mjesie) 29 nxënës (2 mjedise) 117 nxënës 

Gjithsej 229 nxënës (16 mjedise) 109 nxënës (9 mjedise) 338 nxënës 

 

Drejtoria dhe stafi i mësuesve kanë përgatitur edhe planin e masave në rast se do të duhet të 

ndiqet skenari 2 (një javë në shkollë dhe një javë online) apo edhe për skenarin 3 (mësim online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RREGULLORE E POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E MËSIMIT NË KUSHTET E SITUATËS COVID-19 

 

7 
 

 SKENARI I PARASHIKUAR PËR PERIUDHËN E PARË 
 
Ky vit shkollor, fillon në një kohë shumë të vështirë, pandemie dhe pas një ndërprerjeje të gjatë të 

procesit mësimor, në kushtet e domosdoshmërisë së ruajtjes së distancës fizike. Me virusin ende në 

qarkullim në shkallë botërore, ne po përgatitemi  për një “realitet të ri”, në të cilin arsimi mund të jetë 

i ndryshëm nga sa e kanë njohur nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komuniteti.  

 

Dihet që shkollat nuk janë vetëm vendi ku nxënësit marrin njohuri të reja në lëndë të ndryshme 

mësimore, por edhe ku zhvillohen nga ana sociale dhe emocionale. Kështu që mbyllja e tyre nuk ka 

penguar vetëm realizimin normal të procesit të të nxënit, por edhe mbështetjen për mirëqenien psiko-

emocionale të nxënësve.  

 

Për këtë arsye, MASR & ASCAP, ka planifikuar disa skenarë për vitin e ri shkollor, me përparësi 

rihapjen e shkollave, por në varësi të përhapjes së virusit dhe të specifikave të shkollave edhe mësim 

në distancë ose kombinim të të dyja formave: mësim në shkollë dhe mësim në distancë.  

 

Pra, bazuar në të dhënat dhe në protokollet që janë përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe e 

Mbrojtjes Sociale për situatën e pandemisë së shkaktuar nga COVID- 19, MASR në bashkëpunim me 

ASCAP-in dhe me institucione të tjera të varësisë kanë planifikuar që fillimi i vitit shkollor 2020 – 

2021 do bëhet në bazë të tre skenarve:  

 

 SKENARI 1  
Mësimi zhvillohet në mjediset fizike të shkollës, duke ruajtur të gjitha rregullat e higjienës dhe të 

distancimit fizik nëse situata e pandemisë është e qëdrueshme.  

 

 SKENARI 2  
Mësimi zhvillohet i kombinuar (një javë në shkollë dhe një javë në kushtet e shtëpisë), duke ruajtur të 

gjitha rregullat e higjienës dhe të distancimit fizik, në rast se do të ketë situatë të rënduar të 

pandemisë.  

 

 SKENARI 3  
Mësimi zhvillohet vetëm online në distancë, në rast se situate e COVID-19 përkeqësohet shumë në 

nivel kombëtar, në nivel lokal ose në nivel shkolle.  

 

SKENARI I PARASHIKUAR PËR PERIUDHËN E PARË, PËR GJIMNAZIN “VASIL 

KAMAMI” në shkollë do të jetë në varësi të situatës lokale të pandemisë së COVID- 19 dhe nga 

situata që mund të krijohen në shkollë.  

 
Bazuar në këtë udhëzim, gjimnazi “Vasil Kamami”  si një shkollë me një numër të madh 

nxënësish, ku nuk mund të ruhen rregullat e distancimit fizik,  do të fillojë procesin 
mësimor sipas skenarit 1, varianti 1.2, duke alternuar mësimin me  dy turne, që e zhvillojnë 
mësimin në turnin e parë dhe të dytë në shkollë. 
Kjo sepse, klasat do të ndahen në dy grupe, me nga 15-18 nxënës për klasë, duke respektuar 
protokollin e sigurisë për COVID-19, ruajtjen e distancës fizike midis nxënësve. Në shkollë 
do të përdoren edhe mejdise të tjera në dispozicion të mësimit. 
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DREJTORIA E SHKOLLËS 

 
 Ka ndërtuar një grafik për hyrjen dhe për daljen e nxënësve që të shmanget grumbullimi i tyre, 

pa prekur orën e fillimit dhe të mbarimit të shkollës.  

 Janë përcaktuar fasha oraret e lëvizjeve, drejtimet e lëvizjes së nxënësve dhe personat 

përgjegjës për ndjekjen dhe zbatimin e këtij planifikimi.  

 Ka ndarë çdo klasë në dy grupe nxënësish, duke respektuar distancën fizike midis nxënësve në 

klasa, ku:  

 

• grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 08 00-11 15;  

 grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 1145 – 15 00  

 ora e mësimit do të jetë 30 minuta. Mësimi do të zhvillohet me dy orë të njëpasnjëshme, me  

pushimin 5 minutësh në mes tyre.  

 Në turnin e parë do të ndjekin mësimin (@@ nxënës në @@ mjedise) ndërsa në turnin e 

dytë do të ndjekin mësimin (@@ nxënës në @@ mjedise). 

 Turnet do të funksionojnë duke u ndërruar me njëri – tjetrin një herë në një muaj.  

 Klasat me dy gjuhë të huaja të para, do të ndahen sipas kësaj gjuhe në dy mjedise të 

ndryshme (sepse shkolla disponon edhe mjedise të tjera) dhe do të zhvillojnë 

mësimin vetëm turnin e parë. 

 Klasat të cilat kanë një numër nxënësish mbi 30 nxënës/klasë, do të ndahen gjithashtu në dy 

mjedise të ndryshme dhe do të zhvillojnë mësimin vetëm në turnin e parë. 

