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A. Grupi i punës së hartimit të planit: 

1. Klodian Zaimi   drejtor i shkollës 

2. Xhevat Gërdeci   nëndrejtor 

3. Suela Bunguri    sekretare 

4. Adriatik Çakalli  kryetar i këshillit të prindërve 

5. Muhamed Behluli               Kryetar i qeverisë së nxënësve 

B. Grupet e punës në zbatim 

▪ Xhevat Gërdeci -   n/drejtor  (monitoron oborrin e shkollës dhe katet III -IV ku ndodhen klasat për zhvillimin e mësimit  në 

lidhje me zbatimin e këtij plani veprimi); 

 

▪ Arjana Fida & Erjonilda Dojka – mësusesit kujdestar të klasave XII-A/B (Monitorojnën vijueshmërinë dhe zbatueshmërinë 

e detyrimeve që përcakton për zbatim ky plan masash nga nxënesit e klasave përkatëse, prindërit dhe raportojnë në drejtorinë e 

shkollës për çdo detyrim që përmban ky plan si mësues kujdestar.) 

 

▪ Suela Bunguri- sekretare (zbaton pikat e planit që i përkasin detyrës së saj). 

▪ Mësuesit/personat përgjegjës katesh (dhe 1 për oborrin e shkollës) që do të ndjekin lëvizjet e nxënësve dhe 

stafit : 
➢ Besmir Jakupi  ( kati II & III) 

➢ Xhuljana Adili (kati I & IV) 

➢ Skënder Luzaku (oborri i shkollës) 

▪ Përgatitja e materialeve ndërgjegjësuese për zbatimin e rregullores  

➢ Xhevat Gërdeci nëndrejtor Kryetar i Komisionit të 

Sigurisë dhe Shëndetit  

➢ Besmir Jakupi Anëtare  

➢ Bledar Zeneli Anëtare/ Psikologe  

➢ Blerina Sula Anëtare 



▪ Mësuesit dezhurn në oborin e shkollës dhe sipas kateve: 

➢ Edrin Korbi – Kati III 

                                         Java I 

➢ Edisa Banja—Kati IV 

 

➢ Anita Sina—Kati III 

                                                        Java II 

➢ Irida Rapia – Kati IV 

 

➢ Erjonilda Dojka- Kati III 

                                                                     Java III 

➢ Arjana Fida- Kati IV 

I. Hyrje 

Në zbatim të urdhërit Nr. 45, datë 29.04.2020 të Agjensisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsim, urdhërit Nr. 289, datë 04.05.2020 të Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Planit të masave për rifillimin e shkollës në klasën e XII të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Arsimit Parauniversitar, datë 06.05.2020  dhe urdhërit të brendshëm të Drejtorisë së Shkollës Nr.11, datë 01.05.2020, hartohet plani i 

mëposhtëm i veprimit për zhvillimin e mësimit gjatë rikthimit në shkollë për klasat XII-A/B pranë shkollës jopublike “Hafiz Ibrahim 

Dalliu”. 

 

II. Qëllimi i planit të punës  

Ky plan pune është hartuar me qëllim zbatimin dhe zbërthimin urdhërave të sipërpërmendur (të ASCAP, MSHMS, DPAP dhe Drejtorise 

së Shkollës) në mënyrë që të qartësojë mënyrën e organizimit të mësimit gjatë rikthimit në shkollë për klasat e maturës dhe të sigurojë 

zhvillimin cilësor dhe sasior të këtij mësimi nga data 18.05. deri në dt. 05.06.2020.  

 

III. Udhëzime të përgjithshme 

Viti shkollor për klasat XII do të përfundojë në datën 05.06.2020 sipas strukturës së fillimvitit shkollor 2019-2020 dhe Provimet e Maturës 

Shtetërore do të zhvillohen në datat 08-18.06.2020. 



IV. Mënyra e të vepruarit për vijueshmërinë dhe realizimin e programit  

a) Nxënësit e klasave XII do të vijojnë mësimin gjatë rikthimit në shkollë nga dt.18 Maj 2020 deri në dt. 05 Qershor 2020; 

b) Mësimi për klasat XII do të vazhdojë vetëm për lëndët: Gjuhë shqipe dhe letësri XII-A/B, Anglisht XII-A/B, Matematikë XII-A/B, 

Ekonomi XII-A, Fizikë XII-B, Biologji XII-B, nga dt. 18.05. deri në dt.05.06.2020 sipas orarit që do të hartohet, ku çdo ditë nxënësit 

do të zhvillojnë nga një orë për secilën të provimeve ne MSH. 

