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Të nderuara zonja dhe zotërinj, 

Të dashur prindër,

Ju po përballeni me sfidën e madhe për të gjetur shkollën e mesme të ulët të duhur për 

fëmijën tuaj. Ne do t'ju mbështesim me këtë broshurë me kënaqësi. 

Në faqet vijuese do të gjeni një përmbledhje të larmisë së peizazhit të shkollës Heilbronn.  

Ju mund të zgjidhni nga disa lloje të ndryshme të shkollave dhe brenda secilit lloj të 

shkollës mund të zgjidhni nga disa shkolla. 

Në mënyrë që t'ju mbështesë në vendimin tuaj, qyteti Heilbronn ju ofron udhëzuesin për 

shkollat e mesme të ulëta me informacion të gjerë në gjuhën tuaj amtare.  Ju gjithashtu 

mund të përfitoni nga mundësia për këshillim nëpër shkolla.  Me përkthyes, të cilët do 

të jenë të lumtur t'ju shoqërojnë në diskutime falas, mund të ndiqni rrjetin e prindërve. 

Informacione për këtë dhe për shkollat tona mund të gjenden në faqen tonë kryesore: 

www.heilbronn.de

Ju uroj të merrni një vendim të mirë dhe urime për fëmijën tuaj në fazën e re të jetës dhe 

shkollën e re!

Përshëndetje të përzemërta

Agnes Christner 

Kryetare e bashkisë 

UDHËRRËFYESI I SHKOLLAVE TË MESME TË ULËTA
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Informacione të përgjithshme

•  Takimet me prindërit: Në mbrëmjet e prindërve ju njihni mësuesit e fëmijës suaj dhe merrni informacione  

 të rëndësishme. 

•  Pushimet: Pushimet shkollore janë të detyrueshme. Ato nuk duhet të fillojnë më herët apo të zgjasin më  

 shumë.

•  Pushimet zyrtare: Në Gjermani nuk ka shkollë gjatë festave të rëndësishme të krishtera si Pashkët ose  

 Krishtlindjet. Për pushime të rëndësishme të feve të tjera, ju mund të aplikoni në shkollë për pushim.

•  Shkolla gjithë-ditore: Ndryshe nga shkollat fillore, jo të gjitha shkollat e mesme ofrojnë  për gjithë ditën.  

 Të gjitha shkollat praktike dhe komunitare janë shkolla gjithë ditore për të paktën tre ditë. 

•  Rekomandimi për shkollën fillore: Në fillim të gjysmës së dytë të vitit shkollor në klasën 4, fëmija juaj do të  

 marrë një rekomandim për shkollën fillore. Sidoqoftë, vendimi përfundimtar për shkollën mbetet i  

 prindërve. Edhe nëse rekomandimi nuk është detyrues, duhet ta paraqisni atë në shkollën vijuese kur të  

 regjistroheni. 

•  Detyra shtëpie: Shumë shkolla ofrojnë mbështetje për detyrat e shtëpisë. Mbështetni fëmijën tuaj duke u  

 siguruar që ai/ajo të bëjë detyrat e shtëpisë.

•  Ngjarjet e informacionit: Të gjitha shkollat e mesme ofrojnë takime për tu njohur me shkollën.  

 Informacioni është në dispozicion nga shkollat fillore dhe në faqet e internetit të shkollave

•  Shpenzimet: Ndjekja e shkollës është falas në Gjermani. Sidoqoftë, gjithmonë ka shpenzime për  

 ekskursione ose ngjarje të veçanta. Shkolla do t'ju informojë për këtë në takimet me prindër. 

•  Sëmundjet: Nëse fëmija juaj është i sëmurë, duhet të njoftoni shkollën. Shkolla do t'ju tregojë se si bëhet  

 kjo në takimet me prindër.

•  Ngrënia e drekës: Shumë shkolla kanë një mencë ku studentët mund të hanë një drekë të lirë.

•  Librat shkollorë: Librat e shkollës që merr fëmija juaj janë të huazuara. Ju lutemi sigurohuni që këto të mos  

 dëmtohen dhe që të kthehen në fund të vitit shkollor. 

