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Hyrje  
 

Rëndësia e higjenës në shkolla 

 

Në shumë vende ka një prevalencë të lartë të sëmundjeve të lidhura me ujin dhe kushtet 

higjienike, duke shkaktuar në shumë njerëz dhe veçanërisht tek fëmijët, sëmundje dhe 

nganjëherë edhe vdekje. Përmirësimi i kushteve higjienike është shumë i rëndësishëm në 

mënyrë që patologjitë e lidhura me ujin dhe higjienën të ndalen. Megjithëse edukimi mbi 

higjienën i përshtatshëm mund të sjellë ndryshime ne sjelljet higjienike si larja e duarve në 

kohën e duhur. 

Per pjesën më të madhe te sjelljeve të duhura higjienike, uji dhe kushtet e përshtatshme 

higjienike janë të domosdoshme për të kthyer qëllimin në një transformim të vërtetë. 

 

Pse është e rëndësishme të fokusohemi në shkolla? 

 

Pas familjes, shkollat janë vendet më të rëndësishme ku fëmijët mësojnë, ato kanë një vend të 

rëndësishëm në komunitet. Shkollat janë një mjedis stimulues për të mësuar. Nëse pajisjet 

sanitare janë prezent, mësuesit mund të kenë një rol të rëndësishëm në promovimin e sjelljeve 

të përshtatshme të lidhura me higjienën, shkollat gjithashtu mund të ndikojnë në komunitet 

me aktivitete promovuese mbi higjienën përmes nxënësve të cilët do ta shtrijnë informacionin 

në familjet e tyre dhe në komunitet. 

Sëmundjet që lidhen me ujin e papërshtatshëm, dhe higjienën janë një barrë e madhe në 

vendet në zhvillim. Vlerësohet se 88% e sëmundjes diarreale shkaktohet nga furnizimi i 

pasigurt me ujë, si dhe higjiena e papërshtatshme  (WHO, 2004c).  

Shumë shkolla u shërbejnë komuniteteve që kanë prevalencë të lartë të sëmundjeve që lidhen 

me furnizimin e papërshtatshëm me ujë, higjienën, dhe ku kequshqyerja e fëmijëve dhe 

problemet e tjera shëndetësore themelore janë të zakonshme. 

Shkollat, sidomos ato në zonat rurale, shpeshherë nuk kanë ujë të pijshëm ose të 

papërshtatshëm si në cilësi ashtu edhe në sasi. Shkollat me kushte të dobëta të ujit, 

kanalizimeve dhe higjienës, si dhe nivele intensive të kontaktit me një person, janë mjedise 

me rrezik të lartë për fëmijët dhe stafin dhe përkeqësojnë ndjeshmërinë e veçantë të fëmijëve 

ndaj rreziqeve të shëndetit mjedisor. 

Aftësia e fëmijëve për të mësuar mund të preket nga kushtet e papërshtatshme të ujit, 

sanitacionit dhe higjienës në disa mënyra. 

 Këto përfshijnë infeksione helmintike (që prekin qindra fëmijë në moshë shkollore), 

ekspozimi afatgjatë ndaj ndotësve kimikë në ujë (p.sh. plumbi dhe arseniku), sëmundjet 

diarreike të cilat detyrojnë shumë nxënës të mungojnë nga shkolla. Kushtet e dobëta 

mjedisore në klasë gjithashtu mund të bëjnë shumë të vështirë mësimin dhe procesin e të 

mësuarit. 

Vajzat dhe djemtë ka të ngjarë të preken në mënyra të ndryshme nga kushtet e 

papërshtatshme të ujit, kanalizimeve dhe higjienës në shkolla dhe kjo mund të kontribuojë në 

mundësitë e pabarabarta të të nxënit. Ndonjëherë, vajzat dhe mësuesit femra janë më të 

prekur nga djemtë, sepse mungesa e ambienteve sanitare do të thotë se ata nuk mund të 

ndjekin shkollën gjatë menstruacioneve. 

Mjedisi i politikave ndërkombëtare gjithnjë reflekton këto çështje. Sigurimi i niveleve 

adekuate të furnizimit me ujë, higjienës në shkolla ka rëndësi të drejtpërdrejtë në synimet e 

Zhvillimit të Mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara për arritjen e arsimit fillor universal, 

promovimin e barazisë gjinore dhe reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve. Ajo është 

gjithashtu mbështetëse për qëllime të tjera, veçanërisht ato për sëmundjet kryesore dhe 

vdekshmërinë foshnjore. 
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Në të njëjtën kohë, Projekti i Mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara dhe Sekretari i 

Përgjithshëm i OKB-së kanë theksuar rëndësinë e adresimit të shpejtë të "përfitimeve të 

shpejta"; domethënë, duke identifikuar në mënyrë specifike ofrimin e shërbimeve për shkollat 

dhe objektet e kujdesit shëndetësor. 

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave kombëtare, udhëzimet për praktikat e sigurta, trajnimi dhe 

promovimi i mesazheve efektive në një kontekst të shkollave të shëndetshme do të ulë 

mangësitë që përftohen nga uji i papërshtatshëm, dhe mungesa e higjienës. 

Këto udhëzime kanë të bëjnë kryesisht me ujin dhe higjienën, dhe janë të dizenjuara për t'u 

përdorur në shkolla me mjedise me kosto të ulët në vendet me burime të ulëta dhe të mesme 

për:  

• Vlerësimin e situatave mbizotëruese dhe planifikimin e përmirësimeve të nevojshme; 

 • Zhvillimi dhe arritja e standardeve thelbësore të sigurisë si një objektiv i parë; dhe 

 • mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e politikave kombëtare. 

Udhëzimet janë të shkruara për përdorim nga menaxherët e arsimit dhe planifikuesit, 

arkitektët, planifikuesit urbanë, teknikët e ujit dhe kanalizimeve, personelin mësimor, bordet 

shkollore, komitetet e edukimit të fshatrave, autoritetet lokale dhe organet e ngjashme. 

 

Qëllimi  

 

Qëllimi kryesor i këtij projekti është marrja e një informacioni mbi gjendjen aktuale të 

kushteve higjeno-sanitare të shkollave në Bashkinë Shkodër dhe gjithashtu: 

 

1. A zbatohen standartet thelbësore të sigurisë shëndetësore? 

2. Si shpërndahen fondet e Bashkisë Shkodër dhe si menaxhohen?  

3. A i përgjigjen ato nevojave të shkollave? 

4. Adresimin e problematikave të identifikuara nga ky monitorim dhe  

5. Rekomandimet e udhezime të nxjerra nga lobimet me komunitetin dhe grupet e 

interesit 

 

Këto rekomandime do të ofrojnë një bazë për krijimin e kushteve minimale të nevojshme për 

sigurimin e shkollimit në një mjedis të shëndetshëm për nxënësit, mësuesit dhe stafin tjetër. 

 -Në fushën e furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe higjienës, ato mund të përdoren për të: 

 • zhvilluar standarde specifike kombëtare që janë relevante për lloje të ndryshme të shkollave 

në kontekste të ndryshme;  

- Mbështetja e standardeve kombëtare dhe vendosja e objektivave specifike në nivel lokal; 

 • Të vlerësojë situatën në shkollat ekzistuese, të vlerësojë shkallën në të cilën këto shkolla 

mund të mos i përmbushin standardet kombëtare dhe objektivat lokale;  

• planifikon dhe kryen çdo përmirësim të kërkuar; 

 • Të sigurojnë që ndërtimi i shkollave të reja të jetë me cilësi të pranueshme; dhe 

 • përgatitjen dhe zbatimin e planeve vepruese gjithëpërfshirëse dhe realiste, në mënyrë që të 

ruhen kushtet e pranueshme. 

 

Arsyetimi i politikave 

 

Sigurimi i furnizimit adekuat të ujit, higjienës, dhe menaxhimit të mbeturinave në shkolla ka 

një numër efektesh pozitive; domethënë, që: 

 • Barra e sëmundjeve tek fëmijët, stafi dhe familjet e tyre është zvogëluar; 

 • Fëmijët e shëndetshëm në mjedise të shëndetshme mësojnë më mirë;  

• Mund të ketë barazi më të madhe gjinore në qasjen në arsim dhe përmbushjen e nevojave të 

lidhura me higjienën; 
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 • Krijohen mundësi edukimi për të promovuar mjedise të sigurta në shtëpi dhe në komunitet; 

dhe 

 • Nxënësit mund të mësojnë dhe praktikojnë sjellje pozitive higjienike gjatë gjithë jetës. 

 

Audienca  

Këto udhëzime janë të shkruara për përdorim nga menaxherët e arsimit dhe planifikuesit, 

arkitektët, planifikuesit urbanë, teknikët e ujit dhe kanalizimeve, personelin mësimor, bordet 

shkollore, komitetet e edukimit të fshatrave, autoritetet lokale dhe organet e ngjashme. Këto 

grupe inkurajohen të punojnë së bashku për të vendosur objektiva relevante, të arritshme dhe 

të qëndrueshme për ujin dhe higjienën në shkolla. 

 

Specifikat  e shkollës 

 

Këto udhëzime janë të destinuara për përdorim në situatat e pakta burimesh ku nevojiten 

zgjidhje të thjeshta, të fuqishme dhe të përballueshme për sigurimin e mjediseve të 

shëndetshme shkollore. Ato zbatohen për një sërë mjedisesh shkollore.  

 

Shkollat publike   

 

Shkollat publike që kanë fëmijë të moshave 6 deri në 18 vjeç ofrojnë aktivitete shkollore 

edukuese dhe në shumë raste, rekreative për fëmijët që kthehen në shtëpi çdo ditë, por që 

shpesh mund të hanë në ose pranë shkollës. Problemet me të cilat ballafaqohen nxënësit dhe 

mësuesit në këtë lloj shkollash shpesh përfshijnë mungesën e furnizimeve bazë të ujit, 

kanalizimeve dhe lehtësimeve higjienike; hapësira e papërshtatshme ose e rrezikshme në 

natyrë; dhe klasa të mbipopulluara ku ka zhurmë, ndriçim të varfër, banka të pamjaftueshme, 

nxehtësi të tepruar ose të ftohtë, lagështi të ajrit të brendshëm. 

Financimi për përmirësimin e kushteve në shkolla mund të mungojë, por mund të ketë 

gjithashtu një dëshirë dhe kapacitet të fortë për ndryshim midis stafit, nxënësve dhe 

prindërve. 

Udhëzimet në këtë dokument synojnë të ndihmojnë në arritjen e kushteve të pranueshme në 

të gjitha shkollat, pavarësisht nga gjendja ekzistuese dhe niveli aktual i burimeve. Ekzistojnë 

masa të thjeshta dhe me kosto të ulët për të përmirësuar edhe situatat më të këqija, dhe ato 

japin hapin e parë drejt kushteve të pranueshme afatgjata. 

Këto udhëzime synojnë të mbështesin dhe të plotësojnë standardet dhe kodet ekzistuese 

kombëtare dhe të mos ndryshojnë ose zëvendësojnë ato.  

 

 

Procesi mësimor  

 

Aftësia e fëmijëve për të mësuar mund të ndikohet në disa mënyra.  

Së pari, infeksionet e helminës, të cilat prekin qindra miliona fëmijë të moshës shkollore, 

mund të pengojnë zhvillimin fizik të fëmijëve dhe të zvogëlojnë zhvillimin e tyre konjiktiv, 

përmes dhimbjes dhe shqetësimit, konkurrencës për ushqyerje, anemisë dhe dëmtimit të 

indeve dhe organeve. Ekspozimi afatgjatë ndaj ndotësve kimikë në ujë (p.sh. plumbi dhe 

arseniku) mund të dëmtojë aftësinë e mësimit. Sëmundjet si: diarre, malaria dhe infeksionet e 

helminës detyrojnë shumë nxënës të mungojnë nga shkolla. Kushtet e dobëta mjedisore në 

klasë gjithashtu mund të bëjnë shumë të vështirë mësimin. Efekti i sëmundjes në 

mësimdhënës - duke dëmtuar performancën dhe duke rritur mungesën - gjithashtu ka një 

ndikim të drejtpërdrejtë në të mësuarit dhe puna e mësuesve bëhet më e vështirë nga 

vështirësitë e të nxënit me të cilat ballafaqohen nxënësit. 
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Gjinia dhe aftësia e kufizuar 

 

Vajzat dhe djemtë, duke përfshirë ato me aftësi të kufizuara, ka të ngjarë të preken në mënyra 

të ndryshme nga kushtet e papërshtatshme të ujit, kanalizimeve dhe higjienës në shkolla dhe 

kjo mund të kontribuojë në mundësitë e pabarabarta të të nxënit. Për shembull, mungesa e 

tualeteve dhe pajisjeve të larjes adekuate, private dhe të sigurta mund të shkurajojnë prindërit 

nga dërgimi i vajzave në shkollë. Përveç kësaj, mungesa e ambienteve adekuate për higjienën 

menstruale mund të kontribuojë për vajzat që mungojnë në shkollë; kjo madje mund të çojë 

vajzat që të braktisin shkollimin krejtësisht në pubertet. Tualetet që janë të paarritshëm 

shpesh nënkuptojnë që një fëmijë me aftësi të kufizuara nuk ha ose pi gjithë ditën për të 

shmangur nevojën për tualet, duke shkaktuar probleme shëndetësore dhe eventualisht 

braktisjen e shkollës. 