c) Klasat e pikës c) do të zhvillojnë VETËM PËRSËRITJE duke u bazuar në programet e rishikuara të ASCAP (ato që janë dërguar 

së fundmi), 

d) Mësuesit të zbatojnë me rigorozitet orarin mësimor dhe të vazhdojnë të mbajnë shënime për pjesëmarrjen e nxënësve në mësim 

(mungesat) dhe temën mësimore të zhvilluar,   

e) Temat e përsëritjes nga dt. 18.05. deri në datën 05.06. të shtohen në planifikimin e periudhës së tretë. 

f) Gjatë gjithë periudhes së mësimit të rikthimit në shkollë mësuesit do të vazhdojnë të mbajnë shënime në evidencën e VV (personalen) 

për: vlerësimin e detyrave që kryen nxënësi, gadishmerinë, interesin dhe angazhimin që tregon ai për të komunikuar me 

mësuesit dhe pjesëmarrjen në procesin mësimor në shkollë. (Mësuesit të bazohen gjatë kësaj periudhe vetëm në këto 

aspekte/kritere dhe të formatojnë evidencën e VV sipas këtyre pikave (nëse është e nevojshme). 

 
 

 

 

V. Mësuesit që do të japin mësim dhe lëndët 

Në bazë të lëndëve që do zhvillohen, sipas pikës 3/c të urdhërit të brendshëm të drejtorisë, mësuesit që do të zhvillojnë mësimin gjatë 

rikthimit në shkollë do të jenë: 

1. E. Dojka- Gjuhë shqipe dhe letërsi , klasa XII-A/B; 

2. D. Spahiu- Matematikë, Klasa XII-A; 

3. E. Korbi- Matematikë, Klasa XII-B; 

4. E. Banja- Anglisht, klasa XII-A/B; 

5. F. Luma- Ekonomi,  klasa XII-A/B; 

6. Xh. Gërdeci- Biologji XII-B;  

7. A.Sina- Fizikë, klasa XII-B; 

8. I. Rapia- Biologji 

9. Suela Bunguri- sekretare 

10. Arjana Fida – Kujdestare e XII-A 

11. Për lëndën qytetari-psikologji duke qënë se e ka zgjedhur 

vetëm një nxënëse, mësuesja Morena Lala do të zhvillojë 

mësim individual vetëm me të. 

 



VI. Udhëzues për “Qëndrimin dhe lëvizjet në shkollë (covid-19)“ 

6.1. Nxënësi 

6.1.1. Hyrja dhe dalja nga ambientet e shkollës 

Orari për hyrjen e nxënësve në shkollë rregullohet sipas grafikut, hartuar nga drejtoria e shkollës nën monitorimin e mësuesve të 

kujdestarisë. Në orën 09.45-9.55 orari për hyrjen e nxënësve në shkollë. Në orën 10.00 fillon procesi mësimor. 

NDARJA E MATURANTËVE SIPAS LËNDËVE ME ZGJEDHJE 

4 klasa = 22 nxënës 

Lënda me zgjedhje Numri i klasave Numri i nxënesve 

EKONOMI 1 12 

BIOLOGJI 2 3+3 

FIZIKË 1 3 

 

 Për lëndën qytetari-psikologji duke qënë se e ka zgjedhur vetëm një nxënëse, mësuesja Morena Lala do të zhvillojë mësim 

individual vetëm me të. 

 Nxënësit paraqiten në shkollë duke respektuar me përpikëri orarin e komunikuar nga mësuesi kujdestar i tyre.  

 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 (shih figurën 

ilustruese). 

 Nxënësi që ka simptoma të ngjashme apo temperaturë 

përpara ardhjes në shkollë, njofton mësuesin kujdestar, i 

cili në bashkëpunim me mjekun e shkollës ose atë të 

familjes, verifikon nëse nxënësi është i sëmurë apo jo.  



 Justifikimi i mungesës bëhet vetëm nga mjeku i familjes.  

  Personeli i caktuar  nga drejtoria, 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. Duhet të kontrollohen 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 vaska me solucion dezifektues me bazë të klorit aktiv, për 

dezifektimin e shuajve të këpucëve;   

 Nuk lejohet që nxënësit të dalin nga godina dhe të rikthehen përsëri në të, brenda ditës;  

 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.  

 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.  

 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. 

 

6.1.2. Qëndrimi dhe mësimi në klasa 

 Gjatë procesit mësimor, mësuesit qëndron në klasë, duke respektuar 

distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mësuesit e tjerë (në 2 metra).  

 Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë të ulur në banka të paktën 2 metra  

larg njëri-tjetërit (shih fotot ilustruese). 