•  Detyrat shkollore: Të gjithë fëmijët në Gjermani duhet të shkojnë në shkollë. Ekskursionet, ditët e   

 alpinizmit dhe edukimi fizik i nënshtrohen gjithashtu shkollimit të detyrueshëm.

•  A flisni pak gjermanisht? Përkthyes vullnetarë janë në dispozicion për takimet me prindërit 

 të cilët që shkolla do të kërkojë për ju.

•  Shkollat e mesme të ulëta: Pas klasës së 4-të të shkollave fillore, fëmijët kalojnë në shkolla në nivele të  

 ndryshme.
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Sistemi shkollor: 
Një përmbledhje e llojeve të ndryshme të shkollës dhe mundësive për të marrë një kualifikim për arsimin e lartë 

pas përfundimit me sukses.  

“Asnjë diplomim pa lidhje”

Qendra 
 

e Edukimit 
 

dhe 
 

Këshillimit 
 

Special 
 

(SBBZ) **

Shkolla fillore
zakonisht 4 vite

Matura e shkollës së mesme

Shkollë praktike/ 
shkollë e mesme

6 vite***

Shkollë 
profesionale

6 vite***

Gjimnazi
8 vite*

Gj
im

na
z i

 p
ër

pa
ru

ar

* Të gjitha gjimnazet në Heilbronn janë 8 vjeç

** Qendrat e arsimit dhe këshillimit special, shkurtimisht SBBZ, janë ndarë në përparësi të ndryshme të financimit.

*** Në të 3 llojet e shkollës, kualifikimi i shkollës së mesme ose i nivelit të mesëm mund të merret pas 5 ose 6 vjetësh.

Kualifikimi i hyrjes në universitet

Gjimnazi 
 

profesional
6 vjeç

Gjimnazi profesional
3 vjeç

Shkollë 
komunitare

6 vite***
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Llojet e ndryshme të shkollave 
shkurtimisht

Në llojet përkatëse të shkollës, mësimdhënia zhvillohet në nivele të ndryshme, gjë që mund të çojë në 

kualifikime shkollore të ndryshme.

Shkollë praktike dhe shkollë 
e mesme

Shkollë profesionale Gjimnazi Shkollë komunitare

N
iv

el
et

Niveli bazë Niveli bazë nga klasa 7 Niveli bazë

Niveli mesatar Niveli mesatar

Niveli i avancuar Niveli i avancuar

Shkollë praktike dhe shkollë 
e mesme

Shkollë profesionale Gjimnazi Shkollë komunitare

Sh
ka

llë
t e

 m
un

ds
hm

e 
sh

ko
llo

re

Certifikatë largimi nga 
shkolla e mesme

Certifikatë largimi nga 
shkolla e mesme

Certifikatë largimi nga 
shkolla e mesme

Certifikata e shkollës praktike
Maturimi i 

ndërmjetëm
Maturimi i ndërmjetëm

Gjimnaz Gjimnaz
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Fillimi i shkollës me pak ose aspak 
njohuri të gjuhës gjermane:

Klasat përgatitore (VKL)

A jeni i ri në Gjermani? Fëmijët që nuk flasin fare gjuhën gjermane ose nuk janë akoma mjaft në gjendje të 

ndjekin mësimet, ndjekin të ashtuquajturat klasa përgatitore ose shkurtimisht VKL, për disa kohë. Vendet në 

VKL sigurohen nga Zyra e Punës e Departamentit të Shkollave, Kulturës dhe Sporteve. 

Zyra e Punës është ndërfaqja midis atyre që kërkojnë një vend në shkollë dhe shkollave për t'u vendosur në 

klasat përgatitore të shkollave të përgjithshme, si dhe në punën dhe profesionin e vitit parakualifikues pa 

njohuri të gjuhës gjermane (VABO) të shkollave profesionale. 

Në zonën e shkollave të mesme VKL (10 deri në 15 vjet), një regjistrim qendror i nxënësve bëhet një herë në 

muaj në Dammrealschule në Heilbronn.  Pas një interviste pranimesh dhe të dhënave biografike arsimore të 

studentëve, kryhen teste të ndryshme në matematikë dhe anglisht.