 Do t’u jepet përparësi nxënësve të cilët banojnë në një zonë më të largët me shkollën për të 

ndjekur mësimin gjatë turnit të parë.  

 

 RASTET KUR MUND TË PARASHIKOHET SKENARI 2  

 
Në varësi të përkeqësimit të situatës së pandemisë, në gjimnazin “Vasil Kamami” do të mund të 

zbatohet skenari 2 ose skenari 3.  

 

SKENARI 2.2 (në rastet e përkeqësimit të situatës së pandemisë)  
 

2.2 Rastet, kur në mjediset fizike zhvillojnë mësim dy turne.  

 

Drejtoria: 
1. Ndërton një grafik për hyrjen dhe për daljen e nxënësve që të shmanget grumbullimi i tyre, pa 

prekur orën e fillimit dhe të mbarimit të shkollës;  

2. Ndan çdo klasë në dy grupe.  

 

Java tek  
- grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 08.00-11.15 (mjedisi fizik në shkollë);  

- grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 12:30 -15.45 (online). Në këtë rast mësimi 

online nuk mund të zhvillohet paradite pasi mësuesit ndodhen në shkollë. 

 

Java çift  
- grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 08.00-11.15 (mjedisi fizik në shkollë);  

- grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 12: 30 -15.45 (online). Në këtë rast mësimi 

online nuk mund të zhvillohet  paradite pasi mësuesit ndodhen në shkollë. 

Ora e mësimit do të jetë 30 minuta. Mësimi do të zhvillohet me dy orë të njëpasnjëshme. 
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 RASTET KUR MUND TË PARASHIKOHET SKENARI 3 (në rastet e situatës së 

rënduar të pandemisë) 

 

Mësimi zhvillohet vetëm në distancë, online me platformë të dedikuar akademi.al, në rast se situata e 

COVID-19 përkeqësohet shumë në nivel kombëtar, në nivel lokal ose në nivel shkolle.  

 

Në këtë skenar gjimnazi “Vasil Kamami” do të hartojë orarin e shkollës për mësimin në distancë, 

online me platformë të dedikuar akademi.al. Për të lehtësuar punën e mësuesit, në komunikimin 

online, klasat me numër të madh nxënësish mund të ndahen me grupe ose mund të realizohet mësimi 

me të gjithë klasën nëse platforma online e krijon këtë mundësi.  

Ora e mësimit do të jetë 25 minuta. Mësimi zhvillohet me dy orë të njëpasnjëshme. Për këtë 
skenar, udhëzimet për organizimin, udhëzimet metodologjike dhe çdo udhëzim tjetër, do të 
jenë sipas udhëzuesit tw fillim vitit të MASR & ASCAP. 

 

 PROTOKOLLI I SIGURISË 
 

 MASAT E SIGURISË DHE TË HIGJIENËS 

 
Në bashkëpunim me prindërit, nxënësit e stafin pedagogjik të shkollës, si dhe me miratimin e tyre dhe 

me miratim e ZVAP  e MASR, Komisioni Qendor i Shkollës, i ngritur për këtë qëllim, në dt 

28.08.2020, ka përzgjedhur SKENARIN 1 ME VARIANTIN 1.2 , duke rikthyer nxënësit në shkollë 

dhe duke përshatur mjediset  e shkollës në mjedise sa më higjenike dhe me distancim fizik, në 

respektim të protokollit të sigurisë për mirëqënien e shëndetit të nxënësve dhe stafit pedagogjik të 

shkollës.  

 

Rregullorja e posaçme e zhvillimit të mësimit në kushtet e pandemicë COVID-19, për vitin shkollor 

2020-2021, është Shtojcë e Rregullores së Brendshme të Shkollës. Ajo është hartuar në zbatim të 

udhëzimit të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit 

Parauniversitar si dhe udhëzimit të e të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale.  

 
Kjo rregullore parashikon të gjitha masat e sigurisë dhe të higjienës në shkollë gjatë vitit 
shkollor 2020-2021, referuar udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale, 
nr. 543/11 prot., datë 21.08.2020 “Mbi kujdesin dhe masat anti COVID-19 në strukturat 
arsimore parauniversitare për vitin shkollor 2020-2021” dhe është e detyrueshme për të gjithë 
grupet e interesit (drejtues mësues, nxënës, prindër, personeli jo mësimor), me qëllimin final 
ruajtjen e shëndetit të nxënësve, mësuesve, prindërve dhe mbarëvajten e procesit mësimoro-
edukativ. 
 

 PER NXËNËSIT 

 
a. HYRJA DHE DALJA NGA MJEDISET E SHKOLLËS 

 

 Mësimi do të zhvillohet cdo ditë nga e hëna - e premte, me dy turne sipas orarit dhe 

grafikut të hartuar nga drejtoria (08:00 – 15:00) (Turni i parë 08:00 – 11: 15) (Turni i 

dytë 11:45 – 15:00) 

 Hyrja në shkollë bëhet sipas parimit të distancimit social (2 m largësi) duke ndjekur 

shigjetat orientuese në oborr dhe mjediset e tjera të shkollës. Çdo person hyn i vetëm 

(jo i shoqëruar) në shkollë. Hyrja në shkollë do të bëhet pasi nxënësit apo  personeli 
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janë vendosur  në radhë një e nga një, sipas grafikut të drejtorise. Nxënësit duhet të 

respektojnë me rigorozitet orarin që i është komunikuar për t’u paraqitur në 

shkollë. Nuk do të tolerohen vonesat dhe nuk do të ketë rrjeshtim të nxënësve në 

oborr. Në fillim hyjnë klasat e katit të tretë, më pas ato të katit të dytë dhe në fund kati 

i parë. Çdo procedurë do të komunikohet e detajuar nga mësuesi kujdestar para fillimit 

të mësimit. 

