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KOVID-19
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NGA KLASA E IV DERI NË KLASËN E IX. MËSIMDHËNIE PËRMES MËSIMIT NË
DISTANCË



Pjesa hyrëse

“Bazuar në detyrat e paraqitura nga Shtabi i Krizës së Komunës së Gazi Babës, si dhe detyrat e marra nga Protokolli për
funksionimin e shkollave fillore në RMV për realizimin e procesit arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin shkollor 2020/2021, të
përgatitura nga ana e Qeverisë, në mënyrë që të sigurojë një fillim dhe rrjedhë të sigurt dhe të suksesshëm të orëve në SHFK "25
maj", përgatiti një Protokoll të Punës të SHFK "25 maj" Gazi Baba - Shkup në kushtet e KOVID-19.

Protokolli i punës së shkollës fillore ,, 25 maji ,, Gazi Baba-Shkup rregullon mënyrën e mësimdhënies në kushtet e KOVID-19,
mënyrën e hyrjes dhe daljes nga shkolla për nxënësit dhe stafit, detyrat dhe përgjegjësitë e nxënësve, prindërve dhe punonjësit për
tu mbrojtur nga KOVID-19, planin e dezinfektimit të objektit. Rrespektimi i Protokollit ka për qëllim mbrojtjen e ndërsjellë dhe
zvogëlon mundësitë e përhapjes së virusit në institucion. "

Shkup, 7.09.2020



● Shkolla prezanton një sistem për lëvizjen njëdrejtimëshe të nxënësve nëpër ambientet përgjatë një shtegu të shënuar
saktësisht me një distancë prej 1.5 m, si dhe kufizimin e numrit të personave.
● Çdo punonjës dhe student ka detyrimin që t'i përmbahet në mënyrë rigoroze orarit për fillimin dhe mbarimin e mësimit.
● Për hyrje dhe dalje të kontrolluar nga / në shkollë, para dhe brenda shkollës, organizohet një shërbim patrullimi.
Shërbimi patrullues punësohen nga stafi i shkollës, i cili vendoset nga drejtori i shkollës fillore.
● Në hyrje të shkollës, në korridoret dhe klasat, vendosen materiale edukative-informuese, udhëzime për mbrojtjen e
shëndetit dhe sigurisë në shkollë dhe dezinfektuesit e duarve.
● Çdo punonjës, nxënës dhe prind / kujdestar, në hyrje të shkollës, si dhe në ambientet e brendshme të shkollës duhet të
respektojë parimin e ruajtjes së distancës dhe të ecë në një rrugë të përcaktuar dhe të shënuar mirë.
● Në një situatë kur një person është i evidentuar - (nxënës ose punonjës) i cili tregon simptoma të virusit COVID 19,
sigurohet një hapsirë ku do të izolohet, dhe në hapsirën ku personi ishte i pranishëm, si dhe të gjithë hapësirat ku ai ka
lëvizur , kryhet dezinfektimi i plotë. Nëse ka njerëz të tjerë në dhomë, ata transferohen në një dhomë tjetër (klasë).
Hyrja për punonjësit (Hyrja 1) rregullohet nga personi përgjegjës për sigurinë, ndërsa hyrja për nxënësit (HYRJA 1 dhe
HYRJA 2) rregullohet nga mësuesit në detyrë sipas orarit të mëposhtëm:

NDËRRIMI I PARË HYRJA 1 HYRJA 2

E HËNË

Vaide Rexhepi
Sizan Hamiti
Zarife Selmani
Sigurimi

Kadire Hoxha
Hava Doko
Jusuf Rexhepi
Lumnije Laçi

E MARTË

E MËRKUR

E ENJTE

E PREMTE

NDËRRIMI I DYTË HYRJA 1 HYRJA 2



E HËNË

Vildane Sulejmani
Hajdar Sejdi
Ramadan Sali
Sigurimi

Habibe Nuhiji
Nezaqete Bela
Lirije Nishevci
Patrulluesi

E MARTË

E MËRKUR

E ENJTE

E PREMTE

Rreptësisht është e ndaluar të hyni pa pajisje të përshtatshme mbrojtëse - maskë.
● Nëse personi (nxënësi, punonjësi, prindi / kujdestari) nuk mban pajisje mbrojtëse - maskë të njejtën ia siguron shkolla
me një paralajmërim se nëse përsëritet mosmbajtja e maskës nuk do të lejohet të hyjë në objekt, do të raportohet në
institucionin kompetent për mosrespektim të COVID 19 do të zbatohen masat e mbrojtjes dhe masat e mosrespektimit të
protokollit.
● Nëse mësimi realizohet jashtë në oborrin e shkollës, rekomandohet që të mos mbani maska / mbulesa në fytyrë, por të
respektoni distancën e detyrueshme fizike të rekomanduar ndërmjet nxënës-nxënës dhe mësuesit-nxënësit të paktën 1.5
metra.
Hyrja e personave të jashtëm në shkollë është e ndaluar rreptësisht
● Dorëzimet për nevojat e shkollave bëhen nga personat kompetent, punonjësit e shkollave dhe hyrja lejohet vetëm për
serviset dhe shërbimet e tjera shërbimet e të cilave janë të nevojshme (p.sh. zbatimi i masave parandaluese dhe anti-
epidemike të tilla si kontrolli i ujit për konsum, siguria e ushqim, etj.) me respektimin e detyrueshëm të masës së
dezinfektimit të duarve dhe, nëse është e nevojshme, mbajtjen e një maske / mbulese mbrojtëse dhe mbrojtëse këpucësh.