Me pjesëmarrjen e Zyrës së Punës, përpilohen rekomandime për lloje të ndryshme të shkollës (shkolla praktike, 

profesionale, komunitare, gjimnaze) dhe nxënësve u jepet një vend shkollor i përshtatshëm.

Për të rinjtë midis 15 dhe 19 vjeç, ka një regjistrim dhe testim qendror të studentëve për punën dhe profesionin 

e vitit përgatitor pa njohuri të gjuhës gjermane (VABO) në një shkollë profesionale në korrik. Nëse vini në 

Heilbronn gjatë vitit shkollor, caktimi në shkollë rregullohet përmes Zyrës së Punës të Departamentit së Arsimit 

në Heilbronn.

Qyteti Heilbronn, Departamenti i Shkollave, Kulturës dhe Sporteve, 

Zyra për menaxhim komunal të arsimit, Marktplatz 11, 74072 Heilbronn

Tel. 07131 56-4219, 

E-Mail: clearingstelle@stadt-heilbronn.de

Keni nevojë për ndihmë gjatë takimit me prindër? 

Ndihmësit e Prindërve (EMU) do t'ju ndihmojnë nëse në shkollën tuaj ka pengesa gjuhësore dhe vështirësi 

komunikimi kulturor. Ata përkthejnë dhe ofrojnë informacion falas gjatë diskutimeve në të gjitha shkollat e 

Heilbronn, për shembull 

• gjatë takimeve me prindër dhe mbrëmjet e prindërve,

• për regjistrimet në shkollë dhe

• në ngjarjet e informacionit.

Nëse keni nevojë për këtë mbështetje, ju lutemi kontaktoni mësuesit ose sekretariatet

e shkollave. Ndihmësit e prindërve do t'i rezervojnë këto për ju.

Më shumë informacionen: 
https://welcome.heilbronn.de/de/integration/ehrenamtliche-sprachmittlerinnen.html
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Fillimi i shkollës me pak ose aspak 
njohuri të gjuhës gjermane:

Arsimi special
dhe qendrat e këshillimit
Këto shkolla specializohen në fëmijët me aftësi të kufizuara. Ata kanë përparësi të ndryshme të financimit dhe 

përveç mësimeve të veçanta, gjithashtu ofrojnë terapi speciale dhe shërbime mbështetëse.

Përfshirja: 
A ka të drejtë fëmija juaj për arsimim për nevoja të veçanta? Atëherë merrni këshilla nga Autoriteti 
Shtetëror i Arsimit në Heilbronn.

Telefoni i përfshirjes së qendrës shoqëruese: 07131 37700

Mbiemri Fokusi i financimit Cila diplomë është e mundur këtu?

Gebrüder-Grimm-Schule Gjuha Shkollë e vazhdueshme vetëm deri në 
klasën e 6 
(përgatitje për ri-integrim)

Neckartalschule Mësimi Mundësia e kalimit në një klasë 
bashkëpunimi në shkollat profesionale

Paul-Meyle-Schule Zhvillim fizik, motor dhe 
mendor

Mundësia e kalimit në një klasë 
bashkëpunimi në shkollat profesionale

Pestalozzischule Mësimi Mundësia e kalimit në një klasë 
bashkëpunimi në shkollat profesionale

Hermann-Herzog-Schule Shikim Certifikata e lënies së shkollës së mesme pas 
vitit 9 ose 10 Mundësia e kalimit në një klasë 
bashkëpunimi në shkollat profesionale

Lindenparkschule me shkollë me 
konvikt

Dëgjimi dhe ligjërimi Certifikatë largimi nga shkolla e mesme
Certifikatë largimi nga shkolla e mesme

Alice-Salamon-Schule Zhvillimi emocional dhe 
shoqëror

Shkollë e vazhdueshme (përgatitje për 
ri-integrim)
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Shkollat fillore
1  Albrecht-Dürer-Schule, Dürerstraße 1, 74078 Heilbronn-Neckargartach
2  Dammgrundschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
3   Deutschorden-Grundschule Kirchhausen, Gustav-Lohmiller-Straße 4,  