 

Komuniteti më i gjerë 

 

Fëmijët që kanë kushte adekuate për ujin, higjenën në shkollë janë më të aftë të integrojnë 

arsimin higjienik në jetën e tyre të përditshme dhe mund të jenë lajmëtarë dhe agjentë 

efektivë për ndryshim në familjet e tyre dhe në komunitetin më gjerë. Anasjelltas, 

komunitetet në të cilat nxënësit janë të ekspozuar ndaj rrezikut të sëmundjeve për shkak të 

furnizimit joadekuat të ujit, higjienës në shkollë janë vetë më shumë në rrezik. Familjet 

mbajnë barrën e sëmundjes së fëmijëve të tyre për shkak të kushteve të këqija në shkollë. 

 

Aftësitë  gjatë gjithë jetës 

 

Sjelljet higjienike që fëmijët mësojnë në shkollë: 

–janë të mundshme nëpërmjet një kombinimi të edukimit higjienik dhe ujit të përshtatshëm, 

kanalizimeve dhe lehtësirave të higjienës. 

 - janë aftësitë që ata kanë mundësi të mbajnë si të rritur dhe të kalojnë tek fëmijët e tyre. 

 

Mjedisi i politikave pozitive 

 

Politikat pozitive kërkohen në të gjitha nivelet 

 - kombëtare, rrethe, lokale dhe në shkollë  

- për të inkurajuar dhe lehtësuar arritjen e niveleve të përshtatshme të ujit, kanalizimeve dhe 

higjienës në shkolla.  

Një mjedis mbështetës politik duhet të lejojë palët e interesuara në nivel qarku dhe shkolla të 

vendosin rregullime efektive të qeverisjes dhe menaxhimit me qëllim të planifikimit, 

financimit, zbatimit dhe koordinimit të përmirësimeve. 

 

 

Rolet, përgjegjësitë dhe lidhjet ndërsektoriale në nivel qarku dhe lokal 

 

Ky seksion liston palët e interesuara në nivel qarku dhe lokal dhe përshkruan disa nga gjërat 

që mund të bëjnë për të ndihmuar në arritjen dhe mirëmbajtjen e furnizimit të duhur të ujit, 

kanalizimeve dhe higjienës në shkolla. 

 Lista nuk është shteruese dhe mund të shtohet në ndonjë kontekst të veçantë. 

 

• Nxënësit: 

 - Të respektojnë procedurat për përdorimin dhe kujdesin e ujit, kanalizimeve dhe objekteve 

për higjienë.  

- Vëzhgoni masat e përshtatshme të higjienës. 
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 - Merrni pjesë në procesin e projektimit dhe ndërtimit. 

 - Të luajë një rol aktiv në pastrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve (p.sh. përmes klubeve 

shëndetësore të shkollës).  

 

• Familjet e nxënësve të shkollave:  

- Nxitini fëmijët të respektojnë procedurat për përdorimin dhe kujdesin e ujit, kanalizimeve 

dhe lehtësive higjienike në shkollë dhe të zhvillojnë sjellje pozitive higjienike.  

- Mbështetni, ose merrni pjesë në mënyrë aktive në shoqata prindër-mësues ose organizma të 

ngjashëm.  

 

• Mësuesit: 

 - Monitorojnë gjendjen dhe përdorimin e ujit të shkollës, kanalizimeve dhe lehtësirave të 

higjienës 

. - Organizimi i kujdesit dhe mirëmbajtjes së objekteve. 

 - Inkurajoni nxënësit të përshtatin sjelljet e duhura në shkollë dhe në shtëpi përmes edukimit 

higjienik. 

 

 • Drejtorët e shkollave :  

- Organizoni vendosjen e synimeve për ujë, kanalizime dhe higjienë në nivel shkolle.  

- Sigurimi i lidhjes me autoritetet arsimore dhe autoritetet e tjera në nivel lokal dhe qarkor. 

 - Krijimi i kushteve në të cilat stafi është i motivuar për arritjen dhe ruajtjen e objektivave. 

 - Zhvillimi dhe zbatimi i rregullave kur kërkohet.  

- Nxitni ndërlidhjen prind-mësues. 

 

 • Autoritetet e arsimit lokal ose të rajonit: 

 - Sigurimi i burimeve dhe drejtimi për vendosjen, arritjen dhe ruajtjen e objektivave në 

nivelin e shkollës.  

- Advokaci në nivel qarku ose kombëtar për burime adekuate. 

 - Koordinon me shërbimet shëndetësore mjedisore lokale, departamentet e punëve publike 

dhe kështu me radhë për të siguruar që ofrohet mbështetje e mjaftueshme teknike.  

- Monitorimi i zbatimit të udhëzimeve të ujit, kanalizimeve dhe higjienës në shkolla si pjesë e 

procesit rutinë të monitorimit dhe inspektimit. 

 - Sigurimi i trajnimeve për mësuesit, drejtorët e shkollave dhe stafin tjetër të shkollës. 

 

 Sektori i shëndetësisë: 

 - Sigurimi i udhëzimeve për aspektet e shëndetit mjedisor të projektimit, ndërtimit dhe 

mirëmbajtjes së shkollës. 

 - Monitoron kushtet shëndetësore mjedisore, monitoron shëndetin e fëmijës.  

- Sigurimi i shërbimeve shëndetësore të zgjedhura (p.sh. shtesat për mikronutriente, trajtimet 

për infeksionet e helminës, promovimi i higjienës, fushatat e vaksinimit ose inspektimet 

shëndetësore).  

- Ofrimi i trajnimeve dhe këshillave për mësuesit, nxënësit dhe prindërit për ujë, kanalizime 

dhe higjiena.  

 

• Shoqatat prindër-mësues, drejtorët e shkollave, komitetet shkollore dhe organet e ngjashme: 

- Advokoni në nivel lokal për përmirësimin e furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe higjienës 

në shkolla. 

 - Ngritja e fondeve dhe ndihma për përmirësimin e planeve me drejtorët e shkollave dhe 

mësuesit. 

 - Mbështetja e mirëmbajtjes së objekteve shkollore. 

 - Mbështetja e furnizimit të konsumit, siç është sapuni.  
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• Punët publike ose sektori i ujit dhe kanalizimeve:  

- Sigurimi i dizajnit dhe ndërtimit të duhur të ndërtesave shkollore dhe infrastrukturës 

sanitare. 

 - Sigurimi i mirëmbajtjes dhe trajnimit të duhur të kujdestarëve lokal të shkollave dhe stafit 

të mirëmbajtjes 

. 

 • Firmat  e ndërtimit dhe mirëmbajtjes, duke përfshirë kontraktorët lokalë: 

 - Të ofrojë shërbime të kualifikuara për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e ndërtesave 

shkollore dhe infrastrukturën sanitare. 

 

Niveli i pjesëmarrjes së përshkruar më sipër mund të arrihet vetëm me burime të mjaftueshme 

në të gjitha nivelet. Për shembull, drejtorët e shkollave ose mësuesit e shkollave kanë nevojë 

për mbështetje nga autoritetet lokale ose të arsimit lokal, të cilët vetë kanë nevojë për stafin, 

fondet e transportit dhe të veprimtarisë për të qenë në gjendje të vizitojnë shkollat, 

veçanërisht në zonat periferike ose të paarritshme. 

Lidhjet efektive midis sektorëve të ndryshëm qeveritarë, si dhe ndërmjet sektorit publik, 

sektorit privat dhe komuniteteve lokale janë thelbësore. Organet lokale ndërsektoriale, mund 

të jenë të dobishme për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e përmirësimeve të 

përbashkëta. 

Menaxhimi i aspekteve të ndryshme dhe të ndërvarura të ujit, kanalizimeve dhe higjienës në 

nivel lokal kërkon koordinim efektiv të palëve të interesuara lokale. 

Niveli lokal përfshin komunitetin lokal, qeverinë lokale dhe përfaqësuesit vendorë të 

autoriteteve kombëtare, si dhe shkollën, me fëmijët e saj, stafin dhe prindërit. 

 Organi më i përshtatshëm për të siguruar koordinim në nivel lokal do të varet nga lloji i 

shkollës dhe shkalla e përfshirjes së komunitetit, autoriteteve arsimore dhe autoriteteve 

lokale, por ky organ duhet të përfshijë prindërit, mësuesit dhe, kur është e përshtatshme, 

nxënësit.  

Opsionet përfshijnë strukturat ekzistuese të tilla si komunitetet prind-mësues ose komision 

për edukimin e komunitetit, ose një strukturë specifike siç është  komisioni i shëndetit i 

shkollës. 

 Është e dobishme që ky organ të krijojë lidhje të forta me autoritetin lokal të shëndetit 

mjedisor dhe të ftojë në mënyrë të rregullt zyrtarët përkatës në mbledhjet e saj. 
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Standartet e legjislacionit Ndërkombëtar 
(BE, UNICEF, OBSH) 
 

Mungesa e të dhënave mbi kushtet higjenosanitare në shkollat tona dhe krijimi i një modeli 

monitorimi duke u bazuar në standartet europiane na adresoi drejt krijimit të një modeli në 

mënyrë që edhe shkollat tona të jenë në parametrat e kërkuar nga EU për mënyrën e 

furnizimit me ujë të pijshëm dhe me standarte gjithashtu edhe për krijimin e kushteve në 

nyjet sanitare sa më adekuate, mirëmbajtjen e tyre, furnizimin me materiale pastrimi  me 

kosto të ulët. Gjithashtu e rëndësishme është edhe monitorimi i mjeteve financiare të 

parashikuar nga autoritetet lokale apo qendrore në adresë të këtyre problematikave.  

 

Parametrat që u morën në konsideratë për krijimin e një modeli të monitorimit janë:  

 

1. Uji , sasia e  cilësia e tij 

Uji për pije, higjienë personale, pastrim është i sigurt për qëllimin e synuar. Pa ngarkesë 

bakteriale, pa erë dhe aromë, pa përmbajtje kimike të dëmshme për organizmin, i klorinuar. 

Uji i mjaftueshëm është në dispozicion gjatë gjithë kohës për pije, higjienë personale, 

përgatitjen e ushqimit, pastrimin dhe lavanderi. Sasia e ujit për staf dhe nxënës në ditë është 

rreth 5 litra për person. Ndërsa për funksione të tjera si për tualete apo për larje pas defekimit 

llogaritet të jetë diku 10-12 litra në ditë për person. Të dhënat janë marrë nga WHO. 

 

1.1  Objektet e ujit dhe qasja në ujë  

Në shkollë janë të disponueshme pikat e mjaftueshme të ujit dhe objektet e përdorimit të ujit 

për të lejuar hyrjen dhe përdorimin e ujit të pijshëm, higjienës personale,  pastrimit.  

  Një pikë e besueshme e ujit, me sapun ose një alternativë të përshtatshme, është në     

dispozicion në të gjitha pikat kritike brenda shkollës, veçanërisht në tualete. 

Një pikë e besueshme e ujit (është tubacion që vjen nga rrjeti kryesor i ujësjellësit) të pijshëm 

është e arritshme për personelin dhe nxënësit, përfshirë edhe ata me aftësi të kufizuara, në 

çdo kohë. 

Një pikë e besueshme e ujit është e disponueshme. Masat bazë higjienike të marra nga stafi 

dhe nxënësit - veçanërisht pastrimi i duarve - nuk duhet të kompromentohet nga mungesa e 

ujit ose mungesa e aksesit në basenet e larjes së duarve ose alternativat e përshtatshme (WFP 

/ UNESCO / OBSH, 1999). Nëse sapuni nuk është i disponueshëm, atëherë nxënësit duhet të 

inkurajohen të lajnë duart me ujë.  

Pikat e ujit duhet të jenë mjaft afër dhe në një lartësi të përshtatshme për përdoruesit për t'i 

inkurajuar ata që të përdorin ujë sa herë që kërkohet. Tualetet e personelit dhe tualetet e 

nxënësve duhet të vendosen pranë pikës së larjes së duarve që kanë drenazhim adekuat.  

