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ENTEVE PARASHKOLLORE 

- drejtorëve 

 

I/e nderuar 

Me qëllim të trajtimit të duhur dhe të njëtrajtshëm të institucioneve parashkollore 

në zbatimin e Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë për pezullimin e mësimit në 

institucionet e arsimit të lartë, shkollat e mesme dhe fillore dhe punën e rregullt të 

institucioneve të arsimit parashkollor (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 30/2020 e 15.3.2020 , në 

përputhje me vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme (Gazeta Zyrtare e RS, 

nr. 29/2020 e 15 mars 2020) dhe Dekreti për masat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme 

(Gazeta Zyrtare e RS, nr. 31 / 2020, datë 16 Mars 2020), dhe në përputhje me detyrimin e 

Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe zhvillimit teknologjik të monitorojë dhe drejtojë 

organizimin e veprimtarive të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet arsimore 

dhe respektimin e udhëzimeve dhe rekomandimeve të përgjithshme të organeve 

përgjegjëse për monitorimin e situatës dhe drejtimin si dhe koordinimin e veprimtarive të 

organeve, organizatave dhe shërbimeve shtetërore, nga rreziku i përhapjes së sëmundjes 

infektive COVID-19, për të zvogëluar mundësinë e transmetimit të infeksionit midis 

punonjësve dhe për të mbrojtur nga rreziku i shtuar nga komplikime të dëmshme 

shëndetësore, është e nevojshme që parashkollorët të ndërmarrin masat dhe aktivitetet e 

mëposhtme: 

Në gjendje të jashtëzakonshme dhe pezullimit të punës së rregullt të institucioneve 

parashkollore, organizoni vetëm proceset e nevojshme të punës (të cilat përjashtojnë 

punën e drejtpërdrejtë me fëmijët), në masën që lejon mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 

së punonjësve dhe personave të tjerë dhe mbrojtjen e pronës, e cila përfshin: 

 përcaktimi i orarit të detyrave të kërkuara në ndrrime 

Në bashkëpunim me Kolegjin Pedagogjik, Drejtori harton një plan javor të detyrave - 

veçanërisht duke marrë parasysh mbrojtjen e disa kategorive të punonjësve (duhet të kihet 

parasysh se personat me sëmundje kronike dhe persona mbi 60 vjeç janë veçanërisht në 

rrezik dhe se prindi i një fëmije nën 12 vjeç gëzon mbrojtje të veçantë, veçanërisht nëse ai 



vetë ushtron të drejtat e prindërve ose ka një detyrim pune të imponuar për prindin tjetër), 

si dhe me një ngarkesë pune të ekuilibruar të punonjësve, në mënyrë që të organizojë punët 

dhe aktivitetet e nevojshme: 

 

- vizitat dhe inspektimet e të gjitha objekteve të institucionit parashkollor dhe zbatimi i 

masave themelore anti-epidemike, ventilimi i ambienteve, masat e pastrimit dhe 

dezinfektimit, kontrollimi i gjendjes dhe sigurisë së objekteve; 

- - përcaktimin e punës së shërbimeve përkatëse të Institucionit për kryerjen e detyrave 

të nevojshme: menaxhimin, detyrat profesionale, administratë-kontabilitetin dhe punët 

teknike, siç janë: komunikimi i rregullt me shërbimet kompetente, detyrat profesionale 

që lidhen me planifikimin dhe zbatimin e veprimtarive të arsimtarëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesionistë, në fushën e të mësuarit profesional, dhe zhvillimi dhe 

veçanërisht në fushën e mbështetjes së familjes; punë që lidhen me llogaritjen e pagave, 

mbylljen e pushimit të sëmurë, inventarizimin e mallrave në depo (renditni depon me 

sende ushqimore, ushqime lehtësisht që prishen dhe që skadojnë të rendisin në një listë 

të veçantë dhe informojnë qeverinë lokale për udhëzime të mëtejshme); mjetet dhe 

aksesorët e inventarit për ruajtjen e higjenës dhe dezinfektimit, ruajnë në mënyrë 

rigoroze dhe alokojnë në mënyrë racionale fonde ose, në marrëveshje me 

vetëqeverisjen lokale, më tej sipas udhëzimeve të vetëqeverisjes lokale. 