74078 Heilbronn-Kirchhausen
4   Elly-Heuss-Knapp-Grundschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  

74080 Heilbronn-Böckingen
5   Gerhart-Hauptmann-Schule, Adelberger Straße 8, 74076 Heilbronn
6   Grundschule Alt-Böckingen, Ludwigsburger Straße 75,  

74080 Heilbronn-Böckingen
7   Grundschule Biberach, Bibersteige 9, 74078 Heilbronn-Biberach
8   Grundschule Frankenbach, Würzburger Straße 38, 74078 Frankenbach
9   Grundschule Horkheim, Hohenloher Straße 10, 74081 Heilbronn-Horkheim

10   Grundschule Klingenberg, Sonnenhalde 25, 74081 Heilbronn-Klingenberg
11   Grünewaldschule, Grünewaldstraße 16, 74080 Heilbronn-Böckingen
12  Ludwig-Pfau-Schule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn
13   Rosenauschule, Bergstraße 40, 74072 Heilbronn
14   Silcherschule, Lenaustraße 8, 74074 Heilbronn
15   Staufenbergschule, Staufenbergstraße 91, 74081 Heilbronn-Sontheim
16   Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
17   Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Shkollat praktike
18  Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
19  Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Shkolla komunitare
20   Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  

74080 Heilbronn-Böckingen
21  Fritz-Ulrich-Schule, Karlstraße 104, 74076 Heilbronn

Shkollat profesionale
22  Dammrealschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
23   Heinrich-von-Kleist-Realschule, Kastanienweg 17,  

74080 Heilbronn-Böckingen
24  Helene-Lange-Realschule, Weststraße 33, 74072 Heilbronn
25   Luise-Bronner-Realschule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn
26  Mörike-Realschule, Max-von-Laue-Straße 7-9, 74081 Heilbronn-Sontheim

Gjimnazet
27   Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Kraichgauplatz 17,  

74080 Heilbronn-Böckingen
28   Justinus-Kerner-Gymnasium, Max-von-Laue-Straße 1-3,  

74081 Heilbronn-Sontheim
29  Mönchsee-Gymnasium, Karlstraße 44, 74072 Heilbronn
30  Robert-Mayer-Gymnasium, Bismarckstraße 10, 74072 Heilbronn
31   Theodor-Heuss-Gymnasium, Gymnasiumstraße 70, 74072 Heilbronn

Arsimi për nevojat e veçanta dhe  
qendrat e këshillimit (SBBZ)
32  Gebrüder-Grimm-Schule, Schillerstraße 3-7, 74072 Heilbronn
33  Neckartalschule, Grünewaldstraße 14, 74080 Heilbronn-Böckingen
34  Paul-Meyle-Schule, Güldensteinstraße 32, 74081 Heilbronn-Sontheim
35  Pestalozzischule, Geschwister-Scholl-Straße 8, 74072 Heilbronn

11UDHËRRËFYESI I SHKOLLAVE TË MESME TË ULËTA
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Shkollat praktike
Shkollat praktike sigurojnë arsim të përgjithshëm bazë dhe të zgjeruar dhe bazohet në situata dhe punë të jetës 

reale.

Shkollat praktike ofrojnë mundësinë për të marrë çertifikatën e shkollës së mesme të ulët pas klasës së 9-të ose, 

nëse nevojitet më shumë kohë, pas klasës së 10-të. Nëse diplomoheni me nota të mira, mund të merrni edhe 

kualifikimin të shkollës praktike, një kualifikim të ndërmjetëm arsimor, pas klasës 10. 

Shkollat praktike janë shkolla gjithë ditore me klasa pasdite në 3 - 4 ditë. Ofrohet një gamë e gjerë e grupeve të 

punës. Fëmija juaj ka mundësinë të hajë drekë në një mencë.

Shkollat praktike kanë një profil të fortë të lidhur me punën. Orientimi profesional zhvillohet herët.