Pikat e larjes së duarve të thjeshta dhe me kosto të ulët mund të bëhen në mënyra të 

ndryshme, duke përfshirë këtu (WHO, 1997b): • një shtambë uji  (një person mund të derdh 

ujë për një tjetër për të larë duart; legen); • një rezervuar të vogël  të pajisur me një rubinet 

Një pikë e besueshme e ujit të pijshëm është e arritshme në çdo kohë. Nëse është e mundur, të 

gjitha ujërat e siguruara në shkollë duhet të jenë me cilësi të ujit të pijshëm. Uji i pijshëm 

duhet të sigurohet në pikat e shënuara qartë, veçmas nga uji i siguruar për larjen e duarve dhe 

qëllime të tjera, edhe nëse është nga i njëjti furnizim. Uji i pijshëm mund të sigurohet nga një 

sistem uji i tubuar ose nëpërmjet një ene të mbuluar me një rubinet ku nuk ka furnizim me 

tubacion. 
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  1.2 Promovimi i higjienës 

 Përdorimi korrekt dhe mirëmbajtja e objekteve të ujit dhe kanalizimeve sigurohet përmes 

promovimit të qëndrueshëm të higjienës. Objektet e ujit dhe kanalizimeve përdoren si burime 

për sjellje të përmirësuar të higjienës 

1. Edukimi  i higjienës është përfshirë në plan-programin shkollor. 

2. Sjelljet pozitive të higjienës, duke përfshirë përdorimin korrekt dhe mirëmbajtjen e 

objekteve, promovohen sistematikisht ndërmjet stafit dhe nxënësve. 

3. Objektet dhe burimet u mundësojnë stafit dhe nxënësve të praktikojnë sjelljet që 

kontrollojnë transmetimin e sëmundjeve në një mënyrë të lehtë dhe me kohë. 

 

2. Ofrimi i edukimit higjienik. 

Edukimi  i higjienës duhet të jetë pjesë thelbësore e trajnimit të mësuesve; trajnim rifreskues 

duhet të kryhet rregullisht për të mbështetur njohuritë dhe ndërgjegjësimin. 

Arsimi i higjienës, duke përdorur një sërë metodash pjesëmarrëse dhe të tjera të të mësuarit, 

duhet t'u mundësojë nxënësve të zhvillojnë njohuritë, qëndrimet dhe aftësitë jetësore që ata 

kanë nevojë për adoptimin dhe ruajtjen e mënyrave të jetesës së shëndetshme, veçanërisht në 

lidhje me ujin dhe higjenën (WHO, 2003a). 

 

3. Sjelljet pozitive të higjienës promovohen në mënyrë sistematike 

 Mjedisi i shëndetshëm i shkollës dhe përdorimi i duhur i objekteve të furnizimit me ujë, 

kanalizimeve dhe higjienës duhet të promovohen në mënyrë sistematike përmes zbatimit të 

rregullave të qarta dhe pjesëmarrjes së stafit, nxënësve dhe prindërve në planifikimin dhe 

menaxhimin e objekteve dhe shkollën mjedis. 

Një nga sjelljet më të rëndësishme të higjienës për të nxitur tek nxënësit është pastrimi me 

dorë me ujë dhe sapun - të paktën para ngrënies dhe pas përdorimit të tualetit. Ashtu si edhe 

me sjelljet e tjera higjienike, siç është përdorimi korrekt i tualetit, kjo shpesh kërkon ndihmën 

e nxënësve më të vegjël dhe monitorimin e atyre më të rritur për të siguruar që ata kryejnë 

aktivitetin në mënyrë korrekte dhe të qëndrueshme. 

Në shumë situata, mund të kërkohet që nxënësit të kryejnë aktivitete të tilla si pastrimi i 

tualeteve, transportimi i ujit në ose brenda shkollës dhe mbledhja e mbeturinave të ngurta. 

Këto aktivitete duhet të organizohen në mënyrë të drejtë dhe transparente (p.sh. me një 

regjistër të shfaqur publikisht që nuk bën dallime mes djemve dhe vajzave, ose mes nxënësve 

nga grupe të caktuara sociale ose etnike) brenda kufijve të moshës dhe aftësisë së nxënësve. 

Këto aktivitete nuk duhet të përdoren si dënim. 

Nxënësit janë shumë të ndikuar nga shembulli i caktuar nga stafi i shkollës - veçanërisht 

mësuesit e tyre - të cilët duhet të japin modele pozitive duke treguar vazhdimisht sjelljet e 

duhura higjienike. 

 

4.  Mjetet dhe resurset mundësojnë kontrollin e transmetimit të sëmundjes 

 Personeli dhe nxënësit nuk duhet të priten të miratojnë sjellje të papërshtatshme, të 

pakëndshme ose jopraktike. Për shembull, stafi nuk mund të pritet që të vendosë një shembull 

të mirë për nxënësit nëse nuk mund të lajnë duart pas përdorimit të tualetit sepse nuk ka ujë. 

Duhet të ofrohen lehtësira të përshtatshme për higjienën menstruale për mësueset femra dhe 

vajzat më të rritura. Në varësi të llojit të mbrojtjes sanitare të përdorur dhe praktikave 

mbizotëruese kulturore, objektet mund të përfshijnë gjëra të tilla si një vend privat për të larë 

dhe të tharë rroba, shporta mbeturinave për të hedhur peceta higjienike, dhe ujë brenda 

tualeteve për pastrim. Kjo është më e rëndësishmja për të inkurajuar mësuesit dhe vajzat më 

të rritura për të ndjekur shkollën, madje edhe kur ato janë me menstruacione. Tualetet duhet 

të jenë të ndara dhe të sigurojnë privatësi të plotë. 

Aty ku përmirësimi i objekteve kërkohet në shkollë, planifikimi dhe ndërtimi i tyre mund të 

përdoren si një mjet efektiv për edukimin e higjenës 
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5. Tualetet 

Tualetet e mjaftueshme, të arritshme, private, të sigurta, të pastra dhe kulturore u ofrohen për 

nxënësit dhe stafin. 

1. Ekzistojnë tualete të mjaftueshme - një për 25 vajza dhe një për stafin femër; një tualet plus 

një urinal (ose 50 cm murin e urinës) për 50 djem dhe një për stafin mashkullor. 

2. Tualetet janë lehtësisht të arritshme për të gjithë, duke përfshirë stafin dhe fëmijët me 

aftësi të kufizuara - jo më shumë se 30 metra nga të gjithë përdoruesit. Tualetet meshkuj dhe 

femra janë të ndara plotësisht. 

3. Tualetet ofrojnë privatësi dhe siguri. 

4. Tualetet janë të përshtatshme për kushtet kulturore dhe shoqërore lokale, janë mosha dhe 

gjinia e përshtatshme dhe e aksesueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara ose që vuajnë nga 

sëmundje kronike  

5. Tualetet janë higjienike për t'u përdorur dhe të lehtë për t'u pastruar. 

6. Tualetet kanë lehtësira të përshtatshme për larjen e duarve. 

7. Një rutinë pastrimi dhe mirëmbajtjeje është në funksionim dhe siguron që tualetet e pastra 

dhe funksionale të jenë në dispozicion gjatë gjithë kohës 

 

Ekzistenca e tualeteve të mjaftueshme  

Numri i tualeteve dhe urinaleve të nevojshme për secilën shkollë varet nga numri i fëmijëve 

dhe stafit (WFP / UNESCO / WHO, 1999), por gjithashtu kur nxënësit dhe stafi kanë qasje në 

tualete. Nëse qasja në tualete është e kufizuar në kohën e pushimit, atëherë kërkesa e pikut 

mund të jetë e lartë, veçanërisht nëse të gjitha klasat kanë pushime në të njëjtën kohë 

(Zomerplaag & Mooijman, 2005). Objektet e djemve dhe vajzave duhet të jenë në blloqe të 

ndara të tualeteve, ose zona të tualetit të ndara me mure të forta (jo ndarje të lehta) dhe duhet 

të kenë hyrje të veçanta. Dyert duhet të arrijnë deri në nivelin e dyshemesë. Mund të jetë e 

përshtatshme që të ofrohen tualete të veçanta për stafin dhe nxënësit, veçanërisht aty ku 

ofrohen tualete të veçanta për fëmijët e vegjël (Zomerplaag & Mooijman, 2005).  

Të paktën një kabinë tualeti duhet të jetë e arritshme për stafin dhe fëmijët me aftësi të 

kufizuara, mundësisht një për femrat dhe një për meshkujt. Këtu përfshihet niveli i qasjes në 

nivel ose me rradhë, një derë e gjerë dhe hapësirë e mjaftueshme për përdorim të një 

përdoruesi ose një ndihmës për karrigen me rrota, si dhe sigurimi i strukturave mbështetëse 

Nëse shkolla nuk ka objekte të posaçme për tualet, është ndoshta më e mira për të 

përmirësuar sistemin ekzistues (p.sh. fushat e pastrimit) dhe vazhdon ta përdorë atë sistem 

derisa të sigurohet një numër i mjaftueshëm i tualeteve për të siguruar pajisje të arritshme dhe 

higjienike për të gjithë 

 

Tualetet të jenë lehtësisht të arritshme për të gjithë 

 Në parim, tualetet duhet të jenë sa më afër klasave dhe zonave të lojës, për të siguruar që ato 

të mund të përdoren në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt. Hyrjet duhet të pozicionohen 

për të siguruar privatësinë maksimale në hyrjen dhe daljen nga një bllok tualet. Në 

institucionet parashkollore, tualetet mund të kenë nevojë të jenë pranë hapësirës për kujdesin 

e fëmijëve, sepse fëmijët e vegjël shpesh kanë nevojë për mbikëqyrje kur shkojnë në tualet. 

 

Tualetet të ofrojnë privatësi dhe siguri 

 Për të minimizuar rrezikun e dhunës, duke përfshirë dhunën seksuale dhe për të siguruar 

privatësinë e mjaftueshme, tualetet duhet të jenë të ndriçuara dhe rrugët e tyre të hyrjes duhet 

të ndriçohen nëse përdoren natën. Ata duhet të jenë të kyçur nga brenda (për të mbrojtur 

njerëzit gjatë përdorimit të tyre), por dera  duhet të lihet e hapur kur nuk janë në përdorim. 
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Tualetet të jenë të përshtatshme për kushtet kulturore dhe shoqërore lokale dhe për 

përdoruesit 

 Kushtet dhe rrethanat kulturore dhe sociale të komunitetit në të cilat u përkasin nxënësit 

duhet të merren parasysh gjatë hartimit dhe vendosjes së tualeteve. Segregimi i tualeteve të 

djemve dhe vajzave është diçka që prindërit shpesh kërkojnë. 

Fëmijët më të vegjël mund të kërkojnë tualete me dimensione të ndryshme se fëmijët dhe të 

rriturit më të mëdhenj, dhe veçoritë specifike duhet të merren parasysh për të bërë tualetet të 

lehtë dhe të rehatshëm për t'u përdorur (Zomerplaag & Mooijman, 2005). Për shembull, 

vrima e grumbullimit në një gropë duhet të jetë më e vogël, dhe këmbët mund të kenë nevojë 

të jenë më afër për fëmijët më të vegjël. 

Tualetet duhet të jenë të sigurta  për t'u përdorur nga fëmijët. Kujdes duhet të merret për të 

siguruar që pllakat të jenë të ndërtuara dhe pajisura siç duhet dhe që vrimat e shkëmbimit nuk 

janë shumë të mëdha dhe nuk ka rrezik për fëmijët në përdorimin e tyre. 

 

Tualetet te jenë higjienike për t'u përdorur dhe të lehtë për t'u pastruar. 

Tualetet duhet të projektohen dhe ndërtohen në mënyrë që të jenë higjienike për t'u përdorur 

dhe të mos bëhen qendra për transmetimin e sëmundjes. Sipërfaqet që mund të jenë të 

ndotura duhet të jenë të materialit të butë, të papërshkueshëm nga uji dhe të qëndrueshëm që 

mund të pastrohet me ujë dhe është rezistent ndaj produkteve të pastrimit. 

Sa i përket pastrimit, pllakata është pjesa më e rëndësishme e një tualeti; ajo duhet të bëhet 

prej betoni ose ndonjë materiali tjetër të fortë dhe të butë. Pjesë të tjera të tualetit, siç është 

superstruktura, mund të bëhen me materiale më të lira lokale. 

 

Tualetet të kenë objekte të përshtatshme për larjen e duarve nga afër 

Një tualet nuk është i plotë pa një pikë larjeje me sapun, ujë dhe drenazhim adekuat. Të gjitha 

modelet e tualetit duhet të përfshijnë lehtësira të përshtatshme për larjen e duarve, kështu që 

pastrimi i duarve pas përdorimit të tualetit mund të bëhet një aktivitet rutinë për nxënësit dhe 

mësuesit. Pajisjet efektive për larjen e duarve mund të ndërtohen me kosto të vogël, me 

materiale në dispozicion në nivel lokal (OBSH, 1997b)  

 

Një rutinë pastrimi dhe mirëmbajtjeje është në përdorim.  

