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PRINDËRVE TË HUAJ   
Si funksionon shkolla fillore në Itali  
informatave fillestare për pritjen e fëmijëve tuaj  

 
 

 

Shkollë ______________________________________________________________ 
Adresa ______________________________ Telefon _________________________ 
Drejtotia e Arsimit _____________________________________________________ 
Adresa ______________________________ Telefon _________________________  
 
 

 
 
 

MIRË SE VINI NË VENDIN TONË DHE NË SHKOLLAT TONA 
 
Para së te gjithave, lejoni t’ju thonë  ju dhe fëmijët tuaj "Mirësevini" në Itali dhe në shkollat italiane.  
Ne pastaj të japë disa informacione mbi shkollën fillore.  
Regjistroni tani fëmijët tuaj, edhe pse viti shkollor ka filluar, dhe mos harroni që të gjithë fëmijët 
kanë të drejtë të shkojnë në shkollë edhe në qoftë se ato janë në përputhje me rregullat e 
qëndrimit (Konventa e KB mbi të Drejtat e Fëmijës, Neni 28 DPR 394/99 dhe).  
 

 

NJERËZIT QË PUNOJNË NË SHKOLLË   
 

Drejtori është përgjegjëse për shkollë.  
Zëvendës drejtori per te ndimuar Drejtorin o  zëvendëson ate kur mungon o eshte i zene .  
Mësuesit (profesorët) japin mësime për nxënësit dhe takohen  me prindërit rregullisht.  
Sekretaria  merret me të dhënat e nxënësve dhe jep informacion për prindërit.  
Punonjësit  kontribuojne në fusha per menaxhimin e  shkollës.                                                                                         
 

 

SA VITE DURON SHKOLLA NE ITALI?  
 

Çerdhe                                                    deri në 3 vjet 
Kopshti i fëmijëve 3-6 vjet 
Shkolla fillore                                           6-11 vjet 
Shkolla 8-vjeçare                                   11-14 vjet 
Shkollës e mesme mbi 14 vjeç 
 
Cikli i parë i arsimin zgjat 8 vjet:  
- 5 vjet të shkollës fillore  
- 3 vjet e shkallës më të ulët së shkollës të mesme.  
 
 
Shënime:   
Kopshti i fëmijëve  
- Mund të përfshihen djem dhe vajza që mbushin moshës 3 vjeç deri në 30 prill të vitit 
shkollor  
   
Shkolla fillore  
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- Duhet të bejne rregjistrimin ne 1 vit, djem dhe vajza të cilët kane mbushur 6 vjeç deri 30 
prill të vitit shkollor  
 
Çfarë dokumentash duhet për të regjistruar fëmijët në shkollë fillore?  
 
 Për t'u regjistruar në shkollë nxënësit duhet të sjellin në zyrën  dokumentat e mëposhtme:  
- Formulari i aplikimit të ofruara nga shkolla. Në këtë modul do të kërkohet që të vetë-
vërtetoj se fëmija juaj ka qenë e nënshtruar vaksinimit të detyrueshëm ** dhe të ardhurat 
tuaja familjare (deklaratë që do të lëshohet vetëm nëse janë plotësuar kushtet për të 
përfituar nga kostot më të ulët të ngrënies apo shërbime të tjera);  
         - çertifikata e lindjes se fëmijës  

-   Kodi i identifikimit 
- Dokumentimi i shkollës i marre në vendin e origjinës (në mungesë të kësaj, prindi 
deklaron nën përgjegjësinë e vet, klasen e ndjekur nga djali i tij në vendin e 
origjinës)  
 
 

Në kohën e rregjistrimit plotesohen modulat  për:  
- Zgjedhja e orarit shkollor  
- Mësimi i fesë katolike  
- Kërkesa për të përdorur shërbimin e ushqime shkollore  
 - Regjistrimi  -  para-dhe pas-shkollor  
-  Kërkesa e autobusit per  shkolle  
 
