
 
 
Lista kontrolluese / Këshilla / Data "Ku të shkoni pas shkollës fillore?"   

 
Çfarë duhet të keni parasysh kur kaloni nga shkolla fillore në shkollë të mesme (klasa 5). 

 
27.10.2022 

 
Eventi: ‘‘ Ku pas shkollës fillore‘‘ ?  

11/12 -
2022 
bis 01-2023 

Mbrëmje informative dhe ditë të hapura në shkollat e mesme 
 
KËSHILLË: Ju gjithashtu mund t'i gjeni datat në internet në www.bildung-in-
bielefeld.de 
(->Shkollat e Bielefeldit prezantojnë veten / profilet e shkollave) ose në faqet 
kryesore të shkollave 

16.01.2023 
- 
20.01.2023 

Nxjerrja e raporteve (dëftesave) gjashtëmujore në shkollat fillore 

Lëshimi i formularëve të regjistrimit për shkollat komunale 
Ju do të merrni një formular regjistrimi nga shkolla fillore e fëmijës suaj. Ju lutemi 
plotësoni këtë dhe merrni me vete për t'u regjistruar në një shkollë të mesme 
komunale. 

  Nëse dëshironi të regjistroni fëmijën tuaj në një shkollë private, do të merrni 
informacion mbi procesin e regjistrimit nga shkolla private përkatëse. 

 Këshilla për zgjedhjen e shkollës së mesme 

 Këshilla:  

 

 Vini re rekomandimin e kalimit në llojin e shkollës së shkollës fillore! 

  Koncepti (edukativ) i shkollës a i plotëson nevojat e fëmijës suaj? 

  Cila shkollë mendoni se e mbështet më mirë fëmijën tuaj? 

  Cilat ishin përshtypjet tuaja/fëmijës tuaj për ditën e hapur? 

  Rruga për në shkollë? A është shkolla e lehtë dhe e sigurt për t'u 

arritur për fëmijën tuaj? 

  

  A është shkolla shkollë gjithëditore apo gjysmëditore? (Kujdesi i 

disponueshëm në orët e pasdites?) 

  

  A është shkolla shkollë komunale apo private? 

  Nëse fëmija juaj dëshiron të marrë pjesë në mësimet e gjuhës 

amtare (HSU), 

Ju lutem informohuni për mundësitë e shkollës së mesme përkatëse. 

06.02.2023 
- 
03.03.2023 

Afati i regjistrimit në shkollat e mesme komunale 
 
Regjistrimet për klasën e pestë të vitit shkollor 2023/24 duhet të bëhen sa më 
shpejt 
më 08.02.2023 / 09.02.2023 nga ora 09.00 - 12.00 dhe 16.00 - 19.00 
më 10 shkurt 2023 / 13 shkurt 2023 / 14 shkurt 2023 nga ora 9 e mëngjesit deri në 
12 pasdite 
 
Për të respektuar rregullat aktuale të higjienës dhe distancës, regjistrimet duhet 
të bëhen me një takim paraprak nëse është e mundur. 

 Datat e regjistrimit për shkollat e mesme private bazohen në 
shkollat urbane. Ju lutemi kontaktoni shkollën private në fjalë për data specifike 
regjistrimi. 



 
 
Lista kontrolluese / Këshilla / Data "Ku të shkoni pas shkollës fillore?"   

 
Çfarë duhet të keni parasysh kur kaloni nga shkolla fillore në shkollë të mesme (klasa 5).                        

 
 

Regjistrimi në shkollën e mesme 
 
Regjistrimi bëhet në zyrën/sekretariatin e shkollës së mesme përkatëse. 
 

 Çfarë duhet të keni me vete për t'u regjistruar? 
 