Tualetet duhet të pastrohen sa herë që janë të pista dhe së paku një herë në ditë, me një 

dezinfektues që përdoret në të gjitha sipërfaqet e ekspozuara. Dezinfektantë të fortë nuk duhet 

të përdoren në sasi të mëdha, sepse kjo është e panevojshme, e shtrenjtë, potencialisht e 

rrezikshme dhe mund të dëmtojë sistemin e kanalizimeve. Nëse nuk ka dezinfektues, duhet të 

përdoret ujë i ftohtë i thjeshtë me një furçë për të hequr lyerjen e dukshme. Pastrimi i 

tualeteve nuk duhet të shihet si një formë dënimi. 

 

Pastrimi dhe hedhja e mbeturinave 

Mjediset e shkollës mbahen të pastra dhe të sigurta. 

1. Klasa dhe zona të tjera të mësimdhënies pastrohen rregullisht, për të minimizuar pluhurin 

dhe mykun. 

2. Zonat e jashtme dhe të brendshme mbahen pa objekte të mprehta dhe rreziqe të tjera fizike. 

3. Mbeturinat e ngurta mblidhen nga klasa, kuzhina dhe zyra çdo ditë dhe hidhen në mënyrë 

të sigurt. 

4. Ujërave të ndotura hidhen shpejt dhe në mënyrë të sigurt. 

 

Klasat dhe zonat e tjera të mësimdhënies pastrohen rregullisht  

Pluhuri dhe myku kontribuojnë në sëmundjet e frymëmarrjes infektive, astma dhe alergjitë; 

prandaj, pastrimi i rregullt dhe i saktë i mjediseve shkollore është i rëndësishëm për shëndetin 

(WHO, 2003b). 
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Për pastrimin e dyshemeve dhe mureve rekomandohet pastrimi i lagësht me ujë të nxehtë dhe 

detergjent, nëse është i disponueshëm, në vend që të fshihet. Dyshemetë dhe sipërfaqet e tjera 

të lara duhet të bëhen nga një material i përshtatshëm joporoz që është rezistent ndaj larjes së 

përsëritur me ujë të nxehtë dhe detergjentë. Nëse kjo nuk është e mundur, duhet të kryhet 

pastrimi i përditshëm. 

Zonat e jashtme janë të lira nga objektet e mprehta 
Nxënësit dhe stafi nuk duhet të ekspozohen ndaj rrezikut të panevojshëm të lëndimit gjatë 

kohës që kalojnë në shkollë. Kjo mund të shmanget duke promovuar deponimin e duhur të 

mbeturinave të ngurta në shkollë, duke rregulluar rregullisht të gjitha fushat e brendshme dhe 

të jashtme të shkollës, dhe duke monitoruar dhe raportuar mbi mobiljet e thyera, dritaren dhe 

kështu me radhë. Kjo do të thotë që riparimet e përkohshme ose të përhershme mund të bëhen 

me shpejtësi (WHO, 1997b). 

 

Mbetjet e ngurta mblidhen dhe hidhen në mënyrë të sigurtë 

Shumica e mbeturinave të ngurta të prodhuara në shkolla janë të pa rrezikshme dhe mund të 

grumbullohen, ruhen nëse nevojiten dhe pastaj të deponohen në sistemin komunal të 

grumbullimit të mbeturinave ose të digjen ose të varrosen në një lokacion të përshtatshëm në 

vend. Nëse mbeturinat digjen në ose afër terrenit shkollor, kjo duhet të ndërmerret vetëm kur 

mungojnë nxënësit (WHO, 2003b). 

Mbeturinat e prodhuara në laboratorët e shkollave duhet të menaxhohen nga një teknik i 

kualifikuar laboratori ose mësues sipas udhëzimeve kombëtare ose ndërkombëtare. Nuk 

duhet të përzihet me mbetjet nga zyrat dhe klasat (OBSH, 2003b). 

 

Ujërat e ndotura hidhen shpejt dhe në mënyrë të sigurtë  

Shkollat mund të prodhojnë ujërat e zeza nga një ose më shumë nga këto: pikat e larjes së 

duarve, banjove, etj. 

Nëse shkolla është e lidhur me një sistem kanalizimi të ndërtuar mirë dhe funksional, kjo 

është alternativa më e përshtatshme për deponimin e ujërave të ndotura. Në situata të tjera, 

gropa të forta ose duhet të përdoren llogore të infiltrimit. Këto duhet të pajisen me kurthe, të 

cilat duhet të kontrollohen çdo javë dhe të pastrohen (nëse është e nevojshme) për të siguruar 

që sistemet të funksionojnë si duhet. Të gjitha sistemet që depërtojnë ujërat e ndotura në tokë 

duhet të vendosen në mënyrë që të shmangin ndotjen e ujërave nëntokësore. Duhet të ketë të 

paktën 1.5 m në mes të fundit të sistemit të infiltrimit dhe tabelës së ujërave nëntokësore dhe 

sistemi duhet të jetë së paku 30 m nga çdo burim i ujërave nëntokësore (Harvey, Baghri & 

Reed, 2002). 

Të gjitha sistemet e kullimit të ujërave të zeza duhet të mbulohen, për të shmangur rreziqet e 

mbarështimit të sëmundjes dhe kontaminimit të drejtpërdrejtë. 

 

 

 

Popullata në studim 

 

Ky studim është realizuar në Bashkinë e Shkodrës, ku u morën në shqytim shkolla publike të 

Bashkisë Shkodër përfshi këtu dhe 10 Njësitë Administrative, gjithsej janë 38 shkolla 

publike, bazuar kjo në mënyrë të rastësishme, me nxënës, mësues dhe staf drejtues të 

shkollave të Bashkisë. 

Në pyetësorin e drejtuesit përmes intervistave është marrë informacion në lidhje me 

kapacitetin e shkollës, kushteve higjienike që ofron shkolla, mundësisë së burimeve të ujit në 

shkollë, kompetencave përkatëse për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit të ujit dhe të 

pajisjeve sanitare si dhe ndarjen e përgjegjësive në mirëmbajtjen dhe në higjienizimin e tyre. 
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Në pyetësorin e mësuesit përmes intervistave është marrë informacion në lidhje me 

dijeninë e tij për burimet e ujit në shkollë, përdorimit, trajtimit dhe mjaftueshmërinë e sasisë 

së ujit. Informacion rreth nr të tualeteve, urinareve dhe lavamaneve, njohurive rreth higjienës, 

sa flitet në shkollë për të, sa i kushtojnë rëndësi mbajtjes së higjienës përmes pastrimit të 

banjove, heqjes së mbeturinave dhe ndarjen e përgjegjësisë mes tyre. 

Në pyetësorin e nxënësit u bë e mundur marrja e informacioneve bazë per secilin, si mosha, 

gjinia, njohurive që kanë rreth higjienës, sa flitet në shkollë për të, sa i kushtojnë rëndësi 

larjes së duarve, sasisë së ujit në dispozicion, sapunit në shkollë. Informacion rreth nr të 

tualeteve, urinareve dhe lavamaneve, njohurive rreth higjienizimit të pajisjeve sanitare dhe si 

ndahen përgjegjësitë për higjenizimin e tyre. Nivelet e kënaqësisë që kanë ato në lidhje me 

kushtet e tualeteve dhe pritshmëritë dhe kërkesat që kanë për të ardhmen. 

 

Periudha e realizimit të studimit 

 

Të gjithë të dhënat e grumbulluara në shkollat publike të Bashkisë Shkodër, i përkasin një 

periudhe nga Marsi deri në Nëntor  2018 

 

  

 

Metodologjia  
 

Tipi i studimit dhe skema e studimit 

 

 Metodologjia e përdorur gjatë projektit u krye përmes vëzhgimeve të drejtpërdrejta në çdo 

shkollë nga ekspertja e shëndetit publik, fotografimit, dhe pyetësorëve. 

Gjatë studimit është përdorur metoda  transversale apo siç njihet ndryshe kros – seksionale.  

Gjatë studimit u vlerësuan këto komponente:  

1- Siguria e ujit të pijshëm 

Indikatori I- (Pastërtia, trajtimi, Pranueshmëria, Përdorimi) 

 Indikatori II - (Sasia, Burime alternative) 

Indikatori III- (Prezenca e ujit dhe sapunit në tualete (prezent/e arritshme) për 

personelin dhe nxënësit, madje dhe ato me aftësi të kufizuara, në çdo kohë në shkollë) 

2- Promovimi i higjienës 

Indikatori IV- (Promovimi i Higjienës në planprogramet shkollore, sjelljet pozitive 

ndaj higjienës) 

3- Tualetet 

Indikatori V- (Prezenca e tualeteve, sipas parametrave, të arritshme për të gjithë dhe 

që ofrojnë siguri, përshtatshmëria tualeteve sipas kushteve kulturore, niveli i higjienës 

në tualete. 

4- Pastrimi dhe hedhja e mbeturinave 

Indikatori VI- (Higjiena dhe pastërtia në klasa dhe në ambjentet e shkollës, hedhja e 

mbeturinave)  

 

Llogaritja e kampionit 

Llogaritja e madhësisë së mostrës lidhur me kampionin e testuar drejtues, mësues dhe nxënës, 

është bërë nëpërmjet programiteve statistikore SPSS- (Paketa Statistikore për Shkencat 

Sociale) duke u bazuar në një sërë hipotezash social-kulturore dhe social-demografike si 

gjinia, mosha, klasa, niveli i njohurive dhe praktikimit per higjienën. 

Pyetësorët e përdorur ishin në tre formate sipas llojit të intervistuesit të pyetur, drejtues (1), 

mësues (≈ 4 për çdo shkollë) dhe nxënës (≈15 për çdo shkollë) duke respektuar barazinë 

gjinore, si dhe një check liste për shkollën. 
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Mbledhja e të dhënave 
Këta pyetësor, na japin informacione të bollshme mbi mendimin e drejtuesit, mësuesve dhe 

nxënësve, për kushtet që ju ofron ambjenti shkollor për mirëmbajtjen higjienike, duke e 

studiuar atë në disa aspekte, si: 

- Shkallën e mjaftueshmërisë në dhënien e informacionit dhe mbështetjes nga ana e 

stafit mësimdhënës. 

- Shkallën e bashkëpunimit dhe aksesueshmërisë sipas hierarkisë drejtues, mësues, 

nxënës. 

Gjithashtu për 492 nxënës të intervistuar, u kërkuan edhe të dhëna të tjera socio – 

demagrafike si: 

- gjinia (mashkull vs femër),  

- mosha,  

- klasa ,  

Të dhëna këto që e zgjerojnë akoma më tepër informacionin e marrë. 

 

Shkollat e marra në intervistë 

  

9-vjeçare në qytet: (12 shkolla) 
“Ismail Qemali”                “Xheladin Fishta”     “Ali Laçej” 

“Dëshmorët e Prishtinës”    “3 Dhjetori”                          “Mati Logoreci” 

“Ndre Mjeda”                 “Salo Halili”               “Liria” 

“Azem Hajdari”                “Ruzhdi Daca”   “Zogaj” 

 

Të mesme në qytet: (6 shkolla) 

“28 Nëntori”; “Jordan Misja”; “Oso Kuka”; “Kolë Idromeno”; “Shejnaze Kuka”; “P. Jakova” 

 

 Në njësitë administrative: (20 shkolla në total) 

- Njësia Ana Malit: “Qazim Mehja” dhe “Elbacë” 

- Njësia Velipojë: “Gjergj Vat Martini”; “Baks Rrjoll” 

- Njësia Bërdicë: “Frederik Gjoni”; “Dom Mikel Gjergji” 

- Njësia Dajç: “Luce Agraja”; “Pjetër Gaci” 

- Njësia Guri i Zi: “At Gjon Karma”; “Kuç” 

- Njësia Postribë: “Adem Haxhija”; “Domen” 

- Njësia Rrethina: “Tring Smajli”; “Shtoj I Ri” 

- Njësia Shalë: “Mehmet Shpendi”; “Theth” 

- Njësia Shosh: “Dom Prek Ndrevashaj”;  

- Njësia Pult: “Kir”; “Plan” “Xhan” 
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Tabela nr 1. Informacion mbi shkollat e survejuara  

 

Nr i nxënësve në total 9836  nga të cilët 4857 vajza dhe 4989 djem. 

Nr i nxënësve me aftësi të kufizuara 109. 