Kolegj profesional Gjimnazi profesional

Shkollat:

Mbiemri Fokusimi Gjithë ditën Mensë

Wartbergschule Motoja: "Ne përkasim së bashku"
Ekonomi punë-teknologji, 
Planifikim i karrierës
Karakteristikë e veçantë: 
Shkollë pa racizëm

Ndjekja e detyrueshme
E hënë, e martë, e enjte
deri në orën 15:50; 
ofertë vullnetare AG 
për të mërkurën 

Po

Wilhelm-Hauff-
Shkolla

Motoja: "Shkolla në mes të gjithçkaje"
Profili sportiv, orientimi profesional  
Karakteristikat e veçanta: 
Mësimnxënie e orientuar nga projekti

Ndjekja e detyrueshme
E hënë-e enjte
deri në orën 15:35

Po

Certifikatë largimi nga shkolla e 
mesme Klasa 9 ose 10

Klasa 5-9
Mësimet e nivelit bazë

Certifikata e shkollës praktike
Klasa 10
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Shkollat profesionale

Kalimi: Kolegj profesional

Kalimi: Gjimnazi profesional

Shkollat profesionale janë lloji i provuar i shkollës për marrjen e çertifikatës së shkollës së mesme. E reja është 

se atje mund të plotësohet edhe me çertifikatën e shkollës së mesme (niveli bazë).

Certifikata e mbarimit të shkollës formon një bazë të mirë për një praktikë të kualifikuar, si dhe për kurse të 

arsimit të mëtejshëm siç është shkolla e mesme profesionale. 

Mësimet zhvillohen në klasë. Performanca matet, ndër të tjera, përmes punës në klasë të vlerësuar, ka vërtetime 

me nota dhe nga klasa e 6-të e lart, jepen gjithashtu vendime për ngritjen në klasë.

Shkollat:

Mbiemri Fokusimi Gjithë ditën Mensë

Dammrealschule Multikulturë, koncepti i trajnimit të gjuhës 
vetanake, ekipi i varkave dragon, aktivitete 
të shumta sportive, banda shkollore 
Shkëmbimi i studentëve përmes ERASMUS

grupe pune vullnetare Jo

Heinrich-von-
Kleist-Realschule

Mësim dygjuhësh (anglisht)
Profili sportiv
Kopsht shkollor, vula BORIS

Mbikëqyrja e detyrave 
të shtëpisë, oferta AG, 
oferta e hapur në 
bibliotekën e shkollës

Jo

Helene-Lange-
Realschule

Shkolla miqësore për MINT
Zyra e kulturës, kompani hotelierie

detyra shtëpie
kujdes në 
3 ditë

Jo

Luise-Bronner-
Realschule

Mësoni natyrisht, ditë në natyrë, 
Certifikata WSB (Sport e Ushtrime)

E hënë - E premte 12:00 
- 17:00

Po

Mörike-Realschule Mësim dygjuhësh, 
Profili MINT, trajnerë për të mësuar, bandë 
shkollore, oferta sportive
Vulë BORIS,
Shkëmbimi i studentëve përmes ERASMUS

E hënë - E enjte 12:30 - 
15:40 pasdite; Kthimi 
në shtëpi
kujdes për dhuratat; 
oferta e hapur AG

Po

Klasat 7 - 9 niveli i ndërmjetëm Shkalla 7 - 9 niveli bazë

Certifikatë largimi nga shkolla e mesmeKlasa 10

Certifikatë largimi nga shkolla e mesme

Niveli i ndërmjetëm i nivelit të orientimit 
Klasat 5 + 6 (pa u ulur)
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Shkolla komunitare
Shkolla e komunitetit është një shkollë me performancë të lartë që sfidon dhe inkurajon fëmijët dhe të rinjtë me 

talente të ndryshme në grupe të përbashkëta të mësimnxënies.

Në shkollat e komunitetit, mësimdhënia kryhet sipas standardeve arsimore të shkollës së mesme, praktike 

dhe gjimnazit. Është e mundur të mësohen lëndë të ndryshme në nivele të ndryshme. Reagimet verbale 

mbi kontrollet e objektivave të të mësuarit, diskutimet e rregullta për trainimin dhe statusin e mësimnxënies 

zëvendësojnë notat. Raportet e zhvillimit të mësimit zëvendësojnë certifikatat klasike. Askush nuk ka mbetur në 

shkollën e komunitetit. Shkollat komunitare janë shkolla të detyrueshme gjithë-ditore. Fazat e mësimnxënies 

dhe praktikës zhvillohen në shkollë.