 Mësuesit sigurohen që në klasë, të gjithë të jenë të pajisur me maskë dhe t’i 

mbajnë rregullisht ato.  



 Nxënësit ndalohen të dalin nga klasa gjatë orëve të mësimit përveç rasteve kur i duhet të përdorin tualetet. Në këtë rast nxënësit 

duhet të shoqërohen.  

  Çanta me librat e nxënësit mbahen në shkollë (nxënësit nuk e marrin çantën nga shtëpia në shkollë dhe anasjelltas).  

  Nuk lejohet ushqimi në klasë. 

 

6.1.3. Lëvizjet në mjediset e brendshme të shkollës 
 

 Lëvizja e nxënësve në klasa 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 që ndodhen tek klasa III-B 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 njëri-tjetëri 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 material të printuara, përveçse rasteve kur nxënësit kanë libra të cilat i mbajnë tek sendet personale, ose në 

shtëpi.  

 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. 

 

6.1.4. 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 psiko-

social i shkollës.  

  Stafi i përcaktuar nga drejtoria e 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 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, çdo individ duhet të mbajë detyrimisht maskë.  

 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 të mos qëndrojnë më shumë nxënës sesa mund të qëndrojnë në atë mjedis, duke respektuar distancimin social dhe fizik.  

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

  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 dezifektimi i çdo klase, 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. 

  Përpara se të rifillojnë mësimin në ambientet e shkollës, sipas rreguloreve të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19, 

nxënësit duhet të plotësojnë Formularin  e Vetëdeklarimit për situatën e tyre shëndetësore dhe të familjarëve të tyre, e cila shërben 

për të hetuar paraprakisht mundësinë e një vatre infeksioni COVID-19.  

 Nxënësit që nuk zbatojnë rregulloren, trajtohen me masë sipas rregullores së shkollës. 
 

 

 

 

 

 

VII. Drejtoria e shkollës 

 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. 

 Harton orarin e përshtatur të shkollës për klasat XII, bazuar në kriterin e lëndës me zgjedhje në hapjen e çdo klase (duke ruajtur 

distancën fizike të nxënësve). 

 Udhëzon mësuesit e klasave XII, për hartimin e planeve mësimore të përshtatura për lëndët e detyruara (Gjuhë shqipe-letërsi, 

Matematikë dhe Gjuhë e huaj) dhe lëndët me zgjedhje të Maturës Shtetërore (MSH) 2020, për periudhën 18.05.2020 – 05.06.2020. 

 Vlerëson dhe miraton planet lëndore (përsëritje) për periudhën 18.05.2020 – 05.06.2020, në lëndët: 

- Gjuhë shqipe dhe letërsi; 

- Matematikë; 

- Gjuhë e huaj e parë; 

- Lëndët me zgjedhje të Maturës Shtetërore. 

 Organizon procedurat për mbylljen e realizimit të programit mësimor të klasave XII, deri më 30.04.2020 për lëndët që NUK janë 

provime të Maturës Shtetërore 2020. 

 Udhëzon mësuesit kujdestarë të dërgojnë te nxënësit, orarin mësimor të përshtatur, të hartuar nga drejtoria e shkollës, duke dhënë 

porosi të veçanta për zbatimin e tij. 

 Monitoron në vijimësi zhvillimin e mësimit në klasë për periudhën 18.05.2020 – 05.06.2020. 

 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. 

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

shëndetësore. 

 Harton listën e detajuar të nxënësve bazuar në kriteret e lëndëve me zgjedhje, në bashkëpunim me mësuesit kujdestarë, duke bërë 

sistemimin e klasave sipas kriterit të distancimit fizik sipas protokollit të MSh. 

 Raporton çdo ditë në Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP), për pjesëmarrjen e nxënësve dhe zhvillimin e mësimit sipas 

orarit mësimor të planifikuar për periudhën 18.05.2020-05.06.2020 

 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. 

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

 Afishon për çdo klasë listat e maturantëve dhe detaje të tjera plotësuese sipas lëndës me zgjedhje. 

 Ngarkon me përgjegjësi oficerin e sigurisë së shkollës, ose aktivizon mësuesit e Edukimit fizik në institucionet që ka mungesë të 

oficerit të sigurisë, për monitorimin dhe ndërhyrjen sipas rasteve, të hyrjes dhe daljes se maturantëve në mjediset e institucionit 

arsimor.                         



 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. 

 Përgatit dhe raporton në ZVAP statistika për mbylljen e vitit shkollor, për klasat XII dhe në nivel shkolle, për vijueshmërinë dhe 

përparimin. 