Nr i mësuesve 817 nga të cilët 594 femra dhe 233 meshkuj 

     

Në përgjigjet e pyetësorëve morën pjesë: 

38 drejtorë 

131 mësues 

492 nxënës gjithsej / 304 femra 

 

Tabela 1. Informacion mbi shkollat e survejuara 

 
 

Grafiku 1. Informacion mbi shkollat e survejuara 

 

 

 

 

 

Problematikat e evidentuara në lidhje me 
kushtet higjeno-sanitare në shkolla 
 

ANALIZA STATISTIKORE SIPAS INDIKATOREVE 

 

 

5- Siguria e ujit te pijshëm 

Indikatori I- (Pastërtia, trajtimi, Pranueshmëria, Përdorimi) 

      Indikatori II - (Sasia, Burime alternative) 

      Indikatori III - (Prezenca e ujit dhe sapunit në tualete (prezent/e arritshme) për personelin 

dhe nxënësit, madje dhe ato me aftësi të kufizuara, në çdo kohë në shkollë) 

Nr Emërtimi 
Shkolla të mesme Shkolla 9 vjeçare Shkolla të bashkuara Total 

1.  Qytet 5 12 1 18 
2.  Fshat 1 13 6 20 

 Gjithsej 6 25 7 38 

Qytet Fshat 
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Seksioni I – UJI 

Burimi i ujit 

 Po Jo Perqindja % përdorimit mes shkollave të 

anketuara 

Tubacion uji në oborrin e shkollës 0 38 0% 

Tubacioni ujit brenda në shkollë 24 6 80% 

Cezme publike/ tubacion 1 29 3.3 % 

Pus me tubacion/shpim 8 22 24.5 

Burimi uji natyral i mbrojtur 0 30 0% 

Burim uji natyral i pambrojtur 0 30 0% 

Mbledhës uji të shiut 0 30 0% 

Ujë në shishe 0 30 0% 

Rezervuar të vogël 0 30 0% 

Depozitë/Cezme/kamion 4 26 13.3% 

Ujërat sipërfaqësor (lum, liqen, 

kënetë, kanal, përrua) 

1 29 3.3% 

Tjetër (pompë, me kova, me shpim) 15 15 50% 
Tabela 2. Burimi i ujit 

 

24 -kanë burim të vetëm tubacionet e ujit të pijshëm brenda ambjenteve të shkollave. 

15 -Shkolla në llojet e burimit të ujit përveç tubacioneve të ujit brenda shkollës kanë dhe 

burime tjera alternative, kryesisht pompa uji, shpimet apo me kova. 

7 -Shkolla përdorin puset si burime ujit. 

1 -Shkolla përdor ujërat sipërfaqësor. 

4 -Shkolla përveç tubacioneve të brendshme kanë dhe depozita për sigurimin e ujit. 

Ndërsa pjesa tjetër e shkollave nuk kanë asnjë kusht higjienik, mungon uji i pijshëm. 

 

A ka ujë në moment? 
 

 Nr i shkollave Përqindja 

 

Po 20 52.6% 

Jo 16 42.1% 

Pjesërisht 2 5.3% 

Total 38 100% 
Tabela 3. A ka ujë në moment? 
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Grafiku 2. Uji i pijshem ne shkolla 

 
Grafiku 3. Uji i pijshem ne shkolla: perqindje 

 
Grafiku 4. Shfrytezimi i burimeve sipas llojit te tyre ne perqindje 

Po Jo Pjeserisht 
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Shfrytëzimi i burimeve sipas llojit të tyre në 
% 
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shkolles 
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Përdorimi i ujit 
 

 Po Jo Përqindja % përdorimit mes shkollave të 

anketuara 

Për të pirë 24 14 63.2 % 

Larje duarsh 29 9 76.3% 

Pastrim vetjak 29 9 76.3 % 

Pastrim banjosh 30 8 78.9% 
Tabela 4. Perdorimi i ujit 

Për 63.2% të shkollave uji është i pijshëm, pjesa tjetër e përdorin vetëm për 36.8 e kanë 

vetëm për pastrim. Kryesisht shkollat kur disponojnë ujë e përdorin në pastrimin e banjove. 

 

 
Grafiku 5. Shfrytezimi i burimeve sipas llojit te tyre ne perqindje 

Indikatori I- (Pastërtia, trajtimi, Pranueshmëria, Përdorimi) 
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 Shumë mirë Mjaftueshëm Keq 

Pastërtia 24 6 8 

Trajtimi 19 1 18 

Pranueshmëria 9 0 29 

Përdorimi 28 2 8 

Indikatori I 20 3 15 
Tabela 5. Indikatori I (Pastertia, trajtimi, pranueshmeria, perdorimi) 
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Grafiku 6. Indikatori I 

 

Grafiku 7. Plotesimi i indikatorit I 

Indikatori II - (Sasia, Burime alternative) 

 Shumë mirë Mjaftueshëm Keq 

Sasia 23 5 10 

Burime Alternative 9 0 29 

Indikatori II 16 3 19 
Tabela 6. Indikatori II (Sasia, Burime alternative) 
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Grafiku 9. Indikatori II 

 

Indikatori III - Prezenca e ujit dhe sapunit në tualete (prezent/e arritshme) për personelin 

dhe nxënësit, madje dhe ato me aftësi të kufizuara, në çdo kohë në shkollë) 

 Shumë mirë Mjaftueshëm Keq 

Prezenca ujit 18 5 15 

Prezenca sapunit 6 13 19 

Aksesueshmeria për fëmijët me aftësi ndryshe 2 3 33 

Aksesueshmëria për fëmijët e vegjël 10 9 19 

Indikatori III 9 8 21 
Tabela 7. Indikatori III – prezenca e ujit dhe sapunit ne tualete 

 

Grafiku 10. Indikatori III 
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Grafiku 11. Numri i shkollave qe plotesojne indikatorin e III 

Në përfundim të shqyrtimit të të dhënave sipas indikatorëve të sipërpërmendur, sa i 

takon sasisë së ujit të pijshëm në shkolla mund të themi që: 

 18 shkolla (qyteti) nga 38 të anketuara janë shumë mirë, pra brenda të gjitha 

standarteve, në lidhje me sasinë, pastërtinë, mjaftueshmërinë dhe aksesimin e 

ujit të pijshëm. Uji është i trajtuar kryesisht përmes procesit të klorinimit dhe 

shkollat kanë siguruar burime alternative uji për të plotësuar nevojat e 

shkollave, kryesisht depozita. Në këto shkolla është bërë i mundur aksesimi 

edhe për fëmijët e vegjël edhe për ato me aftësi ndryshe.  

 5 shkolla mund të konsiderohen mjaftueshëm, gjë që do të thotë pjesërisht 

brenda standarteve. Këto shkolla kanë ujë deri diku të mjaftueshëm, por jo të 

vazhdueshëm. Në momentet kur uji është prezent përdoret kryesisht për 

pastrim duarsh apo dhe tualetesh, dhe shumë rrallë për t’u konsumuar për 

pirje. Pretendohet që uji është i pastër por nuk dihen metodat e pastrimit të tij. 

Megjithatë uji është i aksesueshëm për fëmijët e vegjël ai aksesohet me 

vështirësi nga personat me aftësi ndryshe. Shkollat nuk kanë burime 

alternative për sigurimin e ujit të pijshëm, gjë që sjell plotësim të pjesshëm të 

nevojave bazike për ujë. 

 15 shkolla klasifikohen keq sipas nivelit të realizimit të indikatorëve për ujin 

e pijshëm. Uji është mesatarisht 2 ditë në javë në shkollë dhe në disa të tjera 

mungon fare, qoftë si shkak i amortizimit të tubacioneve të shkollës, 

mungesës së infrastrukturës fizike për të sjellë ujin deri në ambjentet e 

shkollës, apo distanca e burimeve të ujit. Si rrjedhim uji kur vjen apo 

mblidhet, apo transportohet nga vendet e afërta mbahet në rezervuare aspak të 

sigurta për kushtet higjienike, gjë që e bën të pa konsumueshëm për pirje apo 

larje duarsh por thjesht për larje tualetesh. Uji nuk trajtohet dhe në të shumtën 

e rasteve apo enët mbledhëse të tyre nuk trajtohen për higjienizim të tyre, por 

mbahen në enë primitive. Ndërsa sa i përket aksesueshmërisë nga fëmijët e 

vegjël dhe ato me aftësi ndryshe, kushtet nuk ekzistojnë edhe sikur uji të 

mjaftonte.  
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ANALIZA STATISTIKORE SIPAS INDIKATORËVE 

 

 

2 - Promovimi i Higjienës 

Indikatori IV- (Promovimi i Higjienës në planprogramet shkollore, sjelljet pozitive ndaj 

higjienës) 

 

 Shumë mirë Mjaftueshëm Keq 

Mësimi i higjenës 38 0 0 

Indikatori IV 38 0 0 
Tabela 8. Promovimi i higjenes 

 

 
Grafiku 12. Mesimi i higjenes 

 

 

Ky indikator konsiderohet 100 % i realizueshëm pasi në të gjitha shkollat mësimi 

Higjienës dhe elementeve të saj është pjesë e rëndësishme e kurrikulave bazë dhe atyre 

informuese shtesë me qëllim mirë edukimin e fëmijëve rreth higjienës së përgjithshme. 

29 shkolla kanë pranuar se bëjnë orë mësimore me informacione të rëndësisshme për 

higjenën përmes moduleve të veçanta për “jetë të shëndetshme”, ndërsa 3 shkolla 

përdorin modulet specifike të “higjienës”, të gjitha këto si pjesë integrale e kurrikulave të 

shkollës. Vetëm 2 shkolla i trajtojnë në kurrikulat bazë të tyre. 3 shkolla përdorin dhe 

programe ekstrakurrikulare për të theksuar rëndësinë e higjienës.  

Në këto mësime rreth higjienës në tërësi, 85% e shkollave theksojnë rëndësinë që i 

kushtojnë informimin e nxënësve për larjen e duarve në mënyrë të vazhdueshme, edhe 

përmes materialeve edukuese si dhe larjen e duarve në momente kritike. 

80% e shkollave kanë kohë të mjaftueshme për të larë duart fëmijët para ngrënies në 

periudhat e pushimeve mes orëve. 

Në 80% të shkollave ekzistojnë pajisjet për larjen e duarve kryesisht lavamane dhe uji 

është prezent në shkollë kryesisht mes ujit të rrjedhshëm, në mungesë përmes legeneve 

apo kovave  ujëmbledhëse. 
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ANALIZA STATISTIKORE SIPAS INDIKATORËVE 

 

 

3- Pajisjet Hidro sanitare 

Indikatori V- (Prezenca e tualeteve, sipas parametrave, të arritshme për të gjithë dhe që 

ofrojnë siguri, përshtatshmëria tualeteve sipas kushteve kulturore, niveli i higjienës në 

tualete) 

 

Prezenca e lavamaneve 

● 17 Shkolla kanë 1-2 pajisje, kryesisht lavaman, për larjen e duarve. 

● 1 shkollë nuk ka asnjë pajisje për larjen e duarve.  

● 9 shkolla kanë 3-6 pajisje për larjen e duarve.  

● 10 shkolla kanë deri në 10 pajisje për larjen e duarve.  

● 1 shkollë ka 25 pajisje për larjen e duarve. 

Dhe pothuajse në të gjitha shkollat janë brenda ambjenteve të shkollës, kryesisht në ambjentet 

e banjove por sërisht të pa përshtatshme nga personat me aftësi ndryshe dhe fëmijët e vegjël.  

 

Prezenca e tualeteve  

 

 

 
 

Tabela 9. Prezenca e tualeteve 

Nga 29 shkollat që kanë tualete funksionale: 

● 5 Shkolla kanë 1-4 tualete në ambjentet e shkollës 

● 8 shkolla kanë deri në 10 tualete funksionale në ambjentet e shkollës 

● 12 shkolla kanë 10-20 tualete funksionale në ambjentet e shkollës. 

● 3 shkolla kanë 20 – 24 tualete funksionale në ambjentet e shkollës. 

Këto 29 shkolla, tualete e tyre funksionale i kanë të ndarë mes nxënësve (djem/ vajza) dhe 

mësuesve (meshkuj/femra), ose të përbashkëta mes nxënësve, të përbashkëta mes mësuesve.  

4 shkolla kanë tualete të veçanta për nx vajza. 

3 shkolla kanë tualete të veçanta për nx djem. 

3 shkolla kanë tualete të përbashkëta për nx vajza/djem. 

4 shkolla kanë tualete të veçanta për mësuese femra. 

2 shkolla kanë tualete të veçanta për mësues meshkuj. 

12 shkolla kanë tualete të përbashkëta për mësues meshkuj/femra. 

1 shkollë ka tualete funksionale për të gjithë nxënës – mësues. 