1. Mbajtja e orës mësimore
1.1. Mbajtja e orës mësimore në klasë dhe onllajn

MODELI: MËNYRA E KOMBINUAR E REALIZIMIT TË MËSIMIT- PREZENCA FIZIKE E NXËNËSVE TË PERIUDHËS SË PARË
(NXËNËSIT NGA KLASA E  I  DERI NË KLASËN E  III) NDËRSA NXËNËSIT NGA PERIUDHA E DYTË DHE TRETË ( NGA
KLASA IV DERI NË KLASËN E IX)

- Procesi i mësimdhënies në shkollë zhvillohet në kohëzgjatjen nga ora 07:00 deri në orën 20:00.
- Mësimi në klasë kryhet me maksimumi 20 nxënës në klasë dhe sigurohet një distancë fizike prej 1.5 metrash ndërmjet nxënësve
dhe mësuesit dhe nxënësve.
- Dita e parë e orëve fillon me udhëzime për nxënësit se si të sillen si duhet dhe në mënyrë të sigurt, për të ruajtur distancën fizike,
higjienën e duarve dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre, por edhe shëndetin e nxënësve dhe stafit të shkollës.
- Përshëndetjet me kontakt fizik për stafin e shkollës dhe nxënësit janë të ndaluara.
- Gjatë orëve të mësimit dhe pushimeve, kujdestari i klasës / mësuesi i klasës është i pranishëm detyrimisht me nxënësit dhe
kujdeset për respektimin e distancës fizike ndërmjet nxënësve.
Nxënësit nga klasa I-III ndjekin klasat e ndarë në dy grupe (maksimumi 20 nxënës), në dy ndërrime, me një orarë të shkallëzuar
përmes dy hyrjeve të ndara (HYRJE 1 dhe HYRJE 2. Këta nxënës përdorin të njëjtën hapsirë.
● Nxënësit nga klasa I-III do të ndjekin mësimet për 30 minuta . Zgjedhja e lëndëve dhe përmbajtjeve që do të realizohen në
shkollë bëhet nga mësuesi, dhe për përmbajtjet dhe lëndët e tjera mësuesit do të japin udhëzime për realizimin e tyre nga shtëpia.
Nxënësit nga klasat IV-IX do të ndjekin mësimin në distancë, sipas orarit të përgatitur.
● Në klasat ku ka nxënës që ndjekin mësimin në distancë, mësuesi sipas kushteve, mundësive dhe specifikave të njësisë
mësimore brenda një lënde të caktuar mund të:
- gjatë mbajtjes së mësimitti kyqë të gjithë nxënësit që ndjekin mësimin në distancë (për të cilin ai duhet t'i informojë ata
paraprakisht),
- të regjistrojë mësimin e realizuar dhe t'ua dërgojë nxënësve që ndjekin mësimin në distancë,
- të përgatisë materiale të shtypura që do të merren nga prindërit në bashkëpunim me mësuesin / mësuesin e klasës / ndihmësin
arsimor,
- të mbajë një klasë vetëm për nxënësit që ndjekin mësimin në distancë.



● Çdo nxënës që nuk është i pranishëm në klasë, pavarësisht nëse ndjek mësimet me prani fizike ose përmes mësimit në distancë,
regjistrohet si një nxënës i munguar në dokumentacionin pedagogjik. Mungesat do të rregullohet në përputhje me Rregulloren për
rregullimin e mungesave të studentëve.

ORARI I NDËRRIMEVE DHE HYRJEVE  SIPAS PARALELVE PËR MËSIMIN ME PREZENCË FIZIKE TË NXËNËSVE NGA
PERIUDHA E PARË ( NGA  KLASA I-III)

klasa
Ndërrimi i  parë

Grupa e parë Grupa e dytë

Hyrja 1 I-1 7,30-9,00 9.20-10.50

I-2 7,40-9,10 9,30-11,00

I -4 7,50-9,20 9.40-11.10

I -5 8,00-9,30 9,50-11.20

Hyrja 2 III-1 7,30-9,30 9.50-11.50

III-2 7,40-9,40 10,00-12,00

III-4 7,50-9,50 10.10-12.10

III-6 8,00-10,00 10,20-12.20

III-7 8,10- 10,10 10,30- 12.30



Ndërrimi i dytë

Hyrja 1 Grupa e parë Grupa e dytë

I-3 13.00-14.30 14.50-16.20

I-6 13,10-14,40 15,00-16,30

I -7 13.20-14.50 15.10-16,40

Hyrja 2 II-7 13.30-15.00 15.20- 16.50

III-3 13.00- 15.00 15.20-17.20

III-5 13,10- 15,10 15,30-17,30

Shënim: Orari mund të ndryshojë në varësi të madhësisë së grupeve të formuara nga një paralele . Varet nga numri i prindërve /
kujdestarëve që kanë dhënë pëlqimin me shkrim që fëmija i tyre të marrë pjesë në klasa me prani fizike.