 Orienton mësuesit për zbatimin e tre skenarëve të nxjerrjes së përfundimeve vjetore (sipas udhëzimeve specifike të ASCAP dhe të 

MASR). 

 Njofton mësuesit zyrtarisht, për hedhjen e rezultateve të nxënësve gjatë periudhës se dy javëve të para të qershorit.  

 Nuk lejon shkëmbimin e materialeve mësimore personale të nxënësve me mësuesit dhe nxënësit e tjerë. 

 Ngarkon punonjësit e shërbimit psiko-social dhe mësuesit kujdestarë që në ditën e parë (dt.18.05.2020) të ofrojnë mbështetje psiko-

emocionale me të gjithë nxënësit e klasave XII.  

 

VIII. Mësuesit 
 

 Mësuesi përaqitet në shkollë orën e përcaktuar nga drejtoria, 20’ përpara ardhjes së nxënësve.  

  Mësuesit dezhurn paraqiten në shkollë në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës (30’ përpara ardhjes së nxënësve).  

  Stafi i përcaktuar nga drejtoria e shkollës (Irida Rapia, Besmir Jakupi) i cili është 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 60% 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.  

 Plotëson regjistrin e klasës me temat sipas planit lëndor për klasën XII. 

 Përgatit përmbajtjen mësimore në funksion të përcaktimeve të programeve orientuese të MSH 2020 në klasën XII. 

 Plotëson regjistrin e klasës në lëndën që zhvillon, në faqen e vlerësimeve për periudhën e tretë, te kolonat e vlerësimit të vazhduar, 

vlerësimit të testit përmbledhës dhe vlerësimit të portofolit, për çdo nxënës, me shënimin “NK” (nuk u krye). 

 Mban shënime për çdo paqartësi dhe kërkesë të nxënësve për ecurinë e orëve konsultuese dhe ndihmon nxënësit në orët në vazhdim 

me trajtime teorike, praktike dhe mësimore shtesë. 

 Komunikon me prindërit për të njoftuar ecurinë e nxënësve dhe problematika të mundshme. 

 Përmbyll tërësinë e daljes së përfundimeve vjetore sipas lëndëve që mbulon, deri në  datën 03.06.2020.  



 Raporton periodikisht në drejtorinë e shkollës për pjesëmarrjen e nxënësve gjatë orëve mësimore si dhe ecurinë e procesit mësimor. 

 Harton dhe dorëzon sipas afateve te mësuesi kujdestar dhe drejtoria e shkollës statistikat e ngarkuara për plotësim nga drejtoria. 

 Monitoron me përgjegjësi lëvizjet e nxënësve sipas rregullave të distancimit social dhe fizik. 

 

IX. Mësuesi  kujdestar 
 

 Informon nxënësit (deri në një ditë para fillimit të procesit mësimor në klasë) për orarin mësimor, klasën ku do të zhvillojë mësim, 

si dhe orën e paraqitjes dhe të largimit nga shkolla, për periudhën 18.05.2020 – 05.06.2020. 

 Organizon mjedisin fizik (klasat), për zhvillimin e mësimit sipas parimit të distancës fizike dhe sipas kritereve të përcaktuara në 

protokollet shëndetësore të përditësuara. 

 Harton dhe dorëzon në drejtorinë e shkollës listën e detajuar të nxënësve bazuar në kriteret e lëndëve me zgjedhje. 

 Afishon në klasë orarin mësimor dhe rregulloren që përcaktojnë detyrat dhe detyrimet e nxënësve gjatë zhvillimit të mësimit në 

klasë në kushtet e distancës prej 2 m. 

 Monitoron vijueshmërinë dhe zbatueshmërinë e detyrimeve që përcakton për zbatim ky plan masash. 

 Komunikon me prindërit për të njoftuar ecurinë e nxënësve dhe problematika të mundshme. 

 Përgatit në fund të vitit shkollor statistika përmbyllëse të vijueshmërisë dhe përparimit të maturantëve dhe i dorëzon në drejtorinë e 

shkollës. 

 Plotëson detyrimet përkatëse si mësues kujdestar në mbylljen e rubrikave të regjistrit si: llogaritja e mungesave vjetore, vlerësimi i 

nxënësve kalues ose jo, plotësimi i kompetencave etj. 

 Realizon saktë sipas afateve kohore hedhjen e notave përfundimtare lëndore për çdo nxënës. 

 Raporton në drejtorinë e shkollës për pikat e mësipërme. 

 

X. Psikologu 

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

shërbimeve psiko-emocionale sipas nevojave të nxënësve.  