Duke u nisur nga standarti që kërkon 1 tualet për 25 vajza dhe 1 tualet për stafin femra themi 

që nr tualeteve në 70 % të shkollave është i pamjaftueshëm. 

Për shembull:  

1. Shkolla “Shejnaze Juka” ka 252 vajza = mesatarisht 10 banjo vetëm për vajza, ndërkohë që 

në shkollë ka nga 2 banjo/kat për vajza = 6 banjo. 

2. Shkolla “Oso Kuka” ka 420 vajza = mesatarisht 17 banjo vetëm për vajza, ndërkohë që në 

shkollë ka nga 9 banjo në total. 

Pra pavarësisht se jemi brenda standarteve për funksionin e tyre nuk janë brenda standartit 

për numrin e tyre. 

 

 

 

 

PO JO 

29 9 
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Shkalla e pastërtisë 

 Pastër Disi pastër Papastër 

Tualetet e nxënësve 5 3 2 

Tualetet e mësuesve 10 6 2 

Tualetet e përbashkëta 1 1 12 
Tabela 10. Shkalla e pastertise 

 

           Grafiku 13. Shkalla e pastertise 

 

  Tualetet e vajzave dhe të djemve janë 53% të ndara dhe 8% pjesërisht të ndara. 

Në 70% të shkollave banjot e vajzave nuk kanë mbyllje nga brenda. 

Në 90% të shkollave nuk ka tualete të veçanta për fëmijët e vegjël. 

  

 

Sa i përket urinareve, 

 5 shkolla nga 38 të check-uara kanë urinare, përkatësisht vetëm 13.2% e shkollave. 

● 2 shkolla kanë 1 urinare 

● 2 shkolla kanë nga 3 urinare 

● 1 shkollë ka 6 urinare 

 

 

Programe për parazitët gjenden në 14 shkolla kryesisht qytet por që nuk ka një 

informacion të qartë rreth programit dhe frekuencës së programit 

Në përfundim në lidhje me këtë indikator themi: 

Indikatori V - (Pajisjet hidrosanitare) 

 Shumë mirë Mjaftueshëm Keq 

Lavamane 11 26 1 

Tualete 7 26 9 

Urinare 1 4 33 

Indikatori V 6 18 14 
Tabela 11. Indikatori IV – Paisjet hidrosantiare 
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Grafiku 15. Indikatori IV 

 

 

ANALIZA STATISTIKORE SISPAS INDIKATOREVE 

4 –  Pastrimi dhe hedhja e mbeturinave 

Indikatori VI - (Higjena dhe pastërtia në klasa dhe në ambjentet e shkollës, hedhja e 

mbeturinave ) 

Largimi i mbeturinave 

 Po Përqindja % përdorimit mes shkollave të 

anketuara 

Hidhen në kosh 27 90 % 

Digjen diku rrreth shkollës 1 3.3% 

Tjetër (groposje) 2 6.7 % 
 Tabela 12. Largimi i mbeturinave 

 

 Po Përqindja % përdorimit mes 

shkollave të anketuara 

Mesatarisht 1 herë në ditë 10 33.3 % 

Mesatarisht çdo 2 ditë – 1 herë në javë 5 16.7% 

Tjetër 10 33.3 % 

Nuk dihet 5 16.7% 
Tabela 13. Largimi i mbeturinave 

 

Vihet re se, megjithëse shkollat në të shumtën e rasteve kanë një sistem sanitar, nuk kanë një 

grafik për zbrazjen dhe largimin e mbeturinave, apo nuk janë në gjendje të japin një 

informacion rreth ekzistencës së një grafiku të tillë. 

Gjë që do të thotë që, largimi i mbetjeve dhe mënyra e asgjësimit të tyre bëhet në të shumtën 

e rasteve si një detyrë e përgjithshme, sipas momentit, sasisë së mbetjeve të mbledhura, kohës 

së qëndrimit të tyre aty dhe jo si një angazhim i përpiktë ditor si element kyç në higjienën dhe 

mirëmbajtjen e ambjenteve të përditshme të shkollës. 

Pra mbetet më shumë çështje vullneti se sa angazhimi dhe detyrimi të mirëpërcaktuar. 

Grafiku 14. Numri I shkollave qe plotesojne indikatorin 

e IV 
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Ndërsa për kujdesin gjatë largimit të tyre sërisht nuk ka masa specifike kujdesi, thjesht kujdes 

individual gjatë largimit të tyre, për të mos thënë që 19% e shkollave nuk kanë informacion 

fare mbi sasinë e kujdesit të ushtruar. 

Përgjithësisht në momentet e vizitës ishte e pamundur vëzhgimi i gropave apo dhomave të 

dekompozimit, pasi kryesisht largimi i mbetjeve bëhet përmes hedhjes në koshat më të afërt 

dhe grumbullimi i mbetjeve bëhet në përfundim të procesit mësimor ditor. Por në 83.3% të 

shkollave gjendet një sasi mbetjesh diku tek 50 % e kapacitetit të mundshëm. 

 

Sistemi i dranazhit 

 A ka sistem dranazhi? A është funksional në momentin e 

vizitës 

Po 13 9 

Jo 8 4 

Po por është sistem i 

pjesshëm dhe jo komplet 

9 17 

Tabela 14. Sistemi i dranazhit 

                 

Grafiku 17. Shperndarja e sistemit te  

dranazhit sipas shkollave 

Siç mund ta shohim edhe përmes grafikut krahasues mes pretendimit nga ana e shkollës për 

prezencën e sistemit të dranazhit dhe efiçencës së funksionimit të tij në momentin e vizitës 

kemi një mos rakordancë të dukshme, gjë që na bën të mendojmë se ky sistem mund të 

ekzistojë në ambjentet e shkollave por nuk është efiçient, që përkthehet në nevojë për 

ndërhyrje në riparimin e tyre pjesorë.  
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ANALIZA STATISTIKORE SIPAS OPINIONIT TË DREJTUESVE 

 

 

Ndarja e përgjegjësisë sipas opinionit të drejtorëve të shkollave: 

6- për mirëmbajtjen  dhe riparimin e sistemit të ujit të pijshëm 

7- Për funksionimin e sistemit të ujit në shkollë 

8- Përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve sanitare 

 Po Përqindja % 

Ministria përgjegjëse 0 0% 

Bashkia dhe autoritet lokale 38 100% 

Ministria Arsimit 0 0% 

Shkolla vetë 0 0% 

Drejtori I shkollës nuk njeh kush është përgjegjës 0 0% 

Tabela 15. Ndarja e pergjegjesise sipas opinionit te drejtoreve te shkollave 

Për të tre pyetjet e parashtruara më lart, drejtorët mendojnë se është përgjegjësi e Bashkisë 

mirëmbajtja e sistemit të ujit të pijshëm dhe e pajisjeve sanitare. 

Në dijeninë e drejtorit të shkollës a janë të mirëmbajtura me sukses pajisjet e ujit dhe a 

riparohen kur kërkohen? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafiku 18. Numri i shkollave qe mirembajne me sukses paisjet e ujit 
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Nr Shkollash 

 Frekuenca Përqindja % 

Po 16 42.1% 

Jo 7 18.4% 

Pjesërisht 15 39.4% 

Tabela 16. Frekuenca dhe perqindja e mirembajtjes te paisjeve te ujit 



32 

 

9- Në dijeninë e drejtorit të shkollës  funksionon si duhet sistemi i ujësjellësit? 

 Frekuenca Përqindja % 

Po 19 50% 

Jo 4 10.5% 

Pjesërisht 15 39.5% 

Tabela 17. Funksionimi i sistemit te ujesjellesit 

10- Në dijeninë e drejtorit të shkollës a janë të mirëmbajtura me sukses pajisjet sanitare 

dhe a riparohen kur kërkohen? 

 Frekuenca Perqindja % p 

Po 9 23.7% 

Jo 7 18.4% 

Pjesërisht 22 57.8% 

Tabela 18. Funksionimi i paisjeve sanitare 

 
Grafiku 19. Mirembajtja e paisjeve sanitare 

Në rastet e mungesës së ujit në shkollë, mos funksionimit apo funksionimit të sistemit të ujit, 

drejtorët përgjigjen në raportin 50 me 50 se shkak është amortizimi i sistemit dhe pjesa tjetër 

mirëmbajtja e dobët. 

 

11- Brenda shkollës kush është përgjegjës për pastrimin e banjove? 

 Frekuenca Përqindja 

%  

Sanitaret 23 60.5% 

Mësuesit 10 26.3% 

Nxënësit 5 13.1% 

Tabela 19. Pergjegjesia per pastrimin e banjove 
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Grafiku 20. Pergjegjesite per pastrimin e tualeteve 

 

 

Përgjithësisht, në rastet kur pastrimi i tualeteve është përgjegjësi e nxënësve ajo bëhet dhe me 

ndihmën e mësuesve. 

 

 Theksohet fakti që në rastet kur pastrimi i tualeteve është përgjegjësi e nxënësve ajo 

kryhet në 70 % nga vajzat dhe shumë pak nga djemtë apo të dy bashkë. 

 

 Në 100% të shkollave pastrimi i tualeteve nuk bëhet si shkak i dënimit në sjellje të 

pahijshme apo performancë e dobët në shkollë, por si ndihmëse në mirëqënien e 

përbashkët dhe kontribut komunitar. 

 

 

 

ANALIZA STATISTIKORE SIPAS OPINIONIT TË MËSUESVE 

 

 

Perceptimi i problematikave të shkollës në këndvështrimin e stafit pedagogjik.  Nr i mësuesve 

të anketuar 131 nga të cilët 62 mësues në shkollat e qytetit dhe 69 mësues në shkollat e 

njësive administrative. 

 

12- sistemit të ujit të pijshëm 

117 mësues nga 131 të anketuar kanë pranur ekzistencën e burimit të ujit brenda 

shkollave, por kur diskutohet mjaftueshmëria e sasisë së ujit sipas standarteve bazë të tij 

për sigurinë në konsumim dhe aksesueshmëri në përdorim nga të gjitha grup moshat si 

dhe nga fëmijët me aftësi ndryshe ky numri zbret si në tabelën më poshtë: 

 

A mjafton sasia e ujit? Frekuenca Perqindja % p 

PO 95 72.5% 

JO 36 27.5% 
Tabela 20. A mjafton sasia e ujit 

61% 
26% 

13% 

Ndarja e përgjegjësive për pastrimin e 
tualeteve e shprehur ne % 

Sanitaret Mesues Nxenes 
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PO JO 

95 

36 

Sasia e ujit është e mjaftueshme për nevojat e shkollës, e sigurtë për 

tu pirë dhe e aksesueshme nga fëmijët me aftësi ndryshe 

Nr mesuesve 

 

 
Grafiku 21. Sasia eshte e mjaftueshme per nevojat e shkolles 

 

 

Pyetjes se kush është burim kryesore të ujit në shkollë, mësuesit janë përgjigjur: 

 

Cili është burimi kryesor i ujit në shkollë?  

N Përqindja 

 Tubacioni ujit brenda në shkollë 58 53.9% 

Tubacion uji në oborrin e shkollës 16 10.1% 

Cezme publike/ tubacion 26 16.4% 

Pus me tubacion/shpim 13 8.2% 

Burimi uji natyral i mbrojtur 6 3.8% 

Burim uji natyral i pambrojtur 2 1.3% 

Mbledhës uji te shiut 6 3.8% 

Ujë në shishe 1 0.6% 

Rezervuar të vogël 3 1.9% 
Tabela 21. Burimi kryesor i ujit ne shkolle 

Ndërsa në lidhje me përdorimin e ujit në shkollë, nga 131 mesuesit e anketuar: 

 104 mësues e konsiderojnë ujin në shkollë të pijshëm  

 112 e përdorin për larje duarsh 

 74 prej tyre për larje duarsh 

 99 për pastrimin e banjove 

Fakti që pjesa më e madhe e mësuesve e konsiderojnë ujin të pijshëm dhe të vlefshëm për 

larje duarsh na nxjerrë në përfundimin që burimi i ujit është brenda të gjithë parametrave për 

përdorim. Pra stafi pedagjik ka një qasje positive ndaj ujit dhe cilësisë së tij.  

Por kur ato pyeten në lidhje me informacionin që kanë për trajtimin e tij, vetëm 26.8 % 

mendojnë që uji trajtohet gjithmonë, 29.8% mendojnë se trajtohet ndonjëherë dhe pjesa më e 
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madhe 43.5% mendojnë që nuk trajtohet. E gjithë kjo bie disi në kundërshtim me qasjen 

pozitive që kanë ndaj konsumimit të ujit të pijshëm dhe përdorimit të gjerë për konsumim të 

deklaruar nga ana e tyre.