 Plotësojnë formularin e vetëdeklarimit për gjendjen shëndetësore (me shkrim) bashke 

me mësuesin kujdestar ose OS në fillim të shkollës. 

 Oficeri i sigurise ose personeli shëndetësor kryen procedurën për cdo nxënës cdo ditë 

në derën hyrëse të shkollës: 

- Mat temperaturën me termometër digjital 

- Sprucon me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë në duar cdo nxënës. 

- Kontrollon të gjithë nxënësit nëse janë të pajisur me maskë, doreza etj. 

- Në rastet kur konstaton nxënës të pa pajisur, nuk i lejon  të hyjnë në shkollë.  

 Nxënësi i cili ka simptoma të ngjashme apo temperaturë përpara se të vijë në shkollë, 

njofton mësuesin kujdestar ose në sekretarinë e shkollës (cel. 069 994 4489) për 

këto simptoma dhe NUK  paraqitet në shkollë për aq kohë sa t’a vendosë mjeku i 

familjes së nxënësit. Mungesat e nxënësit do  të justifikohen VETEM nga mjeku i 

familjes. 

 OS ose personeli shëndetësor  verifikon nëse nxënësi është sëmurë apo jo dhe nëse 

rezulton pozitiv, e shoqëron këtë të fundit në mjedisin e posacëm (dhoma e 

infermierit), njofton NJVKSH, dhe më pas njofton prindin e nxënësit, drejtorin e 

shkollës si dhe  ndjek procedurat e protokollit të kuq të shkollës. 

 Gjatë qëndrimit në shkollë nxënësi ruan dhe respekton distancën dhe qëndron vetëm 

në  pozicionet  e  piketuara me ngjyrë të kuqe ne mjediset e brendshme dhe të jashtme 

të shkollës. 

 Nxënësi pasi hyn në klasë, nuk del më prej saj derisa përfundon mësimin, përvec  

rasteve kur i duhet të përdore tualetin, por edhe këtë duke ruajtur distancimin social 

dhe i shoqëruar nga personi përgjegjës kati. 

 Gjatë qëndrimit në shkollë nxënësi zhvillon 3 lëndë në 6 orë në një ditë mësimi (sipas 

orarit të drejtorise) dhe më pas largohet nga shkolla duke mos qëndruar pa arsye. Gjatë 

zhvillimit të mësimit, NUK do te ketë pushim të gjatë por vetëm pushime 5 minuta 

nga njëra orë në tjetrën, pushime në të cilat nxënësit do t’i përdorin vetëm për t’u 

qetësuar. 

 Gjatë pushimit 5 min, nxënësi e ka të ndaluar të dalë nëpër korridore, përvec rasteve 

kur duhet të përdore tualetin, por duke respektuar rregullat e mësipërme dhe i 

shoqëruar nga personi përgjegjes kati. 

 Dera kryesore e institucionit arsimor do të qëndrojë e mbyllur, ndërsa dritaret e 

klasave dhe dyert e tyre ku do të zhvillohet mësim, do të qëndrojnë të hapura për të 

krijuar ajrosjen e nevojshme brenda tyre. 

 Lejohet vetëm një hyrje dhe një dalje në ndërtesën e institucionit arsimor. 

 Dalja nga mjediset e shkollës do të behet sipas parimit të distancimit social dhe fizik. 

Në fillim largohen klasat e katit të parë, më pas kati i dytë dhe në fund kati i tretë për 

të evituar grumbullimin në korridore apo në dyert kryesore të shkollës. Për të ruajtur 

këtë rregull do të jenë në dispozicion përgjegjësit e kateve. 
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b. QËNDRIMI DHE MËSIMI NË KLASA 

 

 Në një klasë nuk qëndrojnë më shumë nxënës sesa është përcaktuar në listat e 

drejtorise. 

 Mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit 

dhe mësuesit e tjerë, në 1.5 deri 2 metra. 

 Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë ulur në tavolina të paktën 1.5 - 2 metra larg njëri – 

tjetrit. 

 Mësuesit sigurohen që në klasë të gjithë të jenë të pajisur me maske dhe t’i mbajnë ato 

rregullisht. Maska është e detyrueshme për të gjithë gjatë gjithë kohës së qëndrimit në 

shkollë. Për nxënësin, mësuesin apo personelin ndihmës që nuk respektojnë këtë 

rregull, merret masë nga Komisioni i Etikës dhe Sjelljes. 

 Kur është e mundur praktikohet mësimi në mjedis të hapur (oborr) duke respektuar 

shenjat orientuese (piketat e vendosura). 

 Nuk lejohet ushqimi në shkollë. 

 
c. LËVIZJET NË MJEDISET E BRENDSHME TË INSTITUCIONIT ARSIMOR 

 

 Lëvizja e nxënësve nëpër korridore, duhet të jetë e përcaktuar në mënyrë që cdo zonë 

të ketë numrin më të vogël të individëve që lëvizin në të. Kjo do të thotë, p.sh., 

nxënësit e klasës 1 do të hyjnë vetëm në klasën e caktuar dhe do të përdorin tualetin pa 

u takuar në asnjë moment me nxënës të klasave të tjera.  

 Nuk lejohen qëndrimet në korridore. Nxënësit të mbajnë largësinë 1.5 deri 2 metra nga 

njëri – tjetri kur lëvizin në korridore. 