1.2. Mbajtja e orës mësimore përmes lidhjes onllajn

● Mësimi në distancë realizohet sipas orarit të përgatitur të orëve, në dy ndërrime me kohëzgjatje 30 minuta për klasë përmes
lidhjes video konferenciale. Nxënësit me sëmundje kronike ndjekin mësimet onllajn. Për sëmundjen kronike prindi duhet të
paraqesë një vërtetim nga mjeku. Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore marrin pjesë në klasa, por marrin mbështetje
shtesë në distancë nga defektologu (edukatori special dhe rehabilitues) dhe arsimtari arsimor nëse caktohet.

● Në veb-faqen e shkollës është krijuar një E-mësimdhënia 2020/21 e cila paraqet të gjitha paralelet nga klasa e parë deri në të
nëntën të rregulluara në dy grupe - nga I në klasën V dhe një grup tjetër nga klasa VI në IX. Në secilën paralele (klasë), secili
mësues është i detyruar të azhurnojë në platformë udhëzimet e punës së nxënësit, materialet arsimore në dosje për çdo klasë
në baza ditore, informacione për orët onllajn , informacione në lidhje me udhëheqjen e klasës si dhe takimet e prindërve për
secilën klasë veç e veç.

● Secili mësues përdor një aplikacion të përshtatshëm në internet për të monitoruar dhe vlerësuar arritjet e nxënësve.
● Lidhje nga platforma -E-mësimdhënia 2020/21:

Qëllimi i përdorimit të këtyre aplikacioneve, si dhe platformës është:
- Përmes PLATFORMS "E-MËSIMI 2020/21 " kuadri mësimdhënës do të paraqesë udhëzime për punë dhe nëse ka nevojë për

materiale për secilën klasë veçmas deri të shtunën para javës së punës, në mënyrë që nxënësit të kenë mundësinë të
përgatiten me kohë për zbatimin e duhur të orës. .

- Përmes lidhjes video-konferencciale do të kryhet komunikimi i drejtpërdrejtë dydrejtimesh me një kohë të caktuar ndërmjet
mësuesit-nxënësit, mësuesit-prindit / kujdestarit, mësuesit-mësuesit .

- Përmes një aplikacioni të përshtatshëm onllajn, nxënësi do të paraqesë detyrat dhe punimet e tij te mësuesi për kontrollim, për
të cilat mësuesi do të japë komente. Në këtë mënyrë, në fakt, do të mbahet portofoli elektronik i nxënësit, i cili mund të
kontrollohet nga mësuesi dhe prindi / kujdestari i tij / saj.



ORARI I KOHËZGJATJES SË ORËVE PËR MËSIMIN ONLLAJN PËR NXËNËSIT NGA KLASA IV-IX

I Ndërrimi i parë Ndërrimi i dytë

Rradh.e.nr. të
orëve

Kyqja e nxënësve
/ pushimi Realizimi i orëve

Kyqja e
nxënësve/pushi
mi

Realizimi i
orëve

Ora I 7,30-7,40 7,40-8,10 12,45-12,55 12,55-13,25

Ora II 8,10-8,20 8,20-8,50 13,25-13,35 13,35-14,05

Ora III 8,50-9,00 9.00-9,30 14,05-14,15 14,15-14,45

Pushimi i madhë 9,30-9,45 14,45-15,00

Ora IV 9,45-9,55 9,55-10,25 15,00-15,10 15,10-15,40

Ora V 10,25-10,35 10,35-11,05 15,40-15,50 15,50-16,20

Ora VI 11,05-11,15 11,15-11,45 16,20-16,30 16,30-17,00

Ora VII 11,45-11,55 11,55-12,25 17,00-17,10 17,10-17,40

Paralajmërim : Për nxënësit që nuk kanë mundësi përdorimi të mjeteve teknike ose nuk kanëinternet, shkolla përgatit materiale të
shtypura që merren nga prindërit / kujdestarët në bashkëpunim me mësuesin / mësuesin e klasës / ndihmësin arsimor në hyrjen
kryesore të shkollës - mbi banak. Për mënyrën në të cilën do të monitorohen arritjet e këtyre nxënësve, shkolla përgatit një



protokoll të brendshëm që merr parasysh rrethanat dhe mundësitë e nxënësve. Për më tepër, në interesin më të mirë të fëmijëve,
shkolla në marrëveshje me prindërit / kujdestarët bien dakord për mënyrën më të sigurt për të siguruar dhe marrë përsipër
materiale mësimore, detyra shtëpie dhe përgjegjësi të tjera shkollore për nxënësit.

1.3. Zbatimi i pushimit të madhë

Nxënësit që ndjekin mësimet me prani fizike.
Për shkak të qëndrimit të shkurtër të nxënësve në shkollë, pushimi do të kalohet në klasë, dhe fëmijët do të lejohen të shkojnë në
tualet në varësi të nevojave të tyre.
Nxënësit që ndjekin mësimet në internet.
Për nxënësittë cilët ndjekin mësimin prej në shtëpi do t'u jepet një pushim midis orës së tretë dhe të katërt
.
1.4. Procedura e shpërndarjes së ushqimit (nëse ka)
Sipas Protokollit për veprimin e shkollave fillore në RMV për realizimin e procesit arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin
shkollor 2020/2021, të miratuar nga Qeveria, nxënësi e merr me vete ushqimin e lehtë të përgatitur nga shtëpia.