 

 Materiali qe nevojitet  
 
Shkolla fillore është falas. Librat jepen nga shkolla, familjet duhet te blejne fletoret, 
stilolapsat, ngjyrat, etj.  
Pyetni mësuesit per listën e materialeve  
 
ORARI SHKOLLOR 
Prindërit mund të zgjedhin ndërmjet opsioneve të ndryshme për orarin e shkollës:  
- 24 orë në javë  
- 27 orë në javë  
- Deri në 30 orë në javë  
- Me orar të plotë 40 orë në javë  
 
Shkolla fillon për të gjithë të ore_____________  
Fundi i mësimeve ndryshon sipas kohës së zgjedhur nga prindërit në regjistrimin.  
 
 

NESE PRINDERIT FILLOJNE SHPEJT PUNEN DHE MBAROJNE 
VONE? 

-  
Për të plotësuar këto probleme në disa shkolla ka edhe aktivitete që të fillojë para 
se mësimeve  para-shkollore, dhe mësimet e vazhdojne  pas orarit të shkollës post. 
" Për te pasur kete sherbim duhet qe te punojne te dy prinderit.  
Pyetni sekretarinë e shkollës për informacion mbi aplikimin që do të paraqitni..  
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SI TË REGJISTRONI FËMIJËT NË MENCEN SHKOLLOR?  
 
Në të gjitha shkollat fillore të rajonit te Lodi, ka një shërbim mensë.  
Në raste të veçanta mund të kërkojë nga llojet e mëposhtme të dietës:  
- Dietë Light "e bardhe" për periudha të shkurtra të sëmundjes (kur nuk ka 
çertifikate të mjekut) është një dietë e bardhe  pothuajse pa yndyrë të përbërë nga 
ushqim lehtësisht i tretshëm dhe ju mund të kërkoni për jo më shumë se pesë ditë 
rresht pasi që keni nevojë për një recetë .  
- Ushqimi "speciale" me kusht (sipas çertifikates së mjekut) vetëm për përdoruesit 
të cilët kanë nevojë në shënjestër të ushqyerit për trajtimin e sëmundjeve të 
veçanta (alergjive ushqimore, diabeti, ...).  
- Ushqimi për arsye etike-fetare është një dietë që është adekuate për zgjedhje 
etike dhe fetare të familjeve të.  
 
Prindërit paguajnë për drekën një tarifë të ndryshme në varësi të të ardhurave të 
familjes. Për të abonuar tek menca ju duhet të plotësoni një formular i cili është 
lëshuar nga sekretari komunal.  
Nëse prindi kërkon reduktimin e vijës së ngrënies shkollore duhet të plotësoni 
formularin e certifikimit të vetë-të të ardhurave për të gjithë familjen (deklaratë 
ISEE).  
 
MËSIMI I FESË KATOLIKE DHE  
ZGJIDHJE ALTERNATIVE?  
 
Për një orë në javë eshte parashikuar  arsimi katolik.  
Pas regjistrimit, prindërit duhet të deklarojnë nëse ata zgjedhin për të përdorur këtë 
mësim. Në rast se prindërit vendosin të mos pranojne studimin e fesë katolike për 
fëmijët e tyre duhet të zgjedhin midis dy alternativa:  
 arsimit dhe aktiviteteve   -  trajnuese me ndihmën e personelit  
- Daljen nga shkolla.  
   
 
 
 
 

ÇFARË 'ESHTE KALENDARI SHKOLLOR?  
 