 Komunikimi i nxënësit me mësuesin apo drejtorinë, sekretarinë dhe stafin mësimor do 

të kryhet nëpërmjet mësuesit kujdestar duke respektuar distancimin social e fizik dhe 

rregullat e mësipërme apo përmes telefonit. 

 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 

institucionit arsimor. 

 
d. KUJDESI PËR HIGJENEN 

 

 Në shkollë  ndodhen të afishuara në cdo kat:  

- rregullat e distanicmit social  

- shenjat e shfaqjes së infektimit nga virusi 

- masat parndaluese për mbrojtjen nga COVID – 19  

 

 Në cdo klasë ndodhen të afishuara: 

- lista emërore e nxënësve që do të zhvillojnë mësim në atë klasë të ndarë në grupe. 

- skema e uljes për cdo nxënës në tavolinë (nr i tavolinës së nxënësit në klasë) 

 Në cdo tualet ndodhen: 

- rregulla të higjenës personale 

- informacion mbi COVID – 19 dhe mënyrat e përhapjes së tij 

- sapun dhe ujë i rrjedhshëm 

- kosha mbeturinash 

 Shkolla ështe dezinfektuar nga Bashkia dhe për këtë arsye ajo është një mjedis i 

sigurtë për shëndetin. Edhe pse shkolla është e dezinfktuar, të gjithë ata që përdorin 
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këto mjedise duhet të zbatojnë me përpikmëri dhe detyrim këto rregulla të 

përgjithshme. 

 Stafi mësimdhënës dhe stafi mbështetës (sanitarë, roje, oficerë sigurie dhe punjës të 

shërbimit psikosocial) janë  modeli më i mirë për nxënësit  përsa i përket  respektimit   

të  distancës dhe higjenës mbrojtëse parandaluese ndaj Covid - 19. 

 Nga punonjëset e shërbimit do të realizohet cdo ditë higjenizimin e mjediseve  të 

përbashkëta (korridore, shkallë) duke i larë me ujë përzier me dezinfektantë cdo ditë 

para, gjatë dhe në fund të procesit mësimor  

 Nga punonjëset e shërbimit do të realizohet cdo ditë dezinfektimi i dorezave të dyerve 

çdo mëngjes para fillimit të mësimit dhe para fillimit të turnit të dytë. 

  Salla e mësuesve është e pajisur me mjete dezinfektuese, pajisje këto të detyrueshme 

për t’u përdorur nga mësuesit.  

 Në mëngjes  nxënësit, mësuesit dhe personeli ndihmës NUK duhet të paraqitet në 

shkollë pa maskë. Maska nuk hiqet për asnjë arsye gjatë qëndrimit brenda 

shkollës. Këto mjete (maska, dorezat, dezinfektantët) sigurohen nga vetë personat. 

 Sekretaria  dezinfekton dokumentacionit shkollor (regjistrat) cdo mëngjes para se të 

vihen  në dispozicion të mësuesve, dhe para fillimit të turnit të dytë. Këtë veprim e 

përsërit edhe pasi dorëzohen regjistrat nga mësuesit në fund të ditës. 

 Vendosja  e bankave në çdo klasë në  distancë 1.5 - 2 metra realizohet nga personeli 

ndihmës por verifikimi i  situatës  cdo mëngjes para fillimit të mësimit, do të bëhet nga 

mësuesit që do të japin mësim. 

 Nëse nxënësi manifeston gjendje stresi dhe ankthi, ai i drejtohet shërbimit psiko – 

social të shkollës. 

 Aktivitetet jashtëshkollore, sportive e artistike në grup janë të ndaluara. 

 Do të pranohen në mjediset e shkollës vetëm nxënësit apo prindërit të cilët do të 

firmosin rregulloren mbi parandalimin e përhapjes së COVID – 19. Prindërit apo 

personat që kërkojnë shërbime sekretarie do të pranohen vetëm pas mësimit. (11:15 – 

11: 45) dhe (15:00 – 15:30) 

 Para se të rifillojë mësimi në mjediset e shkollës, sipas rregulloreve për parandalimin e 

përhapjes së COVID – 19, nxënësit duhet të plotësojnë Formularin e Vetëdeklraimit 

për situatën e tyre shëndetësore dhe të familjarëve të tyre, e cila shërben për të hetuar 

paraprakisht mundësinë e një vatre infeksioni COVID – 19. Ky Formular do të 

plotësohet në prani të mësuesit kujdestar ose OS dhe do të ruhet prej tij (OS) në dosje 

të posacme. 

 OS ruan dosjen me Formularët e Vetëdeklarimit për nxënës, mësues, personel dhe i 

përdor këto Formularë për informacion vetëm nëse e ka të nevojshme (kur duhet të 

ndjekë  protokollin e kuq të shkollës) duke ruajtur të dhënat personale. 

 

 PËR MËSUESIT 

 

1. Paraqiten në punë sipas orarit të përcaktuar nga drejtoria 

2. Plotësojnë formularin e vetedeklarimit për gjendjen shëndëtësore 

3. Oficeri i sigurise se shkollës (OS) kryen për cdo punonjës procedurën: 

- Mat temperaturën me termometër digjital 

- Sprucon me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë në duar cdo punonjës. 

- Kontrollon të gjithë punonjësit nëse janë të pajisur me maskë, doreza etj. 
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- Në rastet që konstaton punonjës të pa pajisur, nuk i lejon  të hyjnë në shkollë dhe 

njofton menjëherë drejtorin e shkollës. 

4. Gjatë orës së mësimit, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social 

dhe fizik me nxënësit. 

5. Vazhdimisht i kujton nxënësit rregullat e sigurisë së shëndetit në shkollë. 

6. Njofton OS ose drejtorin e shkollës në rastet kur nxëënsi shfaq simptoma të ngjashme 

apo temperaturë. 