Shkollat:

Mbiemri Fokusimi Gjithë ditën Mensë

Elly-Heuss-Knapp 
Gemeinschaftsschule

Mësim individual
Ndërtim ekipi në klasa 5+ 6
Profili i lëndës së sportit nga klasa e 8-të
Kopsht shkollor, bletë, pyll

Shkolla ditore e plotë:
E hënë, e martë + e enjte
Kujdes shtesë 
mundësohet çdo ditë 
jave nga 7:30 deri në 
17:00

Po

Fritz-Ulrich-
Shkolla

Shkollë efektive shoqërore, 
Profil teatri Klasa 5 + 6
Profilet e gjimnazit:  
Shkencë/Teknologji, 
Spanjisht, Muzikë/Teatër

Shkolla ditore e plotë:
E hënë - E mërkurë nga 
Ora: 8:15 - 16:00
E premte nga ora 8:15 
deri në 12:35

Po

Certifikatë largimi nga shkolla e 
mesme pas klasës 9

Klasa 5-10
Niveli bazë, i ndërmjetëm dhe i avancuar

Një fëmijë mund të mësohet në lëndë të ndryshme në nivele të ndryshme 
(diferencimi i brendshëm) 

Certifikatë largimi nga shkolla e 
mesme pas klasës 10

Kalim në
gjimnaz profesional
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Gjimnazet
Shkolla e mesme e përgjithshme çon në Abitur në klasën 12, e cila ju jep të drejtën të studioni në një universitet 

pa asnjë kufizim. Me arritjen në klasën e 11-të, merret çertifikata e shkollës së mesme. Shkollat gramatikore 

kanë një gamë të gjerë të mundësive arsimore, me secilën shkollë që ka përparësi të ndryshme. Mësimet 

janë vazhdimisht në nivelin E, vlerësimet e performancës kryhen përmes notave. Në shkollën e mesme të 

përgjithshme mësohen gjermanishtja, matematika, të paktën dy gjuhë të huaja, shkencat shoqërore, shkencat 

natyrore, lëndët muzikore dhe artistike dhe sporti. Çdo shkollë e ciklit të lartë përcakton përparësitë e veta 

brenda këtij spektri. Shkollat e ciklit të lartë të arsimit të përgjithshëm presin një interes të theksuar për çështjet 

shkollore dhe motivim të lartë. Një zotërim i mirë i gjuhës gjermane është, pra, një kërkesë e rëndësishme.

Shkollat:

Mbiemri Fokusimi Gjithë ditën Mensë

Elly-Heuss-Knapp 
Gymnasium

Vazhdimisht mësim dygjuhësh me 
mundësia e nivelit ndërkombëtar Abitur
Anglisht nga klasa 5, Frëngjisht nga klasa 6, 
zgjedhja e profilit nga klasa 8:
- Gjuha: (Kryesor në rusisht ose latinisht)
- Shkencat natyrore/teknologjia

E hënë - E enjte 08:00 - 
15:30
detyra shtëpie
kujdes, mbështetje;
oferta AG

Po

Justinus-Kerner- 
 
Gymnasium

MINT 1-Shkolla
Anglisht nga klasa 5, Latinisht ose 
Frëngjisht nga klasa 6 
Klasa orkestrale në klasat 5-7
Zgjedhje e profilit nga klasa 8:- Shkencat 
natyrore/teknologjia
- Gjuhët (lënda kryesore Spanjisht)
- Artet pamore

E hënë, e martë, e 
mërkurë
oferta AG

Po

Mönchsee-
gymnasium

Anglisht nga klasa 5, Latinisht ose 
Frëngjisht nga klasa 6
Profili i muzikës tashmë i mundur në klasat 
5-7
Zgjedhje e profilit nga klasa 8:
- muzikë
- Shkencat natyrore/teknologjia
- Gjuhët (lënda kryesore Spanjisht)

E hënë, e martë, e enjte 
deri në 15:30

Po

Robert-
Mayer-Gymnasium

Mësimi në gjuhë: G8+
Anglisht nga klasa 5, Latinisht ose 
Frëngjisht nga klasa 6,
Zgjedhje e profilit nga klasa 8:
- Shkencat natyrore/teknologjia
- Gjuhët (lënda kryesore Italisht)