 Shpërndajnë materiale ndërgjegjësuese dhe realizojnë veprimtari parandaluese me nxënësit duke respektuar rregullat e distancimit 

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

 Ofrojnë këshillim individual ose në grup për nxënësit, stafet drejtuese dhe pedagogjike, duke respektuar rregullat e distancimit fizik, 

masat e sigurisë dhe të higjienës në mjedisin ku ofrohet shërbimi.  

  Ofrojnë mbështetje për nxënësit me aftësi të kufizuara (AK) përmes këshillimit dhe shërbimeve të tjera të ofruara në mënyrë 

drejtpërdrejtë për/me nxënësin apo nëpërmjet prindërve dhe mësuesve. 



XI. Sekretaria 
 

 Mban shënime për pjesëmarrjen dhe angazhimin e mësuesve në mësimet gjatë kthimit në shkollë, sidomos mësueve Part-time; 

 Nuk lejon përdorimin e fotokopjes nga nxënësit dhe mësuesit; 

 Mban dhe menaxhon shpërndarjen e regjistrave, evidencave të ndryshme etj 

 Ruan distancimin social dhe fizik gjatë kohës që jep në dorëzim regjistrat e klasave të XII mësueve dëzhurn; 

 Menxhon dhe mban shënime per materialet e kancelarisë qe tërheqin mësuesit. 

 I përgjigjet kerkesave përkatëse të drejtorisë 

 

XII. Personeli ndihmës 
 

12.1. Sanitaret 
 

 Personeli ndihmës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës (7 : 45;  minimumi 1 orë përpara 

ardhjes së nxënësve).  

  Sanitaret të mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucione dezinfektuese.  

  Korridoret pastrohen menjëherë sapo nxënësit futen brenda në shkollë, pas orës së dytë dhe në fund të mbarimit të procesit mësimor.  

 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. 

 

12.2. Roja i Institucionit Arsimor 

 Roja i shkollës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës . 

 Roja i shkollës do të mbajë gjatë gjithë orarit të punës maskë, doreza 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. 



 Komunikon me drejtuesin e institucionit nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose stafit drejtues, për çdo kërkesë që paraqitet. 

 Lejon prindin (në raste të veçanta) pas miratimit të drejtorisë të takohet me mësuesin, drejtuesin, duke respektuar rregullat e kujdesit 

personal dhe distancimin fizik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Personat përgjegjës të kateve që ndjekin lëvizjet e nxënësve dhe stafit (Xhuljana Adili & Besmir Jakupi) 

 

 Paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës (30 min përpara ardhjes së nxënësve në shkollë). 

 Mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskë, doreza dhe solucion dezinfektuese. ▪ 

 Nuk lejon prezencën e prindërve dhe çdo individi tjetër brenda në institucion (me përjashtim të nxënësve dhe personelit të deklaruar 

të institucionit arsimor).  

 Orientojnë që çdo kërkesë për komunikim me drejtuesin e institucionit të bëhet nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose të stafit 

drejtues dhe kërkon zbatimin e këtij rregulli.  

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

 Në rastet e daljes së nxënsit nga klasa për nevoja personale gjatë orës së mësimit, e shoqëron atë në tualet. 

 Monitoron mjedisin e shkollës në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk lejon hyrjen e personave të paautorizuar në shkollë.  

 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. 

 Ndërveprojnë 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.  
 

 

 

 

 

 

12.4. Prindërit 

 

 Nënshkruan ose konfirmon në rrugë eletronike, te mësuesi, apo mësuesi kujdestar, këtë rregullore/plan pune.  

 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. 

 Pajisin fëmijën/fëmijët me mjetet mbrojtëse si: maskë, doreza, xhel dezinfektant për përdorim personal. 

 Komunikojnë me drejtuesin/mësuesin (në raste të veçanta), duke respektuar rregullat e distancimit fizik.  

 

 



XIII. Veprimtaria dhe orari mësimor 

 

13.1. Orari i veprimtarive ditore në mësim gjatë rikthimit në shkollë 

 

 

 

 

 

13.2. Orari mësimor 

                                                    ZILJA 

             ORA 

KLASA XII-A/B 

 

I 1000-1045 

II 1050-1135 

PUSHIM 1135-1150 

III 1155-1240 

IV 1245-1330 

KLASA NR.  EKONOMI 

1 

 EKONOMI  

II 

 BIOLOGJI  FIZIKË 

DITA           

E HENE 

1 6 L.Z 20 GJSH 15 MAT 8 ANG 

2 20 GJSH 6 L.Z 8 ANG 15 MAT 

3 8 ANG 14 MAT 20 GJSH 12 L.Z 

4 14 MAT 8 ANG 1 L.Z 20 GJSH 

E MARTE 

 