7. Mban evidencat personale për prezencën ose jo të nxënësit në mësim të cilat i ruan dhe 

dorëzon në fund të periudhës  në drejtori. (evidencat e vlerësimit ët vazhduar të 

mësuesit do të kenë edhe shënimine mungesës së nxënësit). 

 

 PËR PERSONELIN NDIHMËS 

 

a. SANITARET  

 

1. Paraqiten në punë në orën 07:30 

2. Plotësojnë formularin e vetedeklarimit për gjendjen shëndetësore 

3. Mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucionet dezinfektuese. 

4. Pastrojë korridoret cdo dy orë. 

5. Pastrojnë dhe dezinfektojnë tualetet, dorezat e cdo klase dhe parmakët e shkallëve 

cdo 30 minuta.  

6. Dezinfektojnw tw gjitha mjediset pas pwrfundimit tw procesit mwsimor. 

 

b. ROJA DITOR 

 

1. Plotëson  formularin e vetedeklarimit për gjendjen shëndëtësore 

2. Mban  gjatë gjithë orarit të punës maskën, dhe solucionet dezinfektuese. 

3. Paraqitet në institucion në orën 07:30 dhe largohet prej tij kur perfundon procesi i 

mësimit. 

4. Nuk lejon prezencën e prindërve dhe çdo individi tjetër brenda në institucion (me 

përjashtim të nxënësve dhe personelit të deklaruar të institucionit arsimor). 

5. Lejon prindin (në raste të veçanta) pas miratimit të drejtorisë përmes telefonit 
të takohet me mësuesin, drejtuesin, duke respektuar rregullat e kujdesit 
personal dhe distancimin fizik.  

6. Respekton rregullin që çdo kërkesë për komunikim me drejtuesin e 
institucionit të bëhet nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose të stafit 
drejtues.  

7. Kryen  të gjitha detyrat, duke respektuar distancimin social dhe fizik me 
nxënësit dhe mësuesit dhe sanitaret. 
 

c. OFICERI SIGURISË 
 

 Oficeri i sigurisë paraqitet në shkollë në orën 07: 45 

 Monitoron mjedisin e shkollës në mënyrë të vazhdueshme.  

 Është person mbështetës për respektimin e rregullave të sigurisë gjatë vitit shkollor 2020-

2021; 
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  Mbështet drejtuesit, mësuesit, nxënësit dhe prindërit për të kryer çdo ditë vetëvlerësimin dhe 

vlerësimin e pranisë së simptomave të COVID-19;  

 Mbështet drejtuesit, mësuesit, nxënësit dhe prindërit për të bërë të mundur zbatimin e masave 

të distancimit fizik dhe të higjienës;  

 Ndihmon stafin drejtues për krijimin e një plani sigurie për organizimin e nxënësve në klasa, 

duke respektuar masat e distancimit fizik dhe të higjienës;  

 Orienton dhe koordinon nxënësit nëpër klasa duke respektuar masat e distancimit fizik dhe të 

higjienës;  

 Mban një databazë të nxënësve dhe të stafit të shkollës që shfaqin simptoma, shqetësime, 

probleme shëndetësore, si dhe bashkëpunon me strukturat shëndetësore përgjegjëse në rastet e 

dyshuara ose kur evidentohen nxënës me simptoma të COVID-19;  

  Evidenton dhe raporton te drejtori i shkollës, raste të moszbatimit të masave të distancimit 

fizik dhe të higjienës nga nxënësit dhe nga stafi i shkollës; 

  Udhëzon dhe mbikëqyr respektimin e distancimit fizik dhe të rregullave të higjienës nga 

nxënësit, gjatë hyrje-daljes nga shkolla;  

  Kontribuon në bashkëpunim me stafin e shkollës për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e 

nxënësve për respektimin e masave të distancimit fizik dhe të higjienës, si dhe të sigurisë 

online gjatë përdorimit të platformave online, internetit;  

 Ndërgjegjëson, edukon dhe përforcon sjelljet e përshtatshme gjatë frekuentimit të shkollës me 

qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19;  

 Shkëmben informacion me oficerin e policimit në komunitet, për rastet e konfirmuara me 

COVID-19 (stafi i shkollës, nxënësit dhe familjarët e tyre), duke ruajtur konfidencialitetin e 

këtyre rasteve.  

 Kujdeset që nxënësit të respektojnë rregullat e distancimit fizik, masat e sigurisë dhe të 

higjienës në mjediset e shkollës duke mos lejuar grumbullime të nxënësve në korridore oborr, 

apo mjedise të tjera të përbashkëta.  

 Ndërvepron me drejtorinë e shkollës dhe me stafin e saj duke ndërhyrë dhe parandaluar në 

rastet e thyerjes së disiplinës, menaxhimit të krizave dhe në rastet e emergjencave.  

  Përgatit dhe shpërndan materiale ndërgjegjësuese me qëllim respektimin e rregullave të 

distancimit fizik, masat e sigurisë dhe të higjienës në mjediset e shkollës dhe klasave.  

d. PUNONJËSI I SHËRBIMIT PSIKO - SOCIAL  

 
• Asiston në hartimin e protokolleve të masave ndaj COVID-19 dhe të procedurave të zbatimit së 

bashku me stafin e shkollës, duke vlerësuar nevojat sociale, emocionale dhe mësimore të nxënësve.  

