
Pastërtia çon drejt shëndetit  
të mirë dhe lumturisë. 
PESË PËRFITIME TË PËRHERSHME PREJ 
SHKOLLAVE TË PASTRA:

Kujdesi i rregullt për higjienën  
e përmirëson pastërtinë e plotë 
të objektit shkollor, i përmirëson 
rezultatet akademike, e zvogëlon 
buxhetin e shkollës për produkte 
për pastrim, e zvogëlon kohën e 
nevojshme për pastrim dhe e zgjat 
jetëgjatësinë e objektit shkollor.
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Më pak mungesa 
dhe sëmundje

Ndjenja për objekt 
më të shëndetshëm 
shkollor
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Mjedis më i mirë  
për mësim

Përfshirje e konsideru
eshme e prindërve

Mësim më produktiv

STANDARDET TONA PËR PASTRIMIN E SHKOLLAVE  
KYÇIN AKTIVITETET VIJUESE TË PËRDITSHME           

Shkollat e pastra, 
të gjelbra dhe të 
sigurta promovojnë 
suksesin akademik!

SI TA RUAJMË TË PASTËR SHKOLLËN TONË?

MIRËMBAJTËSIT E HIGJIENËS DUHET: 
  T’i pastrojnë dhe dezinfektojnë 
sipërfaqet çdo ditë

   Të mbajnë dorëza derisa pastrojnë
   Të përdorin shenja të cilat paralajmërojnë 
për dysheme të lagshta që të pengohet 
rrëshqitja dhe rrëzimi

MËSIMDHËNËSIT DUHET:
  T’i mësojnë nxënësit ta ruajnë pastërtinë  
   Të tregojnë se si ruhet pastërtia përmes 
shembujve 

   Të paraqesin çfarëdo papastërtie 

NXËNËSIT DUHET:
  T’i hedhin mbeturinat në koshat për 
mbeturina

   Të riciklojnë
   T’i lajnë duart me sapunн 

PRINDËRIT DUHET:
  T’i kyçin fëmijët në disa aktivitete për 
pastrimin e shtëpisë

   Të krijojnë shprehi të mira për 
mirëmbajtjen e higjienës

   T’i stimulojnë fëmijët të përdorin leckë 
apo shami gjatë kollitjes apo teshtimës

PËR KLASA TË PASTRA:

PËR TUALETE TË PASTRA:

PËR HYRJE DHE KORRIDORE TË PASTA:

  Zbrazni koshat e mbeturinave
   Kontrolloni klasat
   Pastroni dërrasat e zeza
   Pastroni bankat dhe tavolinat
   Pastroni karriget
   Pastroni dyshemetë me pllaka me pecetë të thatë
  Pastroni dyshemetë me pllaka me pecetë të lagësht

   Zbrazni koshat e mbeturinave
   Pastroni mirë dhe dezinfektoni tualetet dhe 
pisoarët

   Mbushni sapunët e lëngshëm
   Pastroni pasqyrat
   Pastroni lavamanët
   Lustroni sipërfaqet prej çelikut që nuk ndryshket 
dhe kromi

   Pastroni dyshemetë me pecetë të thatë
   Pastroni dyshemetë me pecetë të lagësht me 
mjet për dezinfektim

   Pastroni dorezat e dyerve me peceta/mjet për 
dezinfektim

  Pastroni dyshemetë me fshesë
   Fshini dyshemetë me pecetë të lagësht
   Pastroni xhamin e derës së hyrjes dhe derën e 
hyrjes

   Pastroni gjurmët e gishtërinjve prej sipërfaqeve



Për shkollë të pastër  
dhe të gjelbër 
DUHET TË PËRDOREN PRODUKTE 
EKOLOGJIKE PËR PASTRIM, TË CILAT JANË:

   BIODEGRADUESE
   TË SIGURTA
   NUK PËRMBAJNË HELME 
   TË PËRSHTATSHME PËR PËRDORIM  
NË SHKOLLA

   EKONOMIKE

Përveç që është shumë destruktiv për shumicën 
e sipërfaqeve, zona në të cilën aplikohet duhet 
të jetë tërësisht e pastër para se të vihet mjet 
zbardhimi. Më pas duhet të lihet minimum 
dhjetë minuta për të cilën kohë sipërfaqja do të 
shkatërrohet përmes depërtimit të mjetit nëpër të 
ose me korrozion.

Zbardhuesi (Varakina, Acide 
Klorhidrik) NUK ËSHTË mjet 
efikas për dezinfektim

Objektet e pastra nuk janë shpenzim, por investim në mjedis 
të shëndetshëm për të mësuar

Sa kushton mirëmbajtja e pastërtisë në shkollën tonë?*

Nxënësit paraqesin se papastërtia ndikon në alergji, përhapjen e 
baktereve, shumimin e insekteve dhe brejtësve dhe e rrit stresin e tyre.  
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më pak ftohje  
dhe virozë

mungesa të 
zvogëluara

kontaminim 
i zvogëluar i 

sipërfaqeve me 
viruse

e nxënësve thonë 
se pastërtia 

ndikon në 
shëndetin e tyre

e nxënësve mendojnë se 
duhet të përfshihen në 

mirëmbajtjen e pastërtisë 
së objektit shkollor

*Për sipërfaqe shkollore e cila i përfshin  1.000 m2

Si standard, një mirëmbajtës e higjienës duhet t’i mirëmbajë  midis 
1.200 dhe 2.000 metra katrorë hapësirë shkollore, brenda dhe jashtë.

  PRODUKTE  
PËR PASTRIM 

  MATERIAL PËR 
PËRDORIM TË 
NJËFISHTË

  PRODUKTE PËR 
HIGJIENËN E 
TUALETEVE 

  PAJISJE  
PËR PASTRIM 

në muaj në vit në muaj në vit 
(Mund të përdoret  
më shumë vite!)

700 
denarë

1,350 
denarë

2,800 
denarë

 3,200 
denarë


