
INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

LISTE VERIFIKIMI PER SHKOLLAT 9-VECARE DHE TE MESME

1. A ka Akt- Miratim Higjeno-sanitar? Po Jo

2. A eshte personeli i pajisur me libreza shendetesore Po Jo

3. A eshte personeli i pajisur me raport mjeko-ligjor(KML) Po Jo

4. A ka nje Certifikate DDD(dezinfektim,deratizim,deinsektizim) Po Jo

5. A zbatohet ligji.8094dt 21/03/1996”Per largimin publik te mbeturinave” Po Jo

6. A ka raport analize te ujit qe furnizon objektin Po Jo

7. A ka licence nga Qendra e Kombetare e Licensimit(QKL) ( per shkollat private) Po Jo

8. A eshte personeli i pajisur    me uniformat e punes? Po Jo
9. A zbatohet ligji nr.9636 dt 06.11.2006 “Per mbrojtjen e shendetit nga produktet e duhanit”i

ndryshuar? Po Jo

10. Objekti a eshte ndertuar:

a. me  projekt ? Po Jo

b.i adaptuar ? Po Jo

11. Objekti

a eshte: i lyer? Po Jo

b. ndricuar Po Jo

c. ajrosur? Po Jo

12. A ka ne shkolle?

a. Uje te rrjedhshem? Po Jo

b.Uje   te ngrohte? Po Jo
13. A ka kosha per hedhjen e mbeturinave ne ambienete? Po Jo

14. A perfshihen ne  territorin e shkollës :

a. Trualli i ndërtesës Po Jo



b. Oborri i shkollës Po Jo

c. Terreni sportiv Po Jo

d. Brezi i gjelbëruar Po Jo

15. A i përgjigjet trualli i ndërtesës  kërkesave të mëposhtme:

a. Të jetë i thatë dhe i sheshtë Po Jo

b. të mos ketë lagështirë Po Jo

c. të ketë pjerrësi për kullimin e ujërave sipërfaqësore dhe largësi nga ujërat e zeza.

Po Jo

16. A i ploteson madhësia e shkolles  kushtet e e mëposhtme?

a. Për shkollat e ciklit të ulët (6-vjeçar) a jane në dispozicion, minimumi 6 klasa dhe një dhomë

mësuesish? Po Jo

b. Për shkollat e arsimit bazë (sistemi 9-vjeçar) a jane në dispozicion, minimumi 9 klasa për

ciklin e ulët dhe të lartë dhe dy dhoma mesuesish? Po Jo

c. Për shkollat e mesme të përgjithshme/profesionale a janë në dispozicion, minimumi, 5 dhoma

mësimore? Po Jo

d. A ka klasa me me shume se 33 nxënës? Po Jo

17.A ekzistojne mjediset kryesore të shkollës që sigurojnë zhvillimin e procësit mësimor dhe

edukativ :

a. Klasat:

-A ka klasa një normativë sipërfaqeje shfrytëzimi prej 1.3-1.6 m²/nxënës. Po Jo
-A eshte lartësia e katit për mjediset mësimore e ndihmëse 3,30 m dysheme-dysheme dhe jo me

pak se 3 m dysheme-tavan. Po Jo

- A i siguron ndricimi natyror dhe artificial në klasa nxenesve rehati pamore?

Po Jo



- A i mbulon siperfaqja e dritareve minimalisht 15% të sipërfaqes së dyshemesë ?

Po Jo

- A eshte ndricimi në krahun e majtë të nxënësit? Po Jo

- Dritaret a jane me xham te tejdukshem? Po Jo
- A ngrohen klasat  me anë të sistemit të ngrohjes qëndrore ose alternativa të tjera (përjashto
ngrohjen me gaz), duke siguruar një :

- temperaturë deri 20 gradë celcius Po Jo

- lagështi relative deri në 40% - 60%. Po Jo

b. Laboratorët dhe kabinetet

-A eshte madhësia e tyre e tille qe nje nxenesi t’i takoje nje siperfaqe jo me pak

se 1.5 m2 ? Po Jo

-A eshte ndricimi natyror në laboratorë dhe mbi kabinete , 1:5 – 1:6 dhe ndricimi artificial deri

në 200 luks. Po Jo
-A eshte temperatura e laboratorëve dhe kabineteve optimale 16-18 gradë/C

Po Jo

-A eshte lagështira relative 40% - 60%. Po Jo

c. Palestra:

-A eshte për shkollat e ciklit të ulët (6-vjeçar), sipërfaqja  jo më pak se 200 m2 Po Jo

-A eshte për shkollat e arsimit bazë (sistemi 9-vjeçar), sipërfaqja  jo më pak se 400 m2

Po Jo

-A eshtepër shkollat e mesme të përgjithshme/profesionale, sipërfaqja jo me pak se 600 m2.