E hënë, e enjte
Klasat e pasdites; 
Mbikëqyrja e detyrave 
të shtëpisë; oferta AG

e martë, e 
enjte

Thedor-Heuss- 
Gymnasium

Anglisht dhe Latinisht nga klasa 5
Zgjedhje e profilit nga klasa 8:
- Gjuha (Frëngjisht, Greqisht, Latinisht)
- Shkencat natyrore/teknologjia

E hënë-e premte detyra 
shtëpie-mbështetje deri 
në 15:30

E hënë, e 
martë

 1-MINT: Matematikë-Shkencë Kompjuterike-Shkencë Natyrore-Teknologji



16 UDHËRRËFYESI I SHKOLLAVE TË MESME TË ULËTA

Gjimnazet profesionale

Pas një kualifikimi të suksesshëm të shkollës së mesme ose pas përfundimit të klasës 10 të një shkolle të mesme 

të përgjithshme, ekziston një përzgjedhje e madhe e shkollave të mesme profesionale në Heilbronn në të cilat 

mund të merret kualifikimi i përgjithshëm i hyrjes në universitet: 

Gjimnazi profesional Shkolla Adresa

Biotechnisches Gymnasium (BTG) Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Ernährungswissenschaftliches 
Gymnasium (EG)

Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Sozial- und 
gesundheitswissenschaftliches 
Gymnasium (SGG)
Profili: Social

Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Sozial- und 
gesundheitswissenschaftliches 
Gymnasium (SGG)
Profili: Shëndeti

Peter Bruckmann-Schule Alfred-Finkbeiner-Str. 2
74072 Heilbronn

Technisches Gymnasium (TG)
Profili: Inxhinieri mjedisore

Johann-Jakob-Widmann-Schule Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Technisches Gymnasium (TG)
Profili: Mekatronikë, 
Dizajn dhe teknologji mediatike,
Teknologji informacioni,
Teknologji dhe menaxhim

Wilhelm-Maybach-Schule Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Wirtschaftsgymnasium (WG)
Profili: Ekonomia, ekonomia 
ndërkombëtare

Andreas-Schneider-Schule Längelterstr. 106
74080 HN-Böckingen

Wirtschaftsgymnasium (WG)
Profili: Ekonomia, ekonomia 
ndërkombëtare

Gustav-von-Schmoller-Schule Frankfurter Str. 63
74072 Heilbronn
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Adresa të rëndësishme:

Qyteti Heilbronn 
Departamenti i Shkollave, Kulturës dhe Sporteve
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-2410
Faks: 07131 56-3196
E-Mail: schulkultsport@heilbronn.de

Zyra Komunale për Menaxhimin e Arsimit
Telefon: 07131 56-4219 
E-Mail: clearingstelle@heilbronn.de

Qyteti Heilbronn, 
Zyra për familjen, të rinjtë dhe të moshuarit
Ekipi këshillues për shtatzëninë, 
Familja dhe situatat e veçanta të jetës
Wilhelmstraße 23
74072 Heilbronn
Qendra e këshillimit për informacionin e kontaktit: 
Wollhausstraße 20, 74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-2648
Faks: 07131 56-3879
E-Mail: bfe@heilbronn.de
Internet: www.heilbronn.de

Qyteti Heilbronn
Departamenti i Shëndetësisë
Bahnhofstraße 2
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-3540
Faks: 07131 56-3539, 
Internet: www.heilbronn.de

Autoriteti Shtetëror i Arsimit Heilbronn
Rollwagstraße 14
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 64-37700
Faks: 07131 64-37720
Internet: www.schulamt-heilbronn.de

Qendra e këshillimit psikologjik në shkollë
Rollwagstraße 16
74072 Heilbronn
Telefon: 07131 64-37762
Faks: 07131 64-37760
E-Mail: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de
Internet: www.schulamt-heilbronn.de



19UDHËRRËFYESI I SHKOLLAVE TË MESME TË ULËTA



WWW.HEILBRONN.DE | FACEBOOK.COM/HEILBRONN.DE