 
Grafiku 22. Trajtimi i ujit 

 

Në këndvështrimin e mësuesve:  

 56 prej tyre mendojnë se fëmijët e marrin gjithmonë ujin nga shtëpia.  

 52 prej tyre mendojnë që disa fëmijë marrin ujë nga shtëpia. 

 18 prej tyre mendojnë që fëmijët nuk marrin ujë nga shtëpia. 

 

 Këto shifra janë relativisht të larta pasi na bëjnë të mendojmë që fëmijët dhe familjarët e 

tyre nuk e konsiderojnë ujin të pijshëm. 

Ndërsa sa i përket aksesueshmërisë së ujit nga personat me aftësi ndryshe dhe nga fëmijët 

evegjël, edhe sipas mendimit të mësuesve 75% prej tyre mendojnë që burimet e ujit nuk 

mund të aksesohen nga fëmijët me aftësi ndryshe, ndërsa për fëmijët e vegjël mendimet janë 

50 – 50%. 

 

Të pyetur në lidhje me pajisjet hidro sanitare, përkatësisht lavamane, tualete dhe urinare kemi 

këto vlera: 

Pajisje hidro sanitare?  

PO JO 

 Lavamane 90 41 

Tualete 122 9 

 Urinare 14 117 
Tabela 22. Paisjet hidro sanitare 

 

93 mësues pranojnë prezencën e deri në 1- 10 tualeteve funksionale në ambjente e shkollës. 

38 mësues pranojnë prezencën 10 – 20 tualeteve funksionale në ambjente e shkollës, 

 

27% 

30% 

43% 

Trajtimi i ujit 

Gjithmone Ndonjehere Asnjehere 
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Grafiku 23. Shperndarja e tualeteve mes nxenesve 

 

 
Grafiku 24. Funksionaliteti i tualeteve mes nxenesve 

Të pyetur në lidhje me prezencën e sapunit në lavamanet e shkollës, stafi pedagogjik është 

përgjigjur kështu: 

 

A është sapuni prezent në lavamanet e shkollës?  

PO % 

 Gjithmonë 51 38.9% 

Disa ditë 141 31.3% 

 Asnjëherë 39 29.8% 
Tabela 23. Prezenca e sapunit ne lavamanet e shkolles 
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39% 

31% 

30% 

Prezenca e sapunit në shkollë 

Gjithmone Disa dite Asnjehere 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
Grafiku 25. Prezenca e sapunit ne shkolle 

 

 

 Në lidhje me mësimin e higjienës në shkollë mësuesit na konfirmojnë në masë të gjerë 

rëndësinë që i kushtojnë pasi 102 prej tyre konfirmojnë mësimin dhe bisedimin me 

nxënës rreth higjienës. 

 

 100 mësues konfirmojnë se largimi i mbeturinave bëhet në mënyrë të rregullt çdo javë 

apo dhe më shpesh dhe 89 prej tyre tregojnë prezencën e kanalizimeve të rregullta për 

ujërat e zeza. 

 

Ndërsa në lidhje me ndarjen e përgjegjësive për pastrimin e banjove na tregon tabela 

më poshtë: 

 

Kush është përgjegjës për pastrimin e pajisjeve të 

banjos? 

 

P % 

 Sanitaret 78 62.7% 

Mësuesit 16 12.2% 

 Nxënësit 5 3.8% 

 Mësuesit dhe Nxënësit 21 16% 

 Dikush tjetër 7 5.3% 

 
Tabela 24. Pergjegjesia per pastrimin e pasisjeve te banjos 



38 

 

 
Grafiku 26. Pergjegjesia per pastrimin e pasisjeve te banjos 

 Përgjithësisht, në rastet kur pastrimi i tualeteve është përgjegjësi e nxënësve ajo bëhet 

dhe me ndihmën e mësuesve prandaj në përqindje është aty aty. 

 

 Theksohet fakti që në rastet kur pastrimi i tualeteve është përgjegjësi e nxënësve ajo 

kryhet në 70 % nga vajzat dhe shumë pak nga djemtë apo të dy bashkë. 

 

 Në 100% të shkollave pastrimi i tualeteve nuk bëhet si shkak i dënimit në sjellje të 

pahijshme apo përformancë e dobët në shkollë, por si ndihmëse në mirëqënien e 

përbashkët dhe kontribut komunitar. 
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ANALIZA STATISTIKORE SIPAS OPINIONIT TË NXËNËSVE 

 

 

Perceptimi i problematikave të shkollës në këndvështrimin e nxënësve.   

Nr i nxënësve të anketuar 492  

Gjinia: 

Vajza 

Djem 

 

304 

188 

Mosha 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 

 

20 

78 

138 

132 

110 

14 

Klasa  

4 

5-9 

10-13 

 

18 

260 

214 

  

Tabela 25. Perceptimi i problematikave të shkollës në këndvështrimin e nxënësve 

 

Grafiku 27. A flisni per higjenen ne shkolle? 

Lëndët mësimore ku flitet për Higjienën janë kryesisht lëndët bazë: 

 Biologji 

 Aftësim për jetën 

 Qytetari 

Dhe lëndë shtesë të kurrikulave mësimore, module apo orë të lira, veprimtari 

jashtëkurrrikulare, etj. 

88% 

12% 

A flisni për higjenën në shkollë? 

Po JO 
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Gjatë pyetjes së kohës së përshtatshme sipas tyre për larjen e duarve, si elementi  bazë i 

higjienës së përgjithshme mbesim të kënaqur tek shohim që një pjesë e mirë e nxënësve e 

kanë tashmë kulturën e larjes së duarve para dhe pas proceseve kyçe ditore. Por, fatkeqësisht 

edhe nxënësit evidentojnë mungesën e sapunit në shkollë për larjen e duarve. 

 

 

Grafiku 28. A ka sapun ne shkolle 

 

 

Grafiku 29. Sa e perdor banjot e shkolles 
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Sa e përdor banjot e shkollës? 

Series 1 

 Përgjigjet 

N Përqindja 

Kur është koha e 

përshtatshme për 

larjen
a
 

Pas defekimit 284 20.2% 

Para ushqyerjes 444 31.6% 

Para përgatitjes së ushqimit 424 30.2% 

Para përkujdesjes për më të vegjlit 254 18.1% 

Tabela 26. Koha e pershtatshme per larjen e duarve 
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Sa i takon pyetjes se çfarë do të ndryshonit në tualetet e shkollave, përgjigjet e tyre 

fatkeqësisht paraqesin nevoja bazike për ambjentet publike, gjë që na tregon se sa e 

rëndësishme është nevoja për ndërhyrje masive dhe periodikisht të rregullt për përmirësimin e 

kushteve në tualete. 

Pjesa më e madhe e nxënësve kërkojnë: 

 Ambjente përgjithsisht më të pastra. 

 Vendosje të pajisjeve sanitare të reja, sifona, kaseta, rubineta etj. 

 Ndriçim më të mirë në ambjentet e tualetit. 

 Dezinfektim të vazhdueshëm.  

 Riparim te dyerve, bravave dhe kyçeve të brendshme të tyre. 

 Riparim i dritareve . 

 Implementimin e sistemeve të aspirimit të ajrit, zhdukjen e lagështirës dhe 

mykut, riparimin e dyshemeve (pllakave). 

 Eleminimin e minjve në banjo. 

 Vendosjen e detergjenteve, dezinfektanteve, letrave higjienike. 

 Shtimin e privatësisë.  

 Ujë më të bollshëm. 

 Dhe masivisht kërkojnë shtimin e pastërtisë përmes pastrimit të herë pas 

hershëm gjatë ditës. 

Ndarja e përgjegjësive për pastrimin e banjove në shkollat e tyre është kryesisht i sanitareve, 

por ka shkolla ku kjo është përgjegjësi e nxënësve, mësuesve apo që edhe fatkeqësisht askush 

nuk mban përgjegjësi për pastrimin e tualeteve. 

 

Grafiku 30. Ndarja e pergjegjesive per pastrimin e banjove 

Në raste se fëmijët janë përgjegjës për pastrimin e banjove. 

 102 fëmijë shprehen se është përgjegjësi e vajzave.  

 162 se është përgjegjësi e të dyve. 

 6 vetëm e djemve. 

 111 nuk preferojnë të shprehen në lidhje me këtë. 

7% 
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76% 

5% 
10% 

Ndarja e përgjegjësive për pastrimin e 
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Femijet Mesuesit Sanitaret Askush nuk ka pergjegjesi Nuk e di 
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Të pyetur në lidhje me veprimet apo masat që duhen marrë që të shtohet pastërtia e banjove, 

320 nxënës - 65% e nxënësve të pyetur mendojnë se është i nevojshëm shtimi i pastrueseve. 

Vetëm 5% mendojnë se duhet të jenë vetë më të kujdesshëm, pra të përpiqen që ta mbajnë 

pastër. Pjesa e mbetur prej 30% mendojnë se shtimi i dezinfektanteve, solucioneve pastruese, 

sapunave, etj do të rrisë ndjeshëm higjenën në shkolla. 

Sa i takon konsumimit të ujit në shkollë pjesa më e madhe e tyre, merr ujë nga shtëpia, gjë që 

na vërteton faktin që ato nuk kanë besim në cilësinë dhe pastërtinë e ujit në ambjentet e 

shkollës. 

 

Sa i takon shkaqeve të mos përdorimit 158 nxënës mendojnë që uji është i ndotur dhe 

përmban rrezik, 1.6 % deklarojnë se nuk konsumojnë shumë ujë, ndërsa pjesa masive 

nuk shpreh mendim për këtë. Ama vetë fakti i mos përdorimit të ujit për 

konsum(pirje) shpreh në vetvete mungesë besimi në cilësinë e tij. 

 

 

Grafiku 31. A ka uje mjaftueshem ne cezma 
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Po ka uje Ndonjehere ka Zakonisht nuk ka Nuk ka uje 

A ka ujë mjaftueshëm në çezma? 

 Përgjigjet 

N Përqindja 

Ku pini uje në shkollë? Në shkollë 90 18.3% 

Nuk pi ujë në shkollë 122 24.8% 

E marr ujin nga shtëpia 260 52.8% 

E blej ujin 14 2.8% 

Tabela 27. Ku pini uje ne shkolle 
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Grafiku 32. Niveli i kenaqesise per ujin dhe paisjet sanitare ne shkolla 

Sa i takon vajzave që kanë menstruacione pjesa më e madhe deklarojnë se vijnë në shkollë 

edhe gjatë ditëve të ciklit. 

 

Grafiku 33. Ardhja ne shkolle gjate menstruacioneve 

Mos ardhja në shkollë gjatë menstruacioneve nuk lidhet domosdoshmërisht  me 

mungesën e kushteve përmendet nga nxënësit si element që do përmirësonte 

ndjeshëm komoditetin e tyre në ditët e ciklit. 

28.9% e vajzave kërkojnë shtimin e privatësisë. 

24.8% e vajzave dëshirojnë riparimin e kyçeve/shuleve/çelësave në tualete. 

17% e vajzave kërkojnë një ambjent ku të mund të ndërrohen e pastrohen. 

23.2% e vajzave kërkojnë vende për hedhjen e picetave higjienike. 

13% e vajzave kërkojnë çezme brenda banjove. 
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Rezultati përfundimtar i rankimit të shkollave sipas plotësimit 

të indikatorëve 

          

  

INDIKATORI Plotësuar 
Pjesërisht i 

plotësuar 
I pa plotësuar 

1 Uji - Pastërtia, trajtimi, pranueshmëria, 

përdorimi 20 3 15 

2 Uji- Sasia Burimet alternative 16 3 19 

3 

Uji - Prezenca e ujit dhe sapunit në 

tualete 9 8 21 

4 

Higjena - Promovimi në planprogramet 

shkollore 38 0 0 

5 

Pajisjet hidrosanitare - Prezenca e 

tualeteve, lavamaneve, urinareve niveli 

i higjenës në to 6 18 14 

6 

Pastrimi dhe hedhja mbeturinave - 

Higjena dhe pastërtia në klasa dhe në 

ambjentet e shkollës, hedhja e 

mbeturinave 31 3 4 

  Rankimi i shkollave  20 6 12 



45 
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Shkalla e plotësueshmërisë së indikatorëve 

 
Grafiku 34. Shkalla e plotesueshmerise se indikatoreve 

 

 

 

 

 
Grafiku 35. Rankimi i shkollave 

 

 

 

 

Sipas përmbledhjes së indikatorëve të përdorur në këtë monitorim vihet re se 20 shkolla nga 

38 në total, që janë marrë në studim ose vetëm 53% plotësojne standartet dhe kryesisht janë 

brenda qytetit, ndërsa pjesa tjetër 16 % janë pjesërisht të plotësuara dhe 31% janë jashtë 

standarteve që u morën në shqyrtim. 
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Buxheti dhe programi buxhetor 
afatmesëm në Bashkinë Shkodër 
 

Krijimi i një situatë më normale të kushteve higjenike është një nga qëllimet e Bashkisë 

Shkodër. Në buxhetin e miratuar vjetor pasqyrohen shpenzimet e dedikuara mirëmbajtjes së 

infrastrukturës arsimore dhe sigurimit të kushteve shëndetësore për nxënësit dhe stafin e 

shkollës.   