 

Fillimi i mesimit - _______________  
 

Festat e Krishtlindjeve - _______________  
 

Festa e Karnavaleve  - _______________  
 

Festat e Pashkëve - _______________  
 

Shkolla do të mbyllet në ditët - _______________  
- _______________  
- _______________  
 

Mbarimi i shkolles - _______________  
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Shkolla zgjat rreth 9 muaj. Fillon në shtator dhe përfundon në qershor.  
Ka dy periudha pushimesh: dy javë për Krishtlindje dhe një javë për Pashkë (në mars ose 
në prill).  
festat e tjera janë të shpërndara gjatë vitit dhe varen nga vendimet e shkollave individuale.  
Shkolla do t'ju informojë sa herë që një njoftim për ditarin e fëmijës tuaj. Kontrolloni 
gjithmonë ditarin!  
 
 Pjesëmarrje  
 
Pjesëmarrja është e detyrueshme për çdo ditë, në përputhje me orarin e klasës.  
Shkolla ne fillim te vitit shkollor u jep nxenesve orarin e klases se tyre.   
Kur një student nuk është në shkollë, prindërit duhet të justifikojnë mungesën e fëmijës ne 
ditar, i cili është në përdorim, "shkolla rekord". Duhet të jetë shkruar data e mungesës dhe 
arsyeja për mungesën e tyre. Edhe kur nxënësi vjen në shkollë me vonesë ose duhet të 
largohet para kohe,  duhet të paraqise një justifikim të nënshkruar nga prindërit e tije.  
 
 

ÇFARË FËMIJËT MËSOJNË NË SHKOLLË?  
 
Në studim fillore fëmijët e shkollës:  
- Gjuha italiane  
- Matematika  
- Shkencë  
- Historia  
- Gjeografia  
- Teknologjia dhe Kompjuterike  
- Anglisht  
- Vizatim (artit dhe imazhe)  
- Gjimnastikës (shkencat fizike)  
- Arsimin Music (muzikë vokale)  
-  
 

SI E VLERËSONI PUNËN ARSIMORE?  
 
Çdo vit shkollor ndahet në dy pjesë (dy semestra): nga shtatori në janar dhe nga shkurti në 
qershor.  
Në janar dhe qershor, mësuesit vlerësojnë rezultatet shkollore të fëmijëve dhe të përgatisë 
një raport tja dhene familjes .  
 
 
 KOMUNIKIMI NDËRMJET SHKOLLËS DHE FAMILJES   
 
Mesuesit rregullisht takohen me prindërit për të diskutuar me ta planin mësimor te klasës, 
fëmijët, vështirësitë e tyre dhe të progresit. Këto takime janë shumë të rëndësishme sepse 
shkolla dhe familje mund të punojnë së bashku për edukimin e fëmijëve dhe edukimin  e 
duhur te tyre. Çdo mësues njofton prindërit në ditën kur ata mund të takohen për të folur 
për fëmijën. Prindërit gjithashtu mund të kërkojë një takim me mësuesit. Nëse prindërit nuk 
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flasin gjuhen italiane mund të kërkojë ndërhyrjen e një ndërmjetësi kulturor.  
Nëse dëshironi të flisni për fëmijën tuaj, kërkoni takim me mësuesit.  
 
 

PRINDËRIT SI PJESËMARRJEN NË JETËN E SHKOLLËS?  
 
Prindërit mund të zgjidhen në organizatat e shkollës në vijim:  
- Keshilli i rrethit, i formuar nga ana e shkollës, prindërit dhe mësuesit të zgjedhur;  
- Rekomandimet e interclass, të trajnuar nga mësues të klasave dhe të përfaqësuesve të 
klasës së të zgjedhur nga prindërit.  
 
 
NËSE FËMIJA NUK E DI SE ITALISHTES?  
   
 Në disa shkolla ka mësues të cilët janë përgjegjës për mësimin e gjuhes  italiane për 
studentët e huaj, në grupe të vogla punuese homogjene: janë laboratorët e L2 italiane. 
Marrin pjesë mesues të specialisuar dhe fëmijët që duhet të fillojnë të mësojnë ose të 
përmirësojnë njohuritë e tyre ne gjuhen italiane 
 

Ju presim!!!! 
 
 
 
 
 