1.5. Rregullimi i lëvizjes së nxënësve gjatë kohës së lirë dhe mësimdhënies.
Mësimin e ndjekin të njëjtët nxënës në të njëjtën klasë. Nuk lejohet të dalja nga klasat gjatë orëve mësimore. Nëse është e
nevojshme, nxënësi mundë të shkojë në tualet, i shoqëruar nga një punonjës (mësuesi ose personeli teknik).

1.6. Menaxhimi i sigurt i mbikëqyrjes, shkëmbimit të ditarit dhe materialeve të tjerë nga mësuesit dhe nxënësit.

TË GJITHËMËSUESIT JANË PREZENT NË SHKOLLË NGA FILLIMI DERI NË MBARIMIN E ANGAZHIMIT TË PUNËS, përveç
personelit mësimdhënës që lirohet për shkak të sëmundjeve kronike ose për shkak të përgjegjësive për shkak të punës ose
kujdesit në shtëpi.

Për mësimin klasor nga klasa I deri në III.



● Para fillimit të orës së parë, mësuesi merr ditarin me vete nga zyra e mësuesit dhe drejtohet në hyrjen e duhur për pranimin e
nxënësve. Nxënësit në një distancë prej 1.5 m, së bashku me mësuesin drejtohen në klasën përkatëse. Nxënësit janë në klasë
gjatë gjithë kohës, dhe mësuesi nuk del nga klasa. Të gjitha materialet dhe mjetet vizuale janë në dispozicion të mësuesit që i
përdor ato për demonstrim. Në rast se mësuesi ka nevojë të largohet nga dhoma, menjëherë vendin e tij merr mësuesi që
mbështet atë fletushkë (mësuesi nga kujdesi ditor ose mësuesit që kanë kohë të lirë).

● Një person nga stafi teknik - higjenisti është i detyruar të shoqërojë nxënësin që ka nevojë të përdorë tualetin
● Një person nga stafi teknik - higjenisti i cili e shoqëron nxënësin i kushton vëmendje përdorimit të duhur të dezinfektimit pa
kontakt të duarve të nxënësve, përdorimit pa kontakt të letrës higjienike dhe kazanit me një kapak për hedhjen e mbeturinave, si
dhe vendos sapun të lëngshëm në duart e nxënësit.
Nxënësit lajnë duart para dhe pas ngrënies, para dhe pas përdorimit të tualetit, para dhe pas ardhjes nga jashtë dhe kur duart e
tyre duken të ndyra.

1.7.Përgjegjësitë e stafit mësimdhënës dhe punonjësve të tjerë

Procesimësimorënëshkollë do tëzhvillohetnëkohëprej ores 07:00 derinëorën 20:00,
kugjithëkuadridhestafiimësimdhënësveduhettëjenënëshërbim.
Përkujdesinshëndetësorëtënxënësvedhestafitpunjonëstëshkollës,
sidhearitjetërezultatevenëmësimtëparaparanëprograminmësimorë, do
tëorganizohetnëatëformëqëtëjetënjëmjedisisigurtëpërpunëdhemësim.
. Nxënësveiumatetteperatura e trupittë para hyrjesnëshkollë, me njëtermometerpapasurkontaktfizik.
. Dita e parëshkollorefillon me rekomandimin e nxënësve se sitësillendrejtëdhesigurtë, duke  ruajturdistancenfizike, duke sqaruar se
saështë e rendësishmehigjena e duarvepër ta mbrojturshëndetin e tyre personal, tëshokëvetëtyrepërethë,  sidhefamiljes.
.Klasatduhenpatjetërtëajrosen pas çdooremësimore, tëpaktengjysmë ore para mbërritjesdhe pas largimittënxënësve.
. Mësimdhënisi ka për obligim ta zhvilloj mësimin sipas platëformës E-Mësim 2020/21 për të azhurnuar udhëzime për punë me
nxënësit duhet përcaktohet jo më vonë se e shtuna para javës së punës për sicilën punë veç e veç dhe atë:
. Tema mësimore
.Përmbatja mësimore dhe lloji i orës së mësimit
.Rezultatet gjatë orës,
.Burimet e mësimdhënies



.Aktivit e orës

. Monitorimi i arritjeve

. Menjëherë pas mbarimit të orëve, mësimdhënësi është i obligueshëm t'i dërgoj në platformën E- mësim 2020/21 në paralelen e
duhur të gjitha inqizimet e bëra gjatë procesit mësimorë nga platforma EDUINO, fletat e punës, videote lojrave edukative, si dhe
mesime video nga klasa.
. Mësimdhënësi është i obligueshëm të zhvillojë komunikim të dyanëshme me ata nxënës që mësimin e ndjekin në distancë, si dhe
mledhjet me prindërit/kujdestarët të mbahen onlin.
. Mësimdhënësi duhet të mbajë një përtfol elektronik në lëndën e tij për gjdo nxënës.
. Personeli i sigurimit bën matjen e tepreaturës  për të punësuarit para hyrjes në shkollë, në raste të rritjes së teparaturës( mbi
37.5ºc) i punësuari drejtohet për te mjeku amë.
. Ndrrimet ndryshojnë çdo dy javë.