- Formulari i plotësuar i regjistrimit (  Do të merrni një formular 

regjistrimi nga shkolla juaj fillore) 
- Raporti i gjashtëmujorit të fundit të fëmijës suaj (klasa 4) nga 

shkolla fillore, duke përfshirë rekomandimin e tranzicionit për 
llojin e shkollës 

- Certifikatën e lindjes së fëmijës suaj për t'u regjistruar në shkollën 
e mesme 

- Nëse disponohet: Dëshmi e aftësisë së fëmijës suaj për të notuar 
( p.sh. dëshmi e simbolit të notit "Kalë deti") 
- Libri i vaksinimit/kartela e vaksinimit për të vërtetuar mbrojtjen 

ekzistuese kundër fruthit 
- Nëse fëmija juaj dëshiron të marrë pjesë në mësimet e gjuhës 

amtare (HSU), regjistrimi në HSU duhet të bëhet me regjistrim. 
 

Nga 
06.03.2023 

Vendimi nëse fëmija juaj do të pranohet në shkollën e mesme do të merret sa 
më shpejt që të jetë e mundur pas përfundimit të periudhës së regjistrimit. 
Ju do të merrni një njoftim me shkrim për këtë 
Informacion nga shkolla e mesme. 
 
Nëse fëmija juaj nuk ka marrë një vend në shkollën që keni zgjedhur (p.sh. sepse 
nuk ka vende të mjaftueshme në shkollë), ju do të merrni një letër refuzimi dhe 

formularin origjinal të regjistrimit nga kjo shkollë. Me letrën e refuzimit dhe 
formularin e regjistrimit, ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në një shkollë tjetër 

të mesme. 
 

Në faqen e internetit të qytetit të Bielefeld 
(www.bildung-in-bielefeld.de) mund të gjeni se cilat shkolla kanë ende vende të 

disponueshme. 
 

 Kostot e udhëtimit të nxënësve / Bileta e nxënësve Westphalia 
 
Më 1 shkurt 2023 (gjysma e dytë e vitit shkollor) SchülerCard / bileta e rrugës për 
në shkollë për nxënësit e shkollave komunale do të zëvendësohet nga 
SchülerTicket Westfalen. Bileta e re studentore 
Westfalen mund të aplikohet vetëm përmes shkollës me një formular porosie të 
plotësuar plotësisht. 
Ajo është e vlefshme si një biletë mujore për të gjithë transportin publik lokal në 
Westphalia, gjatë gjithë kohës dhe për një vit shkollor. Nxënësit e shkollës që kanë 
të drejtë të marrin biletën e shkollës Westphaliane kundrejt pagesës mujore 
Kontributi i vet i.H.v. 12 € (6 € për një vëlla dhe 0 € për vëllezërit e motrat shtesë). 
Mbajtësit e një Leje të vlefshme Bielefeld / Vendimi SGB II / Vendimi SGB XII ose 
një vendim për azilkërkuesit që kanë të drejtë për shpenzimet e udhëtimit në 
shkollë, marrin falas biletën studentore të Westfalen. (Fatkeqësisht, karta e arsimit 
nuk është e mjaftueshme si provë.) 

http://www.bildung-in-bielefeld.de/


 
 
Lista kontrolluese / Këshilla / Data "Ku të shkoni pas shkollës fillore?"   

 

Për të gjithë ata që nuk kanë të drejtë për shpenzimet e udhëtimit studentor dhe 
për rrjedhojë nuk kanë të drejtë për subvencionim, bileta studentore Westfalen 
kushton midis 30 - 36 euro në muaj si vetëpaguese (çmimi mujor është aktualisht 
(që nga data 27.10.2022) ende nuk është rregulluar). Formulari/aplikacioni i 
plotësuar i porosisë duhet t'i dorëzohet transportuesit pasi shkolla ta ketë 
konfirmuar. 
 

 Këshillë: Informata të metutjeshme, mund të merrni në broshurën ‚‘‘ 
Kostot e udhëtimit të nxënësve‘‘ e disponueshme nëpër zyrat 
shkollore) ose në internet në www.bielefeld.de (fjala kyçe: arsimi / 
gjithçka për shpenzimet e udhëtimit të shkollës / studentit) nga 
dhjetori 2022. 

08.08.2023  Dita e parë e shkollës për klasat e 5-ta në 2023 
 
Urime! Fëmija juaj po fillon një kapitull të ri në jetë! 
Ju urojmë suksese dhe shijoni mësimin! 

 