• Bashkëpunon me mësuesit, mësuesit ndihmës, stafin mjekësor, oficerin e sigurisë, qeverinë e 

nxënësve për të ofruar mbështetje profesionale për nxënësit dhe për stafin në lidhje me ndryshimet në 

rregulloren e shkollës, sjelljen në komunitet dhe respektimin e protokolleve të masave ndaj COVID-

19;  

• Informon dhe diskuton për pasojat psikologjike dhe emocionale që sjellin këto ndryshime. Vlerëson 

gjendjen psiko-emocionale të nxënësve gjatë procesit mësimor, me qëllim planifikimin dhe realizimin 

e shërbimeve psiko-emocionale sipas nevojave të nxënësve.  

• Harton pyetësorë për të marrë një informacion më të detajuar në lidhje me nevojat e nxënësve gjatë 

fillimit të shkollës.  
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• Ndihmon në hartimin, zbatimin dhe interpretimin e një plani për fillimin e shkollës, duke vlerësuar 

nevojat sociale, emocionale dhe mësimore të nxënësve.  

• Bashkëpunon me familjen, institucionet e tjera për ofrimin dhe sigurimin e mbështetjes psiko-

sociale.  

• Krijon ura bashkëpunimi me institucionet e tjera në nivel vendor dhe me ofrues shërbimesh, si p.sh., 

organizata, me qëllim që të identifikojë shërbime të disponueshme mbështetëse për nxënësit për të 

përmbushur nevojat e tyre.  

• Ofron shërbime profesionale dhe ndërhyrje në menaxhimin e sjelljeve.  

• Ofron konsultime për të ndihmuar mësuesit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e procesit 

mësimor.  

• Bashkëpunon me pjesëtarë të tjerë të stafit për të zhvilluar orë edukative dhe mësimin e teknikave 

(strategjive) përballuese (Si të menaxhojmë emocionet, stresin dhe ankthin?).  

• Informon mësuesit rreth simptomave të depresionit, ankthit, stresit, mungesës së motivimit për të 

lehtësuar procesin e identifikimit të nxënësve që kanë nevojë për mbështetje.  

• Vëzhgon në mënyrë të vazhdueshme klasat për të monitoruar sjelljen e nxënësve nëse shfaqin shenja 

të stresit apo të ankthit.  

• Konsultohet me stafin dhe qeverinë e nxënësve për të diskutuar mundësitë e rimbylljes së shkollës 

dhe përgatitjen emocionale nëse ndodh një gjë e tillë.  

• Ofron mbështetje për mësuesit që shfaqin nivele të larta të stresit dhe të ankthit.  

• Identifikon dhe ofron mbështetje për nxënësit që kanë humbur një anëtar të afërt si pasojë e COVID-

19.  

• Vlerëson rrezikun për nxënësit që paraqesin rrezik për veten ose të tjerët.  

• Referon nxënësit në shërbime të tjera të jashtme për të marrë ndihmë profesionale shtesë dhe më të 

detajuar, bazuar tek nevojat e tyre.  

Informon nxënësit në lidhje me temat si ankthi, humbja, frika, duke marrë parasysh dhe moshën e 

tyre.  

• Ofron seanca trajnimi për prindërit me tema të tilla si mbështetja e shëndetit mendor të nxënësve, 

zakonet e mira të studimit në shtëpi, menaxhimi i stresit për familjet dhe lidhjet e komunitetit që 

mbështesin nevojat e familjes.  

• Kontakton në mënyre virtuale/online me prindërit për të ofruar mbështetje dhe ndihmë në plotësimin 

e nevojave që mund të kenë nxënësit.  

• Kontakton në mënyrë virtuale/online për të orientuar prindërit se si të mbështesin dhe të menaxhojnë 

sjelljen e fëmijës gjatë kësaj situate.  

• Ofron burime në lidhje me tema të diversitetit. Inkurajon, ofron lehtësimin ose bashkëlehtësimin, ose 

udhëheq takime të niveleve të ndryshme, klasave të ndryshme ose të temave të ndryshme për të 

adresuar praktikat e drejta dhe diversitetin.  

• Rishikon programet dhe përkrahjet aktuale mësimore dhe të sjelljes.  

• Mban shënim anët e forta dhe nevojat për përmirësim të stafit mësimor dhe të klimës së 

përgjithshme në institucionin arsimor.  

• Takohet me nxënësit për të përfunduar vlerësimet individuale, kur koha është e përshtatshme për 

nxënësit. Nëse është e mundur, konsideron që t’ju të ofrojë më tepër kohë për t'u përshtatur me 

mjedisin shkollor dhe me rutinën.  

• Punon me stafin drejtues për të përzgjedhur informacionin e nevojshëm për të ndarë me nxënësit dhe 

për zgjidhjet e mundshme që do të bëhen për ata.  

• Vendos kontakte me nxënësit e prekur emocionalisht për të vlerësuar nivelin e tyre të funksionimit.  

• Takohet me prindërit e nxënësve me aftësi të kufizuara, për të diskutuar nevojat e nxënësve dhe për 

të siguruar lejen për vlerësime.  
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• Përgatit dhe shpërndan materiale ndërgjegjësuese dhe realizon veprimtari parandaluese me nxënësit, 

duke respektuar rregullat e distancimit fizik, masat e sigurisë dhe të higjienës në mjediset e shkollës 

dhe klasave.  

 
e. PERSONELI MJEKËSOR I SHKOLLËS  

 Personeli mjekësor i shkollës (personat e caktuar nga NJVKSH),  paraqitet në punë në orën 07:30 
dhe qëndron në shkollë deri në mbarim të procesit mësiomor-edukativ.  