. Të punësuarit nga personeli teknik- mjeshtri i shkollës do të jetë pranishëm në pune prej orës 06:00 ndërimi i parë e cila do të
zgjasë deri orën 14:00, kurse ndrimi i dytë do të jetë prej orës 12:00 dhe do të zgjasë deri orën 20:00 ( ndrrimet do të bëhen në
gjdo dy javë) dhe gjdo mësimdhënës është i obligueshem të jetë në vendin e punës, në përjashtim të punjonësve të përjashtuar
nga masat e Qeverisë.
. Kuadrimësimorësidhepunonjësittjerë, para hyrjesnëpunëjanëtëobligueshëmqët’idizinfektojnëduartdhekëpucët,
dhet’irespektojnëmasat e distances fizike. Dherregulltjetërështëqëmosqëndrojnënëzyrë e arsimtarëveosenëobjektetjerashkollore
me shumë persona.

Përndrrimin e pare

Personeli mësimor i cili  kryen mësimin nga ora e parë- duhet të jetë në vendin e punes më së voni deri në orën 07:15.
Personeli mësimorë  i cili fillon nga ora e parë në vendin e punës duhet të jetë 30 minuta para fillimit të orës mësimore që do ta
realizojë.
.Mësimdhënisi i cili ka orë të lirë nuk ka të drejtë ta lëshoj objektin shkollorë.
Ndrrimi i dytë
Përsonelimësimorëicilimësimin e realizonnëndrrimin e dytë, nëvendin e punësduhettëjetëmësëvoniderinëora 12:30. Mësimdhënisi i
cili ka orë të lirë nuk ka të drejtë ta lëshoj objektin shkollorë.
Përorarinndrrmjetdyndrimeve



Orarimesdyndrimeveështëparaparëpërmësimdhënësitqëdrejtojnëoseudhëheqinklasën e parë( ngandrrimiidytë)  mësëvoninëora
12:30.
Nëse për arsye të justifikuara  personi mungon në punë, drejtori emëron një person të përshtatshëm nga stafi mësimorë për ta
zavendësuar.

Përçdovonesëdhemosrespektimtëorarittëtyretëpunës, do tëzbatohenmasatpërmosrespektimprotokollit
- Kuadrimësimorë me qëndrimshtesënëvendin e punës, siedhebashkëpuntorëttjerëprofesionaldetyrat e tyretëpunës do
t’ikryejnënëatoklasakumësimdhënësiështëliruar me njëvendimtëmiratuarngaQeveria e RMV.
- Mësimdhënësit nga klasat e ulëta që kanë sëmundje kronike kryejnë përgjegjësitë e tyre të punës nga shtëpia,  ashtu që
nxënësit ndahen në grupe mbahet mësimi online dhe jepen detyrat e shtëpisë. Kontaktet e prindërve/ kujdestarëve të këtyre
nxënësve dë t’i merni  nga udhëheqësit e paraleles.
Në çdo hyrje të shkollës, nxënësit mirëpriten nga një mësues kujdestar, i cili do të kujdesët që nxënësit ti dizinfektojnë duart dhe
këpucët e tyre, përkatësisht i ndihmon nxënësit që di dizinfektojë duart me dizinfektues si dhe zbatimin e distancës ndrmjet
nxënësve.

- Drejtori emëron persona nga stafi i stafit teknik të cilët në vende të caktuara do të jenë në rolin e kontrolluesit dhe
gjithashtu do të jenë në gjendje të ndihmojnë ata nxënës që kanë pyetje dhe kanë nevojë për mbështetje për t'i kuptuar masat për
mbrojtjen e tyre.
- Drejtori dhe bashkëpunëtorët profesional në çdo kohë të mësimdhënies online mund të kryejnë vizitë.
- Ata regjistrojnë vizitën në klasë në ditarin e tyre të punës
- Kaliminëpërobjektet e shkollësduhettëjetëiorganizuarprsh. Nëqoftësedyparalelekalojnënëtënjëjtënkohë,
atëherënjërangaparaleletduhettë prêt rradhën e tyredhenjëkohësisht duke këshilluarnxënësit.

Psikologuishkollësnëdistancë duke përdorurmjetetelektronikeose  mepranifizikekryentakime me prindër /
kujdestarëdhenxënësqëkanënevojëpërmbështetjeprofesionalepsikologjike. Nevojapërmbështetjapsikologjikekryhet me
kërkesëtënxënësit/prinditoseudhëheqësittëparalelës.
- Psikologuishkollësnëformëelektronikeose me pranifizikekryentakime me prindër/kujdestarënëpajtueshmëri me
ligjinpërArsimfillorë. Përgjdotakim me prindëredhenxënëspsikologuduhettëmbajëevidencë.



- Rehabilitues dhe edukator special(defektologu), punon onlan me videokonferencë me nxënësit me nevoja të posaqme pas
dedtyrave të caktuara më parë nga ana e mësimdhënësit.
- Plani dhe orari i punës së defektologut për secilin nxënës veç e veç, e përgatit  vet defektologu  dhe ia paraqet drejtorit të
shkollës, si dhe prindërve të nxënësve me nevoja të posaçme. Për çdo takim me secilin nxënës, defektologu mban shënime.
Bashkëpunëtorët profesionistë monitorojnë rrjedhën e mësimdhënies, analizojnë përfshirjen e nxënësve në procesin mësimorë

