
MIRE SE VINI 
NE SHKOLLE

Të gjithë së bashku 
për të rifilluar!

Një manual/vademecum i 
vogël për ditët e para të 
shkollës

SHKOLLA FILLORE 

SHTETERORE

‘’E.CATTANI’’ 



Ku duhet te hyjme në mëngjes? 

Këtë vit grup moshat e femijeve 4, 4/5 dhe 5 vjeç do të hyjnë nga Via 
Matteotti, 2
Hyrja do te jete nga ora 8 deri në orwn 9, sipas afateve kohore të
rëna dakord me mësuesit e seksioneve. 

Klasat do të arrihen direkt nga kopshti, duke ndjekur shigjetat e 
treguara. 

Për secilin fëmijë duhet të jetë vetëm një shoqërues i rritur, i 
pajisur me maskë, i cili nuk do të hyje ne klase, por ia beson fëmijën
mesuesit, i cili do ti masë temperaturën e trupit, duke përdorur
termometrin infra të kuqe. Nëse temperatura eshte ne livelin e 
duhur, fëmija dhe prindi do të përshëndesin njëri-tjetrin dhe prindi
largohet. Pas përshëndetjes, fëmija do të pastrojë duart para se të
hyjë në klase. 



Si është e organizuar dalja?

Fëmijët e grup moshes 4, 4/5 dhe 5 vjeç do të dalin nga hyrja e 
shkolles duke filluar nga ora 15:30, gjithmonë të ndarë në 
grupe të vogla të drejtuar nga mësuesit. Femijet do të 
dorëzohen nga mësuesit,vetem njerit nga prinderit, i cili duhet
te jete i paisur me maskë. 
Prandaj është gjithmonë e nevojshme të hyni nga Via Matteotti, 
2

9

9

Për ata që nuk 
hanë në shkollë: 

orari i daljes do të 
jetë në 11.30

Për ata që nuk flejnë
ne shkolle: orari i 

daljes do të jetë në
oren 12.45



Orari i hyrjes dhe daljes

➢Hyrja: ORA 8.00 Dalja: ORA 15.30

➢Hyrja :ORA 8.15 Dalja :ORA 15.30

➢Hyrja: ORA 8.30 Dalja: Ora 15.45

➢Hyrja :ORA 8.45 Dalja :ORA 15.45

Ju lutemi respektoni me përpikmëri kohën e rënë dakord për
të shmangur grumbullimin dhe për të favorizuar funksionimin
e mirë të shkollës.



Kur shkojmë në shkollë si të pershendesim?

Këtë vit do të mundemitë provojme shumë mënyra të ndryshme të 
përshëndetjes me njëri-tjetrit ...

Buzeqesh

Footshake(ndesh

Kemen me kemben e shkokut)

Bëj nje

përshëndetjen si te     botes lindore
duke perkulur koken

Bej pershendetje
me berryl

Përshëndet me 
dore

Shkrep syrin



Lajmë mirë duart

për të paktën një

minutë

Te përdorim xhelin

dezinfektues

Nëse nuk ndiheni

mire gjatë ditës, 

tregojini mësuesit

Nëse keni

temperature në

mëngjes kur

ngriheni ose nuk

ndiheni mirë, 

tregoni nënës suaj.

Dhe për të garantuar sigurinë e të gjithë neve, 

fëmijëve, mësuesve dhe prindërve ...

Nuk duhet te sjellim

lojrat nga shtepia

Nëse ju vjen te teshtini ose 

kolliteni, bëjeni atë në bërryl ose 

në një facolet letre që duhet ta 

hidhni menjeher.



Në rast të dyshimit të infektimit me COVID-19

▪ Në rast dyshimi, fëmijët do të izolohen në një 
dhomë të veçantë dhe familja do të kontaktohet
menjëhere ne telefon. 

▪ Fëmija i izoluar, në pritje të prindit, do të 
mbikëqyret nga një i rritur, ndihmës i shkollës 
ose mësues.

▪ Nëse konfirmohet infektimi, kontrollet dhe 
pezullimi i aktiviteteve mund të kufizohen në 
këtë klase.