Sipas të dhënave për buxhetin e Bashkisë Shkodër të përdorura për arsimin parauniversitar 

dhe edukimin (Bashkia Shkodër, P.9 Arsimi parauniversitar dhe edukimi 2017, fq. 25), 

shpenzimet e parashikuara nën “blerje materiale pastrimi” për vitin 2017, 2018, 2019 ka qenë 

apo është parashikuar të jetë 1880(mijë) Lekë/vit. Dokumenti në fjalë thotë së shpërndarja e 

buxhetit është bërë duke marrë parasysh numrin e fëmijëve dhe klasave për çdo shkollë në 

mënyrë proporcionale.  

Edhe pse shpërndarja e fondeve teorikisht ka qenë e njëjtë (në mënyrë proporcionale), në 

realitet ka një ndryshim të madh midis shkollave të ndryshme. Të dhënat për Indikatorin III 

na tregojnë se prezenca e sapunit vetëm në 6 struktura është “mirë”, ndërkohë që në 13 ëshë 

“mjaftueshëm” dhe 19 është “keq”. Këtu na lind vetvetiu pyetja, nëse burimet janë të njejta, 

atëherë përse rezultatet janë kaq të ndryshme? 

Po ashtu, nën zërin “shpenzime uji”, shuma e parashikuar në buxhet për 2017, 2018, 2019 

është 1100(mijë) Lekë/vit. Rreth 42% e shkollave të marra në studim kanë furnizim me ujë 

mesatarisht dy ditë në javë apo uji mungon plotësisht. Kjo vjen si rezultat i amortizimit apo 

mungesës së infrastrukturës në këto shkolla.  

 

 
Grafiku 36. Planifikimi i shpenzimeve për arsimin parauniversitar dhe edukimi (Burimi: Bashkia Shkodër) 

Në programin buxhetor të miratuar në Shkurt 2018 nga Këshilli Bashkiak, shpenzimet për 

arsimin parauniversitar (Projekt-vendimi “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021, datë 17.12.2018, Nënfunksioni 22) tregojnë se do 

të ketë një rritje graduale të investimeve në arsim në vitet e ardhshme (Grafiku.36). E 

megjithatë, duke u nisur nga gjendja aktuale, kjo na bën të mendojmë: A është e mjaftueshme 

kjo rritje e buxhetit për të sjellë një ndryshim domethënës në infrastrukturën e arsimit 

parauniversitar?” 
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Grafiku 37. Buxheti afatmesëm dedikuar arsimit parauniversitar. 

 

Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e proçesit mësimor dhe edukativ në kushte të 

përshtatshme është një nga objektivat e Bashkisë Shkodër. Sipas Buxhetit të miratuar për 

vitin 2019 (Programi buxhetor afatmesëm 2019-2021, Bashkia Shkodër, fq. 511 -543) gjatë 

vitit 2019, 2020 dhe 2021 do të ndërtohen, rehabilitohen apo do të kryhen ndërhyrje për 

mirëmbajtje në 22 ndërtesa arsimore/vit.  

Vëmendje i është kushtuar edhe shpenzimeve për mbështetjen e infrastrukturës dhe 

shërbimeve mbështetëse, të cilat mbulojnë një buxhet të parashikuar prej 6080(mijë) Lekë si 

në 2020, ashtu edhe në 2021(Programi buxhetor afatmesëm 2019-2021, Bashkia Shkodër, fq. 

511 -517). Ndërkohë që gjatë vitit 2018 materialet për pastrimin e ambientit kanë marrë 

1316(mijë) Lekë dhe blerja e materialeve hidraulike vetëm 392(mijë) Lekë. 

 

 
Grafiku 39. Shpërndarja e buxhetit të vitit 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

348191 
357231 

371492 
382785 

401188 

320000 
330000 
340000 
350000 
360000 
370000 
380000 
390000 
400000 
410000 

VITI 2016 VITI 2017 VITI 2018 VITI 2019 VITI 2020 

BUXHETI PER ARSIMIN 

BUXHETI PER 
ARSIMIN 

60% 
31% 

9% 

Shperndarja e buxhetit e vitit 2016 

PAGA DHE 
SIGURIME 

SHPENZIME 
OPERATIVE 

INVESTIME 

Grafiku 38. Shpërndarja e buxhetit të vitit 2017 
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Siç duket në grafiket 38, 39 dhe 40, buxheti për pagat dhe sigurime është rritur me 3% nga 

viti 2016 ne vitin 2018. Nga ana tjetër, buxheti për shpenzime operative është ulur me 6%. 

Ulja e shpenzimeve operative ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e mjedisit të shkollës, jo vetëm 

për nxënësit, por edhe për stafin. Mungesa e plotësimin të disa kushteve bazë ndikon në 

cilësinë e mësimdhënies dhe të mësuarit. Ndaj, përllogaritjet në buxhet duket të marrin në 

konsideratë jo vetëm të ardhurat, por edhe arritjen e komfortit në institucionet arsimore.  

 

Nga ana tjetër, gjatë tre viteve në vazhdim është parashikuar një buxhet prej 5005(mije) Lekë 

për mirëmbajtje të zakonshme të objekteve të arsimit parashkollor dhe bazë. Duke patur 

parasysh se çdo shkollë ka nevoja të ndryshme dhe të veçanta, kjo do tu japë më shumë 

pavarësi shkollave për të kryer ndërhyrje në fushat me që shfaqin nevojë më të lartë 

(Programi buxhetor afatmesëm 2019-2021, Bashkia Shkodër, fq. 524).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafiku 40. Shpërndarja e buxhetit të vitit 2018 
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Përfundime: 
 

Nga monitorimi që u bë në terren në 38 shkolla të Bashkisë Shkodër për standartet bazë që 

duhet të ketë çdo shkollë për mirëfunksionim dhe mbarëvajtje të procesit mësimor u vunë re 

këto rezultate: 

 

-Vetëm 53% e shkollave plotësojnë standartet dhe kryesisht janë brenda qytetit,  

16 % janë pjesërisht brenda standarteve  

31% janë jashtë standarteve. 

 

-Për 63.2% të shkollave uji është i pijshëm, pjesa tjetër e përdorin vetëm për 36.8% e kanë 

vetëm për pastrim. Në rastet e mungesës së ujit në shkollë, mos funksionimit apo 

funksionimit të sistemit të ujit, shkak është amortizimi i sistemit dhe pjesa tjetër 

mirëmbajtja e dobët. 

 

- Në 80% të shkollave ekzistojnë pajisjet për larjen e duarve kryesisht lavamane dhe uji është 

prezent në shkollë kryesisht mes ujit të rrjedhshëm, në mungesë përmes legeneve apo kovave 

ujëmbledhëse. Dhe në të gjitha shkollat janë brenda ambjenteve të shkollës, kryesisht në 

ambjentet e banjove por sërisht të pa përshtatshme nga personat me aftësi ndryshe dhe 

fëmijët e vegjël. 

 

- Tualetet e vajzave dhe të djemve janë 53% të ndara dhe 8% pjesërisht të ndara. 

Në 70% të shkollave banjot e vajzave nuk kanë mbyllje nga brenda. 

Në 90% të shkollave nuk ka tualete të veçanta për fëmijët e vegjël. 

 

- 65% e nxënësve të pyetur mendojnë se është i nevojshëm shtimi i sanitareve . 

 Vetëm 5% mendojnë se duhet të jenë vetë më të kujdesshëm, pra të përpiqen që ta 

mbajnë pastër. Pjesa e mbetur prej 30% mendojnë se shtimi i dezinfektanteve, 

solucioneve pastruese, sapunave, etj do të rrisë ndjeshëm higjenën në shkolla. 

Gjithashtu e rëndësishme është nevoja për ndërhyrje masive dhe periodikisht të rregullt 

për përmirësimin e kushteve në tualete. 

 

Në 83.3 % të shkollave gjendet një sasi mbetjesh diku tek 50% e kapacitetit të mundshëm. 

 Megjithëse shkollat në të shumtën e rasteve kanë një sistem sanitar, nuk kanë një grafik për 

zbrazjen dhe largimin e mbeturinave, apo nuk janë në gjendje të japin një informacion rreth 

ekzistencës së një grafiku të tillë. 

 

Gjë që do të thotë që, largimi i mbetjeve dhe mënyra e asgjësimit të tyre bëhet në të shumtën 

e rasteve si një detyrë e përgjithshme, sipas momentit, sasisë së mbetjeve të mbledhura, kohës 

së qëndrimit të tyre aty dhe jo si një angazhim i përpiktë ditor si element kyç në higjenën dhe 

mirëmbajtjen e ambjenteve të përditshme të shkollës. 

 

 

Në buxhetin e Bashkisë Shkodër planifikohet shpërndarja e fondeve në mënyrë 

propocionale për çdo shkollë në varësi të numrit të nxënësve, klasave për çdo shkollë 

dhe nevojave që ato paraqesin, në realitet ka një ndryshim të madh midis shkollave të 

ndryshme.  
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Rekomandime 
 

a- Tekniko - financiare 

Mungesa e fondeve, personeli teknik dhe formës së organizimit të mirëmbajtjes së rrjetit 

të furnizimit me ujë, të shpërndarjes së energjisë elektrike, sistemit të ngrohjes si dhe 

gjendjes së përgjithshme fizike të godinave mësimore, sugjerojnë një përmirësim të 

strukturave organizative bashkiake si dhe bashkëpunim, koordinim të Bashkisë me 

institucionet shtetërore përgjegjëse për shërbime të tilla. 

Rritja e fondeve mbetet kushti përcaktues, por edhe në mënyrën e përcaktimit dhe 

shpërndarjes së fondeve aktuale, mund dhe duhet të gjenden skema më efikase të cilat do 

të kërkonin një fleksibilitet më të madh nga ana e administrates bashkiake. 

Sugjerimi në këtë rast është që në përputhje me kuadrin ligjor ekzistues (por edhe duke 

propozuar ndryshime përkatëse), nevojat e shkollave dhe fondet e parashikuara të mund 

të përdoren nga vetë drejtoritë përkatëse të tyre, dhe ku struktura përkatëse bashkiake të 

ketë një rol mbështetës dhe kontrollues të fondeve të alokuara. 

 

b- Koordinuese 

Fakti që Këshilli Bashkiak ka miratuar përfaqësues të tij në çdo grup shkollash është 

shumë pozitiv. Efikasiteti, dinamika dhe përgjithësimi i kësaj praktike duhet të mbetet një 

kusht prioritar, ç’ka nënkupton një dinamikë të re të marrëdhënieve të administratës së 

Bashkisë, njësive bashkiake, drejtorisë arsimore, përfaqësuesve të komunitetit të 

prindërve nxënësve, me nstitucionet shtetërore, të cilat me ligj, mbulojnë shërbimet e 

përfshira në objektin e projektit në fjalë. 

Kjo mund të kthehet në një marrëdhënie të përhershme e të qëndrueshme. 

 

c- Profesionale – kulturore 

Problemet e higjenës dhe të pastërtisë janë përfshirë në kurrikulat mësimore. Konstatojmë 

me kënaqësi se ato njhen dhe transmetohen cilësisht nga stafet pedagogjike. 

Gjithashtu interesimi i administratës bashkiake është një fakt që ofron mundësi të mëdha, 

përkthimin e higjenës dhe pastërtisë së ambienteve shkollore në një standard të jetës edhe 

të komuniteteve, në të cilët shkollat janë të vendosura. Pikërisht ngaqë këto cilësi 

konvergojnë edhe me dëshirën dhe interesin e nxënësve dhe prindërve (komunitetit), rritja 

e intesitetit të bashkëpunimit mes tyre, do të mundësonte një ambient më të pastër jo 

vetëm në shkollë, dhe do të motivonte një mënyrë më të avancuar të jetës në komunitet. 

Për këtë arsye, takimet e përhershme si dhe përgjithësime mediatike, rekomandojmë të 

jenë pjesë e vëmendjes të të gjithë të përfshira në këtë problem të jetës dhe rolit të 

shkollës në komunitet. 
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Shtojca. 

 
Pamje nga procesi i monitorimit dhe takimeve me komunitetin e prinderve dhe aktore lokale. 
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Pamje nga procesi i monitorimit . 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 