Drejtorët janë përgjegjës për organizimin e funksionimit të institucionit parashkollor me 

minimum rreziku për të gjithë punonjësit e institucionit. Orari i detyrave javore duhet të 

jetë në dispozicion në faqen e internetit të institucionit ose të shkëmbehet me punonjësit 

përmes SMS dhe email. 

Rekomandime të përgjithshme dhe masa parandaluese (duke punuar në zyra të veçanta / 

dhoma të ventiluara rregullisht dhe dezinfektohen me përdorimin e maskave dhe dorezave 

të nevojshme mbrojtëse; respektimin e kontakteve të ngushta - më pak se 2 m larg; palët 

mos të hyjnë tek punonjësi informacioni sigurohet nga distanca e rekomanduar). Duhet të 

sigurohet që dezinfektuesit të jenë të disponueshëm për punonjësit në detyrë (si dhe ujë të 

nxehtë dhe sapun, etj). Kohëzgjatja ditore e detyrës në objekte përcaktohet në bazë të një 

vlerësimi profesional dhe kohëzgjatjes së kërkuar të aktiviteteve, detyrave dhe detyrave 

specifike që duhet të kryhen dhe numrit të ekzekutuesve, duke marrë parasysh të gjitha 

masat parandaluese dhe rekomandimet. 

- - të gjithë punonjësit e tjerë (të cilët nuk janë në detyrë atë ditë) qëndrojnë në shtëpitë 

e tyre - ndiqen masat e izolimit dhe ulja e kontaktit, ndiqen udhëzimet dhe 

rekomandimet për të gjithë qytetarët. Po ashtu, punonjësi është i detyruar të jetë i 

disponueshëm për menaxherin e drejtpërdrejtë me telefon, komunikim elektronik ose 

direkt gjatë orarit të punës gjatë kryerjes së aktiviteteve jashtë ambienteve të 

institucionit, pra nga shtëpia, për informacion të ndërsjellë ose marrjen e pëlqimit, dhe 

të veprojë në përputhje me detyrimin e vendosur të punës . 

Theksojmë se pezullimi i punës së rregullt të institucioneve parashkollore nuk do të thotë 

ndërprerje e plotë e punës së institucionit dhe të punësuarve, por pezullimi i realizimit të 

punës arsimore të drejtpërdrejtë me fëmijë dhe rregullimi i rrethanave që kërkojnë 

monitorim të vazhdueshëm të masave dhe rekomandimeve të institucioneve kompetente. 



 informimi i prindërve dhe punonjësve, mbledhja e të dhënave të nevojshme, 

bashkëpunimi me familjen dhe institucionet përkatëse 

Drejtorët e institucioneve parashkollore janë të detyruara të ndjekin rregullisht 

informacionin, udhëzimet dhe kërkesat e autoriteteve dhe shërbimeve kompetente dhe të 

sigurojnë rrjedhën e informacionit te përdoruesit e veçantë. 

Duke pasur parasysh që nuk është e mundur të parashikohet në këtë kohë kur gjendja e 

jashtëzakonshme do të ndërpritet dhe normalizimi i institucioneve do të normalizohet 

plotësisht, është e rëndësishme që çdo institucion parashkollor publik të respektojë 

udhëzimet dhe rekomandimet e njësisë së vetëqeverisjes lokale bazuar në monitorimin e 

rregullt të situatës epidemiologjike dhe të gjitha masave dhe rekomandimeve autoritetet 

kompetente dhe në lidhje me zbatimin e regjistrimit të fëmijëve në punën për vitin 

2020/21. (caktimi i afatit për shpalljen e konkursit për regjistrimin e fëmijëve, zbatimi i 

shërbimit еВртић në institucion specifik / vetëqeverisje lokale përmes portalit е-Управа; 

organizimi i punës së komisionit të regjistrimit dhe kryerja e procedurave që përfshijnë 

informimin e prindërve për mënyrat e aplikimit për regjistrim, numrin e vendeve të lira, 

shpalljen paraprake dhe listat përfundimtare, afatet për ankesa dhe çështje të tjera të 

rëndësishme për zbatimin e regjistrimit të fëmijëve në vitin e ardhshëm të punës). 