(me prani fizike ose onlene), si dhe analizë  të suksesit të nxënësve  dhe mbështetjes profesionale të kuadrit mësimorë  duke
përdorur komunikimin online në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies.
Të gjithë të punësuarit në shkollë do të shkruajnë deklaratë  se janë të njohur me formën dhe përmbajtjen e protokollit dhe se do ta
respektojnë atë.
Udhëheqësi e paralelës në një letër me shkrim ka për obligim ti informojë prindërit/kujdestarët e paralelës së tij për protokolin e
punës gjatë pandemisë COVID-19 të që do të realizohet në Sh.F.K ,,25 Maj" Shkup. Dhe të njejtën kohë duhet sigurojnë deklarata
nga gjithë prindërit/kujdestarët që ata janë të njoftuar me formën dhe përmbajtjen e protokolit dhe se ata do ta respektojnë atë
vazhdimisht.
Kujdes:
Me kërkesë të mësimdhënësit, dhe me pëlqimin e drejtorit, mësuesi mund të zhvillojë orë mësimore onlain jashtë objektit të
shkollës.Para dhënies së pëlqimit, drejtori përcakton justifikon kërkesën e mësimdhënësit.
1.8. Detyrimet e nxënësve:
.  Duhet respektuar kohën dhe orarin mësimorë të paraparë nga protokoli
. Para se të fillojë ora mësimore nxënësi duhet të jet i përgatitur me materialet mësimore.
. Duhet respektuar deri në fund masat të cilat janë paraparë në këtë protokol.

1.9. Detyrimet e prindërve/kujdestarëve
Prindërit/kujdestarët i shoqërojnë prindërit deri në hyrjen e caktuar të  shkollës dhe ndalohet hyrja e tyre në shkollë, përveq
prindërve/kujdestarëve që kanë fëmijet me nevoja të veqanta dhe janë të obliguar të mbajnë maska.
Prindi/kujdestari është i obligueshëm, që ta ndjekë gjendjen shëndetësore të fëmijës. Nëse tek fëmija i tyre paraqiten shenja të
sëmundjes nuk guxon të vij në shkollë.
Fëmijët e tyre duhet me përpikmëri të respektojnë gjitha rregullat e parapara në këtë protokol.
. Gjatë takimeve prindore online është e obligueshme të përfshihen në një video konferencë.
. Ato duhet sigurojnë pajisje ditore mbrojtëse (maskë) për fëmijën e tyre.
. Rregullisht do të jenë të informuar për suksesin dhe sjelljen e fëmijës së tyre.



. Rrepsisht është e ndaluar hyrja në objektet e shkollës përveç në raste të veqanta.

. Nënshkrimi i një deklarate me shkrim se ai është i njohur me formën dhe përmbajtjen e protokollit dhe se ai do ta bëjë
vazhdimisht, dhe ta respektojnë të njëjtën gjë.

1.10.Përgjegjësitëpërfunksionimin e mirëtëbibliotekësshkollore
. Huazimidhekthimiimaterialitdheletërsisëbibliotekarengabiblioteka e shkollës do tëbëhetpërmesnxënësit–
dheudhëheqësittëparalelesdheatë:
. Nxënësishprehinteresin e tijpërnjëbotimtëcaktuarte:
. kujdestariiklasëspërmësimnëklasë,
. Për mësimdhënie lëndore me mësimdhënësin i cili ia mëson studentit lëndën gjuhë maqedonase.
Udhëheqësiiklasësparaqetnjëkërkesë (komunikim me shkrimoseelektronik)
përliteraturëtëpërshtatshmederitezëvendësbibliotekistiicilinga ana tjetërisiguronatodheiadorëzonudhëheqësittëklasës.
Lektyrat e mara ngabibliotekaduhettëkthehennënjëafattëcaktuar,
kujdestariiklasësivendosatonënjëkutiprejkartoninëhyrjetëbibliotekës, pasizëvendësbibliotekistit’iregjistronato.

Lektyrat e kthyernuk do tëjenënëdispozicionpërhuanë 24 orët e ardhshme (pas 24 orëshata do tëkthehennë raft)
Gjatëtakimitfizik pas marrjessëlektyrave e kanëpërobligimtëmbajnëmaskësidhe masa tjerambrojtëse.
Zëvendësbiblotekisti pas gjdopranimitëlibraveduhettëpërdorëdizinfektues.

2. Detyrimet e shërbimitteknik
Dizinfektimtëobjektit e kryejnëtëpunësuaritnëshërbiminteknik, por
nërastetënevojshmemundtëndihmojedhestafiimësimdhënësve.
Tëgjithëtëpunësuaritnëstafinteknik- higjenikësnëtëdyjahyrjetkryesore, duhettëvendosin tapete me dizinfektues,
dhevazhdimishtkontrrollohettë jet e lagur m dizinfektues.
Stafiteknikduhettëkujdesetqëtualetettëjenëfunksionale, qënxënësittëkenëmundësit’ipastrojnësa ma shpeshduart, duke
mosmunguarsapuniilëngshëm. E tërëkjoparandalonpërhapjen e virusit. Si alternative mundtëpërdoret 0,05% natrium hipokloritose
70% alkoholpërdizinfektimnëhapsirat e larta( porgjithmonëtëpërdoretsipasudhëzimittëprodhimit).