1 8 ANG 6 L.Z 1 L.Z 20 GJSH 

2 6 L.Z 14 MAT 20 GJSH 8 ANG 

3 14 MAT 20 GJ.SH 8 ANG 15 MAT 

4 20 GJSH 8 ANG 15 MAT 12 L.Z 

E MERKURE 

1 6 L.Z 20 GJSH 15 MAT 8 ANG 

2 20 GJSH 6 L.Z 8 ANG 15 MAT 

3 8 ANG 14 MAT 20 GJSH 12 L.Z 

4 14 MAT 8 ANG 1 L.Z 20 GJSH 

 

E ENJTE 

1 8 ANG 6 L.Z 1 L.Z 20 GJSH 

2 6 L.Z 14 MAT 20 GJSH 8 ANG 



 

KODET E MESUESVE: 1. Xh. Gerdeci – Biologji XII-B;  6.F. Luma - Ekonomi XII-A/B;  8. E. Banja- Anglisht XII-A/B,  12. A.Sina-

Fizike XII-B;  14. D. Spahiu- Matematike XII-  A;  15. E.Korbi-Matematike XII-B; 20. E.Dojka- Gjuhe – letersi XII-A/B;  

 

Ngarkohet me zbatimin e planit të punës/rregullores së mësipërme nëndrejtori i shkollës, sekretarja, mësuesit e lëndëve përkatëse, 

psikologu, prindërit e nxënësve, nxënësit e klasës XII, sanitarja, rojet e shkollës dhe të gjithë përsonat përkatës të përmendur në këtë 

plan/rregullore. 

                                                                                                    DREJTORI I SHKOLLËS 

                                                                                                                                                                                KLODIAN ZAIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 14 MAT 20 GJ.SH 8 ANG 15 MAT 

4 20 GJSH 8 ANG 15 MAT 12 L.Z 

E PREMTE 
 

1 14 MAT 6 L.Z 20 GJSH 8 ANG 

2 20 GJSH 14 MAT 8 ANG 15 MAT 

3 6 L.Z 8 ANG 15 MAT 20 GJSH 

4 8 ANG 20 GJSH 1 L.Z 12 L.Z 



SHTOJCA 

Treguesit për realizimin e detyrave sipas planit të veprimit 

1. Drejtoria 

 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Harton planet e veprimit për menaxhimin e situatës, garantimin e standarteve dhe respektimin e rregullave 

të përcaktuara në rregulloren e rikthimit në shkollë 
    

2.  Monitoron pajisjen e nxënësve dhe të stafit me mjete mbrojtëse, si: maskë, doreza, xhel dezinfektues për 

përdorim personal.  
    

3.  Harton orarin e përshtatur të shkollës për klasat XII, bazuar në kriterin e lëndës me zgjedhje në hapjen e 

çdo klase 
    

4.  Udhëzon mësuesit e klasave XII, për hartimin e planeve mësimore të përshtatura për lëndët e detyruara 

(Gjuhë shqipe-letërsi, Matematikë dhe Gjuhë e huaj) dhe lëndët me zgjedhje të Maturës Shtetërore (MSH) 

2020, për periudhën 18.05.2020 – 05.06.2020. 

    

5.  Organizon procedurat për mbylljen e realizimit të programit mësimor të klasave XII, deri më 30.04.2020 

për lëndët që nuk janë provime të Maturës Shtetërore 2020. 
    

6.  Merr masa për përgatitjen e mjediseve të klasave, duke respektuar distancimin fizik sipas përcaktimeve të 

protokollit nga organet shëndetësore. 
    

7.  Harton listën e detajuar të nxënësve bazuar në kriteret e lëndëve me zgjedhje, në bashkëpunim me mësuesit 

kujdestarë, duke bërë sistemimin e klasave sipas kriterit të distancimit fizik sipas protokollit të MSh. 
    

8.  Raporton çdo ditë në Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP), për pjesëmarrjen e nxënësve dhe 

zhvillimin e mësimit sipas orarit mësimor të planifikuar për periudhën 18.05.2020-05.06.2020 
    

9.  Përgatit dhe raporton në ZVAP statistika për mbylljen e vitit shkollor, për klasat XII dhe në nivel shkolle, 

për vijueshmërinë dhe përparimin. 
    

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.  Harton listën e detajuar të nxënësve bazuar në kriteret e lëndëve me zgjedhje, në bashkëpunim me mësuesit 

kujdestarë, duke bërë sistemimin e klasave sipas kriterit të distancimit fizik sipas protokollit të MSh. 
    

12.  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. 
    

