
Në momentin e hyrjes në kopsht, si rregull fëmijët 
janë katër vjeç. Të gjitha informacionet e rën-
dësishme rreth fillimit i merrni nga shkolla në ven-
dbanimin tuaj. Nëse jeni transferuar së fundmi, 
për informacione të mëtejshme më e mira është 
të lajmëroheni direkt në komunën tuaj.

Pikën qendrore të kopshtit e përbën loja. Në këtë 
mënyrë vendoset baza për të mësuarit në shkollë. 
Në shkollën primare fëmijët mësojnë lexim, shkrim 
dhe aritmetikë dhe ndjekin mësimin në lëndë të 
ndryshme (gjuhë, matematikë, muzikë, etj.). Në  
nivelin e lartë bëhet vijimi dhe thellimi i mësimit.  
Niveli i lartë ndahet në shkollë reale «Realschule» 
dhe në shkollë sekondare «Sekundarschule».

Kanton St.Gallen
Amt für Volksschule

Ndjekja e shkollës fillore është e detyrueshme dhe 
zgjat 11 vite shkollore. Shkolla fillore përfshin tre nivele 
shkollore: kopshti, shkolla primare dhe niveli i lartë.

www.volksschule.sg.ch

Për prindëritShkolla fillore 
Më e rëndësishmja
shkurtimisht

Është mirë të dihet 
Periudha shkollore e detyruar mbaron me përfundimin 
e nivelit të tretë të lartë. Gjatë nivelit të lartë, të rinjtë 
vendosin për një profesion ose për një shkollë të 
mesme për periudhën vijuese. Për zgjedhjen e pro-
fesionit dhe të shkollës jeni përgjegjës në radhë  
të parë ju dhe fëmija juaj. Për këtë ju mbështet dhe 
shoqëron mësuesi i klasës.

Informacione të mëtejshme rreth kësaj teme i gjeni në:

www.berufsberatung.ch/migration
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https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
http://www.berufsberatung.ch/migration
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Frekuentimi i shkollës
Gjatë mësimit, mësuesit tregojnë kujdes që nevojat 
dhe kushtet e ndryshme të nxënësve të merren  
parasysh. Mund të ndodhë që kjo të mos mjaftojë 
për shkak të vështirësive në të mësuarit, probleme 
në sjellje ose të një talenti intelektual. Në këtë  
rast, fëmijët dhe të rinjtë mbështeten edhe në më-
simin e klasës. Kjo ndodh me marrëveshje me 
prindërit dhe është për ta falas.

Për nxënësit që nuk mund ta frekuentojnë shkollën 
normale, pavarësisht mbështetjes së arsyeshme, 
ka shkolla të veçanta. Këto u drejtohen për shem-
bull fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuar  
në të folur dhe të dëgjuar ose me vështirësi të spi-
katura të sjelljes dhe të mësuarit.

Plani mësimor dhe dreka 
Plani mësimor tregon ditët kur fëmija ka mësim 
dhe sa orë mësimi ka për çdo ditë. Para se të fillojë 
viti shkollor në të hënën e dytë të gushtit, ju merrni 
planin mësimor nga shkolla e fëmijës suaj. Në 
rast nevoje shkolla ofron drekë. Shkolla ju informon 
rreth regjistrimit, ushqimit dhe pijeve, përkujde-
sjes dhe kostove. Shkolla mund të organizojë ofer-
ta të tjera përkujdesjeje jashtë orarit të mësimit.

Është mirë të dihet
Arsimi fillon para se fillojë shkolla. Në vitet e para 
të jetës, fëmija juaj përjeton përvoja të rëndësish-
me dhe mëson shumë gjëra. Ju si prindër mund ta 
mbështetni atë. Bisedoni shpesh me të, dëgjojeni 
dhe përfshijeni në rutinën tuaj të përditshme,  
për shembull duke e lejuar që t'ju ndihmojë gjatë 
gatimit. Mbështetëni fëmijën tuaj për të provuar 
gjithnjë gjëra të reja si për shembull përzierjen ose 
brumosjen dhe për t'i përsëritur ato. Jashtë fami-
ljes ka gjithashtu shumë mundësi që fëmija juaj të 
zbulojë gjëra të reja së bashku me ju ose më 
fëmijë të tjerë. Gjatë turneve baba-fëmijë ose ma-
ma-fëmijë, gjatë shëtitjes në bibliotekë ose gjatë 
vizitës së një grupi loje, fëmija përjeton shumë  
përvoja emocionuese dhe lidh kontakte të reja.  
Komuna juaj ju jep informacion rreth ofertës në 
vend. 