Sallatdheshkallëtdhehapsirat e tjeratëshkollësduhettëpastrohenmëshpesh, nëkohënkurnxënësitjanënëmësim por edhe pas
mbarimittëmësimit.
Pastrimisallës sportive dheklasavetëveshjevebëhetmenjeherë pas mbarimittëorëssëmësimit.
Rendipërpastrimin e përditshëm e hapsiraveshkolloreduhettëkryhetsivijon:
Tëgjithëtëpunësuaritnëstafinteknikdhetëhigjenëskanëpërobligimqëprejorës 6:30 derinëora 7:30 midis ndrrimeve, sidhe pas
mbarimittëmësimitduehtt'ipastrojnëbankat, t'ispërkatindorezat e derësdhetëdritares me dezinfektues, sidhembajtëset e shkalleve.
Po ashtuduhetdezinfektohetedhezyra e mësimdhënësve me detergjendqëpërbanë 70% alkohol.
Prejorës 6:30 derinëorën 7:30 nëmestëndrimevesidhe pas mbarimittëmësimit, është e
obligueshmeqëstafiteknikdheihigjenëstëbëjpastramin e dyshemeve me dizinfektuesdhe me leckëtëlagurtëgjithëobjektittëshkollës.
Me makinënpërpastrimprejorës 6:30 derinëorën 7:30 nëmestëndrimevesidhe pas mbarimittëmësimit, është e
obligueshmeqëstafiteknikdhehigjenëstëbëjpastramin e dyshemevenësallasidhenëkoridorin e shkollës, dhepërgjegjëspërpordorimin
e makinavepërpastrimjanëtëpunësuaritngastafiteknikdheihigjienës: Bashkim Mustafa, NaimJahiudheNuhi Sadiku.
Prejorës 6:30 derinëorën 7:30 nëmestëndrimevesidhe pas mbarimittëmësimit, është e obligueshmeqëstafiteknikdhe I
higjenëstëbëjpërskatjetëoborrittëshkollës me pompëtëmbushur me dizinfektues.

3. Mbajtja e takimeve të stafit mësimor dhe takimet e prindërve
mbajtja e takimeve të stafit mësimor dhe takimet e prindërve janë të obligueshme të mbahen me komunikim  online te dy anshëm
ku në bazë të nevojës mund të kyqen edhe bashkëpuntorët tjerë profesional dhe drejtori.
Rregullat pas mbarimittëmësimitdhelargimingaobjektiishkollës
Pas mbarimittëmësimitbëhetdizinfektim total nëtërëobjektin e shkollës.

Masat e mosrespektimittëprotokolitnga ana e nxënësve
. Ndalohethyrjanëshkollëpamasatmrojtëse
. Nësenxënësinukmbartë me vete (maskënmbrojtëse) tënjëjtëniasigurojmë. Dhe  metelefon e paralajmërojmëprindërin/kujdestarin.
Maskënmrojtëseuasigurojmënxënësveqëiuështëdëmtuargjatëkohësderisaqëndronnëklasë.
. Nësegjatëprocesitmësimorënxënësi e largonëmaskën ,mësimdhënsi e ka përdetyrëqë ta paralajmërojë ta vendos.
Dhenëqoftësetënjëjtëngjë e përsëritdisaherëatëherëudhëheqësiiklasës ka përobligim ta lajmërojprindërin/kujdestarin e
nxënësitdheishqiptohet masa pedagogjike.



Nxënësi i cili nuk shoqëron skemën e përcaktuar për lëvizje përmes shkollës dot paralamërohet nga mësuesi kujdestar dhe për
këtë mosrespektim informohet prindi/kujdestari.
Reptësisht ndalohet tallje ose çfardo lloj forme ofendimi nga ana e nxënësit kundrejt nxënësit tjetër që në familjet e tyre kan pasur
ose kan raste të sëmundjes KOVID-19. Në këtë rastë  të ofendimit shërbimi pedagogjik i shkollës mbanë bisedime me nxënësin, si
dhe me prindërin/kujdestarin. Nëqoftëse nxënësi vazhdon me sjelljet e pahishme atëherë ngriten masa pedagogjike.

Masat për mosrespektimin e protokolit nga ana e mësimdhënësve dhe të punësuarve tjerë

-Drejtori i shkollës, mësimdhënësit dhe të tjerët e punësuar duhet të jenë shembull për respektimin e protokolit. Nuk është e lejuar
në asnjë mënyrë shkelje të dispozitave të parapara në këtë protokol, sepse edhe masat edhe protokoli jan sjellur nga Ministria për
mbrojtje nga KOVID-19.
-Për të punësuarin i cili nuk mbanë maskë nuk i lejohet hyrja në shkollë. Nëse i njëjti ka haruar maskën atëherë ia siguron shkolla,
dhe paralajmërojet nga drejtori dhe se herën tjetër duhet të ket kujdes.
- të gjithë të punësuarit e kanë për obligim që ta përcjellin dinamikën e hyrjes dhe daljes së nxënësve, procesin e dizinfektimit gjatë
qëndrimit në procesin mësimorë.