• Ai duhet të kryejë vlerësimin për nxënësin si më poshtë:  

a) Matje të temperaturës me termometër digjital;  

b) Sprucimi me alkool 60% ose dezifektantë të tjerë në duar;  

c) Kontroll të përhershëm për pajisjen e të gjithë nxënësve me maskë një përdorimshme ose 

maskë prej tekstili (të cilat duhen të lahen në 60 gradë dhe të hekurosen), si dhe shami letre 
për higjenën e hundëve;  

d) Zhvillon që në ditën e parë të fillimit të procesit mësimor-edukativ dhe në vijim 

biseda/aktivitete ndërgjegjësuese me nxënësit dhe stafin për Covid-19. Përgatit dhe shpërndan 

postera, video, material elektronike për kujdesin ndaj shëndetit gjatë kësaj periudhe.  

 e) Ndërvepron me drejtorinë e shkollës dhe me stafin e saj duke ndërhyrë dhe parandaluar në 
rastet e menaxhimit të krizave dhe në rastet e emergjencave.  

 f) Në bashkëpunim me mësuesin kujdestar verifikon nëse nxënësi është i sëmurë apo jo (në 

rastet kur nxënësi që ka simptoma të ngjashme me COVID-19 apo temperaturë përpara hyrjes në 
shkollë ose gjatë procesit mësimor).  

 g) Njofton Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) dhe strukturën përkatëse në 

këto njësi, për raste të infektimit me COVID-19.  

 
 PRINDËRIT E NXËNËSVE  

 

1. Plotësojnë me përgjegjësi formularin e vetëdeklarimit për gjendjen shëndetësore të 

fëmijës dhe pjestarëve të tjerë të familjes 

2. Informojnë me përgjegjësi për gjendjen shëndetësore të fëmijës në numrin e 
kontaktit të mësuesit kujdestar.  

3. Pajisin fëmijën me mjetet mbrojtëse si: maskë, doreza, xhel dezinfektant për 
përdorim personal (sipas mundësive).  

4. Komunikojnë në mënyrë elektronike me mësuesin apo drejtuesin, në rastet kur 
është e nevojshme.  

5. Nuk lejohen të futen në mjediset e shkollës.  
6. Komunikojnë me drejtuesin/mësuesin (në raste të veçanta), duke respektuar 

rregullat e distancimit fizik. 
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 DREJTUESIT  

 
1. Hartojnë orarin e përshtatur të shkollës mësimin me dy turne, bazuar në numrin e 

nxenesve për klasë dhe gjuhe=ën e huaj të parë në hapjen e çdo klase (duke 
ruajtur distancën fizike të nxënësve).  

2. Udhëzon mësuesit, për hartimin e planeve mësimore për vitin shkollor 2020 – 
2021 konform planeve ë ASCAP. 

3. Vlerëson dhe miraton planet vjetore lëndore për periudhën e parë (Shtator – 
Dhjetor) 

4. Udhëzon mësuesit kujdestarë të dërgojnë te nxënësit, grupet e krijuara, orarin 
mësimor, grafikun e hyrjes dhe daljes nga shkolla të hartuar nga drejtoria e 
shkollës, duke dhënë porosi të veçanta për zbatimin e tyre dhe rregullave të 
distancimit fizik. 

5. Monitoron në vijimësi zhvillimin e mësimit për periudhën  e parë.  
6. Njofton dhe realizon në bashkëpunim me Njësinë e Vetëqeverisjes Vendore, 

dezinfektimin e ambjenteve shkollore (7-10 ditë përpara) si dhe garantimin e një 
mjedisi të pastër e të sigurt për nxënësit dhe stafin.  

7. Merr masa për përgatitjen e mjediseve të klasave, duke respektuar distancimin 
fizik sipas përcaktimeve të protokollit nga organet shëndetësore.  

8. Harton listën e detajuar të nxënësve bazuar në gjuhën e huaj të parë dhe 
vendbanimet e nxënësve, në bashkëpunim me mësuesit kujdestarë, duke bërë 
sistemimin e klasave sipas kriterit të distancimit fizik sipas protokollit të MSh.  

9. Raporton në Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP), për pjesëmarrjen 
e nxënësve dhe zhvillimin e mësimit sipas orarit mësimor të planifikuar për 
periudhën e parë. 

10. Organizon punën në shkollë, për vendosjen e shenjave dalluese në oborrin e 
shkollës, që sigurojnë distancën fizike prej 2 m, të nxënësve dhe personelit, gjatë 
hyrjes dhe në mjediset e brendshme të shkollës. 

11.  Afishon në korridore dhe klasa rregulloren për zhvillimin e mësimit sipas 
parimit të distancimit fizik.  

12. Afishon për çdo klasë listat e nxënësve dhe detaje të tjera plotësuese sipas klasave 
dhe grupeve. 

13. Ngarkon me përgjegjësi oficerin e sigurisë, për monitorimin dhe ndërhyrjen sipas 
rasteve, të hyrjes dhe daljes se nxënësve në mjediset e institucionit arsimor.  

14. Ngarkon me përgjegjësi punonjësin psiko – social, për monitorimin dhe 
ndërhyrjen sipas rasteve, të konsultimeve me nxënësit të cilët kanë vështirësi 
psikologjike, ankth etj 

15. Ngarkon me përgjegjësi sekretaren, për dezinfektimin e regjistrave para dhe pas 
procesit të mësimit. 

16. Ngarkon me përgjegjësi për zbatim, sanitaret, për higjienizimin e përditshëm të 
klasave dhe të ambjenteve të shkollës si dhe vendosjen e dezinfektantëve sipas 
vendeve të përcaktuara nga Instituti i Shëndetit Publik.  

17. Orienton mësuesit për zbatimin e tre skenarëve të mundsëhm për procesin e 
mësimit në shkollë gjatë vitit shkollor. 
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18. Nuk lejon shkëmbimin e materialeve mësimore personale të nxënësve me 
mësuesit dhe nxënësit e tjerë. 
 