Filma të shkurtër rreth kësaj teme i gjeni në:

www.kinder-4.ch/sq 

www.volksschule.sg.ch 

http://www.kinder-4.ch
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.kinder-4.ch/sq/start/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Është mirë të dihet
Ju mund të kontribuoni shumë që fëmija juaj të 
ndihet mirë në shkollë dhe të mësojë me kënaqë-
si. Pyeteni si ia ka kaluar në shkollë dhe çfarë  
ka bërë. Kujdesuni që mund t'i bëjë detyrat e 
shtëpisë në një vend të qetë ku nuk shpërqendro-
het. Kujdesuni që fëmija juaj të flejë mjaftueshëm 
në mënyrë që të jetë zgjuar dhe i vëmendshëm  
në mësim.

Informacione të mëtejshme rreth edukimit dhe 
zhvillimit të fëmijës i përmban aplikacioni flas 
«parentu»: 

www.parentu.ch/informationsmaterial

Pushimet dhe mungesat
Nëse fëmija juaj është i sëmurë ose nuk mund të 
marrë pjesë në mësim për shkak të një arsyeje 
tjetër të rëndësishme, ju duhet të informoni mësue-
sin para fillimit të shkollës. Gjatë 13 javëve për çdo 
vit shkollor ka pushime. Edhe gjatë festave zyrtare 
nuk ka mësim. Ekziston mundësia që t’u jepet leje 
nxënësve në festa fetare të shënuara. Përveç 
kësaj, ju mund ta hiqni fëmijën dy gjysma ditësh 
për çdo vit shkollor. Për këtë mjafton që mësuesi të 
njoftohet në kohë.

Sjelle të veçanta mësimore
Për dhënien e mësimit mund të kryhen evenimente 
të tilla si kamping, ekskursione, udhëtime me sh-
kollën ose javë projekti.

Rruga e shkollës
Për rrugën nga shtëpia në shkollë dhe kthim jeni 
përgjegjës ju si prindër. Normalisht fëmijët dhe të 
rinjtë e bëjnë rrugën për në shkollë vetëm ose së 
bashku me shokët e tyre të shkollës: në këmbë, 
me biçikletë ose autobus. Tema e trafikut, sigurisë 
dhe rrugës së shkollës trajtohet në mësim.

www.volksschule.sg.ch

Detyrat e shtëpisë 
Rreth detyrave të shtëpisë ju jepet një përm-
bledhje se cilat tema do të përpunohen në shkollë. 
Fëmijët dhe të rinjtë duhet t'i bëjnë në mënyrë  
të pavarur detyrat e tyre të shtëpisë. Në kopsht 
nuk caktohen detyra shtëpie. Në shkollën primare 
nuk ka detyra shtëpie gjatë pushimeve dhe fun-
djavës, në nivelin e lartë nuk ka detyra shtëpie 
gjatë pushimeve. Disa shkolla ofrojmë ndihmues 
për detyra shtëpie për mbështetje pas mësimit.

Vlerësimi
Duke filluar me klasën e dytë të ciklit të ulët, arritjet 
shkollore në shumicën e lëndëve vlerësohen në fund 
të vitit shkollor me një notë në dëftesë. Në ciklin e 
lartë jepet gjithnjë një dëftesë në fund të semestrit. 
Nota më e mirë është nota 6, nota më e keqe është 
nota 1. Nota e dëftesës është rezultati i një vlerësimi 
të përgjithshëm dhe nuk mund të barazohet me 
mesataren e notave të provimeve. Gjatë vitit shkollor, 
mësuesi i teston arritjet e fëmijës suaj në disa 
mënyra. Mësuesi mund ta pasqyrojë rezultatin 
përkatës me një notë, me gojë ose në një formë 
tjetër. 