Po Jo

-A eshte lartësia  5 – 7 m. Po Jo

- A ka dhoma zhveshje për djem dhe për vajza. Po Jo

- A ka në cdo njërën prej tyre lavaman ose dush. Po Jo

-A eshte Temperatura optimale  14 gradë celcius. Po Jo



d.Korridoret:

-A eshte gjërësia e korridorit 220cm kur ka klasa në të dyja anët e ndërtesës Po Jo

-A eshte gjeresia e korridorit 170 -180cm kur ka klasa vetëm në një anë. Po Jo

e. Kabinet mjeku:

-A eshte i vendosur ne katin e parë të ndërtesës dhe me një sipërfaqe jo më pak se 18   m2, me

përmasa 6x3 m. Po Jo

- A ka ndricim natyror dhe ndricim artificial deri në 200 luks. Po Jo

- A ka nje lavaman. Po Jo

e. Nyjet hidro-sanitare:

-1 boks (WC) për 40 djem, ose 1 pisuar për 80 djem Po Jo

- 1 boks (WC) për 30 vajza, Po Jo

-1 – 2 bokse(WC) për administratën. Po Jo

- 1 boks ( WC) për cdo klasë. Po Jo

-1 lavaman për 60 nxënës Po Jo

- A jane te veshura muret e WC deri në lartësinë 160 cmm – 230 cm nga dyshemeja me pllaka

majolike. Po Jo

f. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet e ujërave të zeza:

-A eshte e parashikuar te kete sasi e uji prej 12 litrash për cdo nxënës në ditë?

Po Jo

-A Lidhet rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza  me rrjetin e kanalizimeve të qytetit, dhe në

mungesë të tij, derdhja a bëhet në gropa septike? Po Jo



KËRKESAT HIGJENO-SANITARE NDAJ PAJISVE SHKOLLORE

1. A kane te gjitha dhomat ose klasat e shkollës si më poshtë:

a. Mobilimin dhe pajisjet e nevojshme dhe të domosdoshme për të siguruar mbarëvajtjen e

aktiviteteve edukative dhe aktivitetev plotësuese dhe jashtëshkollore? Po Jo

b. Pajisje për edukimin  fizik? Po Jo

c. Mjete dhe pajisje audio-vizuale? Po Jo

d. Pajisjet e klasës: ku futen banka, tavolina dhe karrikja e mësuesit, raftet, dërrasa e zezë?

Po Jo



DISA KËRKESA SANITARO-ANTIEPIDEMIKE LIDHR ME NXËNËSIT

1. Cdo vit shkollor deri në fund të muajit të parë të mësimeve ,a bëhet kontrolli shëndetësor i

nxënësve që vijnë për herë të parë në shkollë? Po Jo

a.Në qytet: vizitë nga okulisti, otorinologu, dhe vizitë e përgjithshme klinike Po Jo

b.Në fshat: vizitë e përgjithshme klinike Po Jo

c.A i kerkohet nxenesve qe vijne per here te pare kartele vaksinimi? Po Jo

2. A i pranojne arsimtaret ne mesim nxenesit me semundje ngjitese? Po Jo



KUZHINAT DHE MENSAT NE SHKOLLA

1.Në shkollat ku përgatiten dhe shërbehën ushqime, mjediset e kuzhinave dhe mensave a i
plotesojne kushtet e mëposhtme:

a. A perllogaritet madhësia e mensës:

- duke marrë parasysh numrin e përsonave që e përdorin atë Po Jo

- faktin që ushqimi mund të shërbehet në disa turne Po Jo

- a eshte deri në 375 m2. Po Jo

2. A ka mjedisi që shërben për mensën dhe kuzhinën?

a. Një mjdis për përgatitjen dhe gatimin  e produkteve ushqimore dhe të mundësojë

akomodimin e të gjitha pajisjeve të nevoshshme (stufë gatimi, tavolina pune të mjaftueshme,

lavamanë profesionale për larjen e zarzavateve dhe frutave, dollapë të mjaftueshëm)?

Po Jo

b. Një dhomë të vecantë për ruajtjen e produkteve ushqimore dhe frigorifere të mjaftueshëm?

Po Jo

c. Mjedis të vecantë, të pajisur me lavaman profesional për larjen e enëve? Po Jo

d. Një dhomë zhveshjeje, dush dhe hyje hidrosanitare për stafin? Po Jo

e. Një mjedis për larjen  e  duarve të nxënësve? Po Jo