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     



2. Mësuesi 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Paraqitet në shkollë orën e përcaktuar nga drejtoria, 20’ përpara ardhjes së nxënësve.     

2.  Mësuesi mban gjatë orarit zyrtar maskën, dorezat dhe solucione dezinfektuese.     

3.  Gjatë orës së mësimit, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësin.     

4.  Mësuesi largohet nga institucioni vetëm me miratimin e drejtorit të shkollës     

5.  Plotëson regjistrin e klasës me temat sipas planit lëndor për klasën XII.     

6.  Përgatit përmbajtjen mësimore në funksion të përcaktimeve të programeve orientuese të MSH 2020 në klasën 

XII. 

    

7.  Komunikon me prindërit për të njoftuar ecurinë e nxënësve dhe problematika të mundshme.     

8.  Raporton periodikisht në drejtorinë e shkollës për pjesëmarrjen e nxënësve gjatë orëve mësimore si dhe ecurinë 

e procesit mësimor. 

    

9.  Harton dhe dorëzon sipas afateve te mësuesi kujdestar dhe drejtoria e shkollës statistikat e ngarkuara për plotësim 

nga drejtoria. 

    

10.  Monitoron me përgjegjësi lëvizjet e nxënësve sipas rregullave të distancimit social dhe fizik.     

11.  Mban shënime për çdo paqartësi dhe kërkesë të nxënësve për ecurinë e orëve konsultuese dhe ndihmon nxënësit 

në orët në vazhdim me trajtime teorike, praktike dhe mësimore shtesë. 

    

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

3. Mësuei kujdestar 

NR. TREGUESI 
REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Informon nxënësit (deri në një ditë para fillimit të procesit mësimor në klasë) për orarin mësimor, 

klasën ku do të zhvillojë mësim, si dhe orën e paraqitjes dhe të largimit nga shkolla, për periudhën 

18.05.2020 – 05.06.2020. 

    

2.  Organizon mjedisin fizik (klasat), për zhvillimin e mësimit sipas parimit të distancës fizike dhe sipas 

kritereve të përcaktuara në protokollet shëndetësore të përditësuara. 

    

3.  Harton dhe dorëzon në drejtorinë e shkollës listën e detajuar të nxënësve bazuar në kriteret e lëndëve 

me zgjedhje. 

    



4.  Afishon në klasë orarin mësimor dhe rregulloren që përcaktojnë detyrat dhe detyrimet e nxënësve gjatë 

zhvillimit të mësimit në klasë në kushtet e distancës prej 2 m. 

    

5.  Monitoron vijueshmërinë dhe zbatueshmërinë e detyrimeve që përcakton për zbatim ky plan masash.     

6.  Komunikon me prindërit për të njoftuar ecurinë e nxënësve dhe problematika të mundshme.     

7.  Përgatit në fund të vitit shkollor statistika përmbyllëse të vijueshmërisë dhe përparimit të maturantëve 

dhe i dorëzon në drejtorinë e shkollës. 
    

8.  Realizon saktë sipas afateve kohore hedhjen e notave përfundimtare lëndore për çdo nxënës.     

9.  Raporton në drejtorinë e shkollës për pikat e mësipërme.     

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

4. Psikologu 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Vlerëson gjendjen psiko-emocionale të nxënësve gjatë rifillimit të procesit mësimor, me 

qëllim planifikimin dhe realizimin e shërbimeve psiko-emocionale sipas nevojave të 

nxënësve. 

    

2.  Shpërndan materiale ndërgjegjësuese dhe realizojnë veprimtari parandaluese me nxënësit 

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

shkollës dhe klasave. 

    

3.  Ofron këshillim individual ose në grup për nxënësit, stafet drejtuese dhe pedagogjike, duke 

respektuar rregullat e distancimit fizik, masat e sigurisë dhe të higjienës në mjedisin ku 

ofrohet shërbimi. 

    

4.  Ofrojnë mbështetje për nxënësit me aftësi të kufizuara (AK) përmes këshillimit dhe 

shërbimeve të tjera të ofruara në mënyrë drejtpërdrejtë për/me nxënësin apo nëpërmjet 

prindërve dhe mësuesve. 

    

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 



5. Sanitaret 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

13.  Personeli ndihmës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës (7 : 

45;  minimumi 1 orë përpara ardhjes së nxënësve).  