Udhëzimet e rëndësishme në lidhje me parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19 nga 

institucionet kompetente duhet t'u përcillen në mënyrë elektronike prindërve ose të 

njoftohen përmes tabelave për publikim. 

 Vendosni njoftimet në derën e përparme të të gjitha institucioneve  të EP-së për prindërit 

me informacionin e nevojshëm (me indikacionet e numrave të telefonit të personave 

përgjegjës dhe Drejtorisë për të gjitha informacionet përkatëse që mund të merren me 

telefon); 

 Prindërit të cilët duhet të marrin sendet e fëmijës nga çerdhja, nuk mund të hyjnë në 

çerdhe, por mund të organizojnë, nëse është e nevojshme, një person të marrë gjërat e 

nevojshme nga çerdhja dhe t'i dorëzojë prindërve të tyre. 

Meqenëse institucionet parashkollore në kushte të rregullta drejtohen në komunikim të 

përditshëm të drejtpërdrejtë dhe bashkëpunim me prindërit / përfaqësuesit e tjerë ligjorë 

të fëmijëve, është e rëndësishme që në situatën aktuale kur puna e rregullt arsimore e 

institucioneve parashkollore është pezulluar, dhe në përputhje me masat për gjendjen e 

jashtëzakonshme dhe për interesin më të mirë të fëmijëve, mësimi dhe zhvillimi i tyre - 

planifikon / realizon informimin e prindërve përmes faqes së internetit të EP-së, 

fletushkave / broshurave, tabelave informuese që do të sigurojnë një vend në hyrje të 

kopshtit. Përmbajtja e informacionit, broshurës / fletushkës mund të jenë gjithçka që ka 

rëndësi në këtë situatë - nga zbatimi i masave dhe sjelljeve themelore anti-epidemike deri 

te urgjencat, deri tek rekomandimet për lojëra dhe aktivitete me fëmijë. 

Edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesional planifikojnë dhe zbatojnë veprimtari që 

kontribuojnë në normalizimin e jetës familjare në kushtet e diktuara nga situata 

epidemiologjike. Kjo do të thotë që përmes kanaleve të mundshme të komunikimit, 

komunikojnë me prindërit e tyre, i ndihmojnë me ide se si të organizojnë lojën dhe 

aktivitetet e fëmijëve të tyre në shtëpi, si dhe këshilla se si t'i përdorin këto momente për 

komunikim cilësor dhe luajnë me fëmijët e tyre. 



Iu njoftojmë gjithashtu se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit 

Teknologjik, në bashkëpunim me komunitetin akademik, shoqatat profesionale dhe 

organizatat dhe institucionet partnere, po shqyrton intensivisht burimet e mundshme dhe 

format e mundshme të mbështetjes për edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesionistë në 

ndjekjen e roleve të tyre të larmishme dhe komplekse profesionale. për të forcuar aftësinë 

për zhvillim profesional, veprim publik dhe mbështetje për familjet, si dhe sistemin 

edukativ parashkollor në tërësi informoheni me kohë. 

Deri atëherë, ne ju ftojmë, në bashkëpunim me shërbimin profesional, të inkurajoni 

edukatorët të shprehin krijimtarinë dhe profesionalizmin e tyre dhe të arrijnë shkëmbim 

profesional, komunikim dhe mësim përmes skype, formave elektronike, ose duke përdorur 

burime ose platforma cilësore në dispozicion (siç janë burimet në uebfaqja: 

http://www.predskolci.rs). 

Jemi të bindur që së bashku, në përputhje të plotë me masat parandaluese dhe 

rekomandimet e institucioneve kompetente për parandalimin e përhapjes së viruseve 

COVID19, do të tregojmë një nivel të lartë profesionalizmi, solidariteti dhe përgjegjësie 

të ndërsjellë në interesin më të mirë të fëmijëve, familjeve dhe të gjithë punonjësve, si dhe 

shoqërinë tonë në tërësi. 

 

http://www.predskolci.rs/