Në bisedën e vlerësimit, mësuesi bisedon me ju për 
arritjet shkollore të fëmijës suaj dhe për ecurinë e tij 
në mësimet. Gjithashtu përmenden edhe pika të 
tjera, që janë të rëndësishme për suksesin shkollor 
dhe jetën e përbashkët në shkollë. Këtu përfshihen 
për shembull sjellja, zelli ose kujdesi gjatë të 
mësuarit. Biseda e vlerësimit zhvillohet të paktën një 
herë në vit. Pjesëmarrja është e obligueshme. Në 
këtë bisedë merrni vesh më shumë, sesi fëmija juaj ia 
kalon në shkollë dhe sesi është ecuria e tij atje. 
Mësuesi gjithashtu ka dëshirë të dijë, sesi ju e 
përjetoni fëmijën tuaj në shtëpi. Veç kësaj ju bisedoni 
së bashku për kalimin në klasën ose ciklin më të lartë 
në fund të vitit shkollor.

https://www.parentu.ch/informationsmaterial
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Gjuha
Si rregull, në kopshte dialekti është gjuha bise- 
dore dhe e mësimit. Në shkollën primare dhe në 
nivelin e lartë është gjermanishtja standarde. 
Nxënësit që ende nuk e zotërojnë mjaftueshëm 
gjermanishten, frekuentojnë një orë shtesë mësi-
mi të gjermanishtes për një farë kohe.  

Përveç mësimit të detyruar ka edhe mësim në 
gjuhën e vendlindjes dhe kulturën (mësimi HSK). 
Fëmijët dhe të rinjtë mund të mësojnë atje lexim, 
shkrim dhe të folur në gjuhën e tyre të origjinës. 
Mësimi HSK ofrohet nga konsullatat ose shoqatat 
dhe mund të frekuentohet vullnetarisht. Informaci-
one rreth ofertës dhe planit mësimor i gjeni në: 

www.hsk-sg.ch

Është mirë të dihet
Është e rëndësishme që fëmijët dhe të rinjtë të mësoj-
në gjuhën e vendit gjermanisht në St.Gallen për t’u 
ndjerë mirë këtu dhe për të marrë arsimim të mirë. 
Njëkohësisht është e dobishme nëse ju mund ta për-
dorni mirë edhe gjuhën tuaj të vendit të origjinës.  
Kjo ju ndihmon të mësoni gjuhë të tjera. Prandaj flisni 
shumë me fëmijën në gjuhën tuaj. Por, njëkohësisht 
mbështeteni që të mësojë gjermanisht dhe të gjejë 
shoqe she shokë gjermanishtfolës – në lagje, në kën-
din e lojërave, në grupin e lojës ose në qendrën dito-
re për fëmijë.

Informacione të mëtejshme rreth kësaj teme i gjeni në:

www.integration.sg.ch 
 Kinder → Elternbildung
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Bashkëpunimi me shkollën
Në mbrëmjet për prindër dhe në raste të tjera të 
shkollës ju njihni me zhvillimet shkollore dhe infor-
moheni rreth temave aktuale. Është e rëndësishme 
që të merrni pjesë në to. Përveç kësaj, ju mund të 
ndiqni orët e mësimit të fëmijës suaj. Të paktën një 
herë në vit organizohen ditë të ndjekjes së mësimit.  

Ju si prindër jeni përgjegjës që fëmija juaj të fre-
kuentojë shkollën dhe të respektojë rendin shkollor. 
Përveç kësaj, ju jeni keni detyrimin të viheni në  
dispozicion të mësuesit për biseda dhe kontakte të 
tjera. Bashkëpunimi i ngushtë ndihmon që fëmija 
juaj të ndihet mirë në shkollë. 

Ju gjeni një panoramë për të drejtat dhe obligimet 
nën www.volksschule.sg.ch > Inhalte für Eltern 

Personi i kontaktit
Nëse keni pyetje ose ankesa, më e mira është të 
kontaktoni direkt mësuesin e fëmijës suaj. Thoni 
edhe fëmijës suaj nëse keni nevojë për përkthyes 
për një bisedë ose eveniment.

Në rast vështirësish, merrni këshilla dhe mbështe-
tje edhe nga shërbime të ndryshme shkollore të  
tilla si Shërbimi Psikologjik i Shkollës ose Prindër 
të Punonjësve Socialë dhe Fëmijët e tyre.

http://www.hsk-sg.ch
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/kinder/elternbildung.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/inhalte-fuer-eltern.html#Rechte_und_Pflichten
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