- Për mos respektimin e protokolit nga një i punsuar, drejtori ka për detyrim t'i ngrit masat në vijim:
- 1. Të punsuarit në fjalë ti bëhet një paralajmërim me gojë  për mosrespektimin e protokolit, me referencë të qarë e cila
është shkelur.
- 2. . Të punsuarit në fjalë ti bëhet një paralajmërim me shkrim  për mosrespektimin e protokolit, me referencë të qarë e cila
është shkelur.
- 3. Deri 15% të pagës neto të punsuarit i meren e cila mund të zgjas 1 deri 6 muaj.
- Procedurë diciplinore deri në atë mas të largimit nga vendi i punës.
Nesenjëipunësuargjatësondazhitepidemiologjiknga ana e Institutit për  Shëndetit Publik verteton se është infektuar me virusin
KOVID-19 me vetëdije të plotë duke shkelur të gjitha gjitha masat dhe protokoline Qeverisë për mbrojtje duke vendosur në rezik
nxënësit dhe të punësuarit në shkollë, do të përballet me masat më rigoroze të sanksionimit.

-Drejtori i shkollës është i obligueshëm që t’i paralajmërojë dhe t’i sanksionojë secilin mësimdhënës i cili mësimin onlain nuk do ta
drejtojnë ashtu si është rregulli dhe me kohë.



- Çdonjoftimirremëoseiparakohshëmigjendjesshëndetësoretëpunonjësve do tësanksionohetashpër.

Masatpërmosrespektimin e protokolitnga ana e prindërve/kujdestarëve

- Prindi/kujdestariështëiobligueshëmqë ta informojëfimijën e tij  merregullat e protokolit.
- Nuk dot lejohethyrjanëshkollëpërnxënësinicili ka munges tëmasavembrojtëse.
Mundtëlejohetvetëmatëherënëqoftëseprindi/kujdestari me vetëdijendhekërkesën e
tijinsistonqëfëmijaitijmostëmbajëmaskëmbrojtësegjatëprocesitmësimorë. Atëherëvetëprindi /kujdestariështëpërgjegjëspërshëndetin
e fëmijëssëtij, por edhetëfëmijëvetjerë. Pas anketësepidemiologjiketëbërëngaInstitutipërShëndetPublikvërtetohet se
fëmijëtjanëinfektuar me vetëdije duke mosrespektuarmasat e mbrojtësengavirusitëparaparangaQeveri, duke
ivendosurnërezikedhenxënësit e tjerëdhetëgjithëtëpunësuarit, atëherprindi/kujdestari do tësanksionohetnë me rregulloretligjore.
- Masatpërparandalimin e përhapjessë KOVID-19-të gjatëprocesitmësimorë

Shkollasiguron vend special përizolimnërasttëparaqitjessësimtomavetenxënësigjatëkohëssëprocesitmësimorë.
-
Nësenxënësigjatëprocesitmësimorëparaqitensimtomatë KOVID-19 osevështirësitëtjerashëndetësore, atëherëkërkohetqënga ana e
mësimdhënësitosestafipedagogjikduhet ta izolojnënënjë vend tëveçantëdhemenjëherëtëinformohetprindëri/kujdestari,
dheështëiobligueshëmqësamë pare të vi dhe ta merfëmijënngashkolla. Tëpunësuaritqë do ta dërgojnënxënësinnëvendin e
izolimitduhettëpaisjetëpërshtashmepërmbrojtje.
- Hapsira ose klasa ku ka qëndruar nxënësi  me simtoma të paraqitura duhet menjëherë të dizinfektohet. Ndërsa fëmijët tjrë
në mënërë të sigurtë të ndahen në kabinete tjera.
- Prindi/kujdestari është i obliguar ta informoj udhëheqësin e paraleles(kujdestarin e klasës) ose drejtorin për shëndetin e
keqësuar të fëmijës së tij.
- Nxënësi që gjendet në vetizolim mësimin duhet ta ndjek onlain nga shtëpia.
- Nëse një i punësuar shfaqë simtoma të  virusit KOVID-19 ose ka shëndet të përkeqësua. Duhet menjëherë ta informoj
drejtorin e shkollës  dhe pas asaj ta lëshojë vendin e punës por duke informuar drejtorin për  gjendjen shëndetësore.
- Nëse njëri nga stafi i mësimdhënësve është i sëmurë ose ka simtoma të virusit KOVID-19 ose është në izolim shtëpiak me
marrveshje me drejtorin, mësimin online mund ta kryej edhe nga shtëpia.



- Pas pranimit të informacionit se nxënësi ose i punësuari gjatë procesit mësimorë iu është paraqitur siptoma të virusit
KOVID-19 drejtori i shkollës është i obliguar që menjëherë të kontaktoj me Qendren për shërbim publik për udhëzime të
mëtutjeshme, si dhe Ministrinë e arsimit dhe shencës dhe  Komunën. Dhe pas informimit drejtori duhet të përgadisë raport me
shkrim dhe ta dërzoj në Komunë dhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Drejtori i shkollës është i obliguar që me fillimin e vitit shkollorë ata duhet të përcaktojnë zëvendësimin e tyre, në rast se ai
sëmuret nga virusi mos të paraqiten pengesa në procesin mësimorë. Dhe se zavendësimi i tij do të mundëson që të realizohen
gjitha rregullat që janë përcaktuar në protokol.

Punuan :
Ekipa për ralizimin e protokolit për ralizim të sigurtë të procesit mësimorë:
1. Fadil Murtezani- drejtor
2. Arlinda Kastrati-mësues lëndorë
3. Selma Isak- mësueslëndorë
4. AnetaCanevska- mësueslëndorë
5. ResmieAdemi – mësues lëndorë
6. MentorëSulejmani- Edukator special dhe rehabilitues (defektolog)
7. SuzanaKurbardoviç- mësuesklasorë