Për personat të cilët nuk zbatojnë këtë rregullore (nxënës, mësues, personel etj) do të merren masa 

ndaj tij me largim të menjëhershëm nga mjedisi, si edhe masa të tjera më të përshkallëzuara nëse 

përsërit shkeljen, sipas parashikimeve të kësaj rregulloreje nga Komisioni i Etikës dhe Sjelljes. 
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MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË 

ZYRA VENDORE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR ELBASAN 

GJIMNAZI: “VASIL KAMAMI” 

 

Elbasan, më 28.08.2020 

 
URDHËR 

 
Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e rregullores dhe marjen e masave per 
fillimin e mësimit ne vitin shkollor 2020 - 2021 
 

 Mbeshtetur ne Urdher nr.45 dt.29/04/2020 te MASR, si dhe Urdher  nr. 289 dt. 04. 05. 
2020 te MSHMS, grupi i punës për hartimin e rregullores dhe marrjen e masave për 
rikthimin në shkollë gjatë vitit shkollor 2020 -2021 ka përbërjen e mëposhtme: 
 
I - Grupi i punës për hartimin e rregullores përbëhet: 

 

1. Anjeza Çerri kryetare/ drejtor i institucionit arsimor 

2. Suela Shuteriqi anëtare/ zv. Drejtor 

3. Lavdije Çollaku anëtare/ Kryetare e Bordit të shkollës 

4. Zamira Toska anëtare/ kryetare e këshilit të prindërve 

5. Eralda Bakalli  anëtare/ oficer i sigurisë 

6. Besnik Toska anëtar/ punonjës  psikosocial 

7. Marsela Allushi anëtare/ mësuese 

 Ky grup planifikon procesin e mësimit gjatë gjithe periudhes se parashikuar ne udhezimet 

e mesiperme. 

 

II – Grupi i punës për monitorimin e situatës 

 

1. Suela Shuteriqi   zv. Drejtor 

2. Reshit Grada, mësues përgjegjës për turnin e parë 

3. Oltion Alinj, mësues përgjegjës për turnin e dytë 

4. Eralda Bakalli, oficere sigurisë 

5. Armand Çakalli, Elvis Vavla, Mikel Cenaj 

Ky grup pergjigjet per organizimin, planifikimin dhe monitorimin e gjithe vitit shkollor 
2020 - 2021  

Drejtore  
Anjeza Çerri 
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MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË 

ZYRA VENDORE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR ELBASAN 

GJIMNAZI: “VASIL KAMAMI” 

 

FORMULAR I VETEDEKLARIMIT TË SHËNDETIT 

 

             Elbasan më, __/__/_________ 

 

 
 Sot më datë ___.____._____,  unë nxënësi/-ja _______________________, klasa ___ 

deklaroj nën përgjegjësinë time përsonale, se kam1/ nuk kam pjesëtar të familjes sime me 
COVID – 19. Unë aktualisht NUK  jam i prekur nga COVID – 19.  

 
 
           
           Unë ________________, prind i nxënësit _____________________ në klasën ____, 

deklaroj nën përgjegjësinë time përsonale së fëmija im ____________________ dhe familja 
ime NUK është prekur nga COVID – 19.  

  
 Deklaroj gjithashtu se çdo ditë do të plotësoj këtë formular për fëmijën tim sipas tabelës 

bashkangjitur, ku do të raportoj situatën shëndetësore të tij. Nëse situata shëndetësore  
nuk do të jetë e mirë, unë do të mbaj fëmijën në shtëpi dhe do të njoftoj mësuesin 
kujdestar me telefon. 

 
    
 
 
  _____________________________          ________________________ 
          Nxënësi/-ja: emer, mbiemer, firme       Prindi: emer - mbiemer,firma 
 
 
 
 
 
 
        _________________ 

1 Nëse keni pjestar të familjes/ të afërm me COVID – 19, ju lutemi specifikoni se cilin prej tyre. 
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FORMULAR DITOR I VETEDEKLARIMIT TË SHËNDETIT 

 

MUAJI _____________ 

 

JAVA DITA DATA VETEDEKLARIMI I NXËNËSIT FIRMA VETËDEKLARIMI I PRINDIT FIRMA 

JAVA 
I 

E HENE      

E MARTË      

E MËRKURË      

E ENJTE       

E PREMTE      

JAVA 
II 

E HENE      

E MARTË      

E MËRKURË      

E ENJTE       

E PREMTE      

JAVA 
III 

E HENE      

E MARTË      

E MËRKURË      

E ENJTE       

E PREMTE      

JAVA 
IV 

E HENE      

E MARTË      

E MËRKURË      

E ENJTE       

E PREMTE      

 
Shënim: nxënësi dhe prindi i tij nënshkruajnë deklaratën cdo ditë para se nxënësi të vijë në shkollë me tekstin “jam mirë” ose “nuk jam mirë” 

 Rasti kur nxënësi është mirë vjen në shkollë 
 Rasti kur nxënësi nuk ndihet mirë apo shfaq shenja të sëmundjes, qëndron në shtëpi dhe njofton menjëherë me telefon mësuesin 

kujdestar ose sekretarinë e shkollës në nr cel. 069 994 4489 
 Ky formular duhet të plotësohet me përgjegjësi dhe të mbahet nga nxënësit në cdo moment në cantë sepse është objekt monitorimi. 

 Në fund të cdo muaji formulari dorëzohet tek mësuesi kujdestar dhe më pas në drejtorinë e shkollës për të ndjekur procedurat e 
parashikuara. 