    

14.   Mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucione dezinfektuese.      

15.   Pastrojnë korridoret menjëherë sapo nxënësit futen brenda në shkollë, pas orës së dytë dhe në fund të 

mbarimit të procesit mësimor 

    

16.  Pastrojne dhe dezinfektojnë tualetet çdo 30 minuta.      

17.   Hedhin klor ne depozitat e ujit sipas udhëzimeve përkatëse çdo ditë     

18.  Pastrojnë dhe dezinfektojnë çdo 30 minuta dorezat e çdo klase dhe mjedisiet e punës si dhe parmakët 

e shkallëve dhe vende të tjera ku kalohet apo preket 
    

19.  Largohen nga institucioni arsimor pas përfundimit të pastrimit dhe dezinfektimit të çdo mjedisi të tij      

20.  Kryhejne të gjitha detyrat duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mësuesit     

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

6. Sekretarja 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Mban shënime për pjesëmarrjen dhe angazhimin e mësuesve në mësimet gjatë kthimit në shkollë, 

sidomos mësueve Part-time; 

    

2.  Nuk lejon përdorimin e fotokopjes nga nxënësit dhe mësuesit;     

3.  Mban dhe menaxhon shpërndarjen e regjistrave, evidencave të ndryshme etj     

4.  Ruan distancimin social dhe fizik gjatë kohës që jep në dorëzim regjistrat e klasave të XII mësueve 

dëzhurn; 

    

5.  Menxhon dhe mban shënime per materialet e kancelarisë qe tërheqin mësuesit.     

6.  I përgjigjet kerkesave përkatëse të drejtorisë     

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 



7. Rojet 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Roja i shkollës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës .     

2.  Roja i shkollës do të mbajë gjatë gjithë orarit të punës maskë, doreza dhe solucion dezinfektuese.      

3.   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).  

    

4.  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.  

    

5.   Roja i shkollës, i kryen të gjitha detyrat, duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe 

mësuesit dhe sanitaret. 
    

6.  Komunikon me drejtuesin e institucionit nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose stafit drejtues, për 

çdo kërkesë që paraqitet. 
    

7.  Lejon prindin (në raste të veçanta) pas miratimit të drejtorisë të takohet me mësuesin, drejtuesin, duke 

respektuar rregullat e kujdesit personal dhe distancimin fizik. 
    

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

8. Përgjegjësit e kateve 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës (30 min përpara ardhjes së 

nxënësve në shkollë). 

    

2.  Mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskë, doreza dhe solucion dezinfektuese.      

3.  Nuk lejon prezencën e prindërve dhe çdo individi tjetër brenda në institucion (me përjashtim të nxënësve dhe 

personelit të deklaruar të institucionit arsimor).  

    

4.  Orientojnë që çdo kërkesë për komunikim me drejtuesin e institucionit të bëhet nëpërmjet numrit të kontaktit të 

drejtorit ose të stafit drejtues dhe kërkon zbatimin e këtij rregulli.  

    

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

6.  Në rastet e daljes së nxënsit nga klasa për nevoja personale gjatë orës së mësimit, e shoqëron atë në tualet.     



7.  Monitoron mjedisin e shkollës në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk lejon hyrjen e personave të paautorizuar në 

shkollë.  
    

8.  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. 
    

9.  Ndërveprojnë 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.  
    

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

9. Prindërit 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Nënshkruan ose konfirmon në rrugë eletronike, tek mësuesi, apo mësuesi kujdestar, këtë rregullore.      

2.  Plotëson formualarin e vetëdeklarimit ditor me përgjegjësi për gjëndjen shëndetësore të fëmijës në 

numrin e kontaktit të mësuesit kujdestar.  
    

3.   Në rast nevoje për komunikim me mësuesin, apo drejtuesin, përdor vetëm komunikim elektronik.      

4.  Në rastet e shoqërimit të fëmijës/fëmijëve  në shkollë, nuk futen brenda mjedisit të shkollës 

për çfarëdo arsyeje që mund të paraqesë. 

    

5.  Pajisin fëmijën/fëmijët me mjetet mbrojtëse si: maskë, doreza, xhel dezinfektant për përdorim personal.     

6.  Komunikojnë me drejtuesin/mësuesin (në raste të veçanta), duke respektuar rregullat e distancimit fizik.      

  VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 

10. Përgjegjësit e kontrollit shëndetësor 

NR. TREGUESI REALIZIMI 

1 2 3 4 

1.  Mat temperaturën me termometër digjital.      

2.  Spërkat solucionin dezinfektues me përmbajtje 60% alkoool në  duart e nxënësve dhe të stafit.      

3.  Kontrollon nëse çdo nxënës dhe anëtar i stafit  është i pajisur me maskë.      

4.  Zbaton rregullat e percaktuara te distancimit dhe marrjes se masave mbrojtese     

VLERESIMI I PËRGJITHSHËM     

 


