VPIS V SREDNJE ŠOLE IN
DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO
LETO 2020/21
PREDSTAVITEV RAZPISA

Sabina Breznik, šolska svetovalna
delavka

Kakšen poklic imaš, je vseeno.
Vsi poklici so enako visoko.
A važno je, da delaš pošteno
in ne samo z levo roko.
(Tone Pavček)

VLOGA STARŠEV PRI POKLICNEM
ODLOČANJU
POGOVOR Z OTROKOM:
- Kaj rad počneš?
- Kaj ti je v šoli zanimivo? (predmet)
- Kakšna osebnost si (značaj, temperament, vrednote … )?
- Kako te jaz vidim (iskreno spregovoriti o močnih in šibkih področjih)?
- Skupaj brskati po internetu, npr. branje o določenem poklicu, primerjati
poklice …

Besede Tako kot se boš odločil vodijo mlade v
osamljenost pri pomembni odločitvi.

18053 učencev bodočih 1. letnikov (605
več kot lani) in 23782 prostih mest .

RAZPIS
• samo

v elektronski verziji (na spletni strani MIZŠ –
DELOVNA PODROČJA – SREDNJE ŠOLE – VPIS) ali na spletni
strani naše šole (svetovalna služba – poklicna orientacija)
• VSEBINA:
•PRILOGA 1: vpis v nižje poklicno, srednje poklicno,
strokovno tehniško izobraževanje in gimnazije
•PRILOGA 2: vpis v poklicno-tehniško izobraževanje
•PRILOGA3: vpis v poklicne tečaje
•PRILOGA4: vpis v maturitetne tečaje
•PRILOGA 5: razpis izbirnih predmetov splošne mature v
gimnazijah in maturitetnem tečaju
•PRILOGA 6: vpis v dijaške domove

INFORMATIVNI DAN


V petek, 14. februarja 2020,
ob 9. in 15. uri – TAKRAT V OŠ NI POUKA ZA 9. RAZREDE.



V soboto, 15. februarja 2020,
ob 9. uri

(Posebnosti – predvsem za šole, ki izvajajo več programov
 Gimnazija Šiška, Gimnazija Bežigrad – mednarodna
matura, Srednja šola za farmacijo kozmetiko in
zdravstvo, SVŠGUGL, Šolski center Postojna dislocirana
enota Ilirska Bistrica in druge;)

VRSTE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV
Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)
Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Srednje strokovno in tehniško (4 leta)
Gimnazije (4 leta)

-

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
POGOJ ZA VPIS:
-končanih najmanj

TRAJANJE:

7

2 leti

razredov OŠ
-končana OŠ s prilagojenim
programom

Nižje poklicno
izobraževanje
NADALJEVANJE:

ZAKLJUČEK:

zaključni izpit

-srednje poklicno ali
srednje strokovno in
tehniško izobraževanje

-

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
POGOJ ZA VPIS:

TRAJANJE:

-končana OŠ

3 leta

-končano nižje poklicno
izobraževanje
Srednje poklicno
izobraževanje

NADALJEVANJE:
ZAKLJUČEK:

-poklicno tehniško

zaključni izpit

(3 + 2)

-maturitetni tečaj

POZOR!
POSEBNOSTI PRI VPISU V SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
•

PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST

•Rudarstvo (geostrojnik rudar)
Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za
izobraževanje po programu, izda
pooblaščeni zdravnik (zdrava hrbtenica,
vid, sluh).

-

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
POGOJ ZA VPIS:
TRAJANJE:

-končana OŠ

4 leta

-končano nižje
poklicno izobraževanje
Srednje
strokovno in
tehniško

NADALJEVANJE:

ZAKLJUČEK:

-višje in visoke strokovne šole

poklicna matura

-s predmetom splošne mature:
nekateri univerzitetni programi
-maturitetni tečaj

POZOR!
POSEBNOSTI PRI VPISU V SREDNJE STROKOVNO IN
TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST:
 Rudarstvo (geotehnik) – potrdilo izda zdravnik

POSEBNA NADARJENOST IN SPRETNOST:
 Zobotehnik
preverjajo šole, ki
 Fotografski tehnik
izvajajo te programe
 Tehnik oblikovanja – enak preizkus kot za umetniško gimnazijo – likovna


smer. Če ga kandidat opravi, lahko kandidira za en ali drug program.
Potrdilo o opravljenem preizkusu izdajo šole, ki ga izvajajo, in velja SAMO ZA ŠOLO, KI JE
POTRDILO IZDALA.

SREDNJEŠOLSKI
PROGRAMI

POGOJ ZA VPIS:

TRAJANJE:

-končana OŠ

4 leta

-VRSTE: gimnazija, športni
oddelek gimnazije, umetniška,
klasična, tehniška, ekonomska

Gimnazijski
programi
NADALJEVANJE:

ZAKLJUČEK:
matura

-višje, visoke strokovne
šole, univerzitetni
programi

POZOR!
POSEBNOSTI PRI VPISU V GIMNAZIJE

PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST – potrdilo izda zdravnik:
Umetniška gimnazija (glasbena smer – petje, pihala, trobila, tolkala, plesna
smer – balet/sodobni ples)
Gimnazija (športni oddelek)
Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu)

POSEBNA NADARJENOST IN SPRETNOST:
Umetniška gimnazija
Likovna smer
Glasbena smer
Plesna smer (balet, sodobni ples)
STAROST:
Umetniška gimnazija (glasbena smer- petje: Ž do 22 let, M do 24 let;
kontrabas: do 20 let; jazz - zabavna glasba: do 24 let)

POZOR!
POSEBNOSTI PRI VPISU V GIMNAZIJE
ŠPORTNI DOSEŽKI


Športni oddelek programa gimnazije



Športni oddelek ekonomske gimnazije v poskusu

Status A (+10 točk): kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije

Status B (+5 točk)
Status C
Na podlagi dokazil
•

zdravniško potrdilo,

•

potrdilo nacionalne panožne zveze, da je kandidat pri njih registriran in tekmuje,

•

potrdilo društva, kluba z izjavo trenerja,

•

potrdilo Olimpijskega komiteja – če ga kandidat ima

izda srednja šola potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.

POZOR!
POSEBNOSTI PRI VPISU V GIMNAZIJE

Waldorfska gimnazija
Predhodni razgovor s starši in otrokom.

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV OZ. SPRETNOSTI IN
POSREDOVANJE DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH
 ROK

do 4.

PRIJAVE za opravljanje preizkusov oz. spretnosti:

marca 2020 na šolo, na katero se bodo vpisali (oz. je ena od izbir).

Obrazci za prijavo na:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_sol
stvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija
_v_ss/#c17947
 KDAJ

BODO POTEKALI PREIZKUSI NADARJENOSTI IN
SPRETNOSTI:
-med 11. in 23. 3. 2020 – za točen termin glej razpis (npr. zobotehnik: 19.

3. 2020, ob 14.30, tehnik oblikovanja: 14. 3. 2020, ob 8.00, fotografski tehnik:
13. 3. 2020, ob 8.00; sodobni ples: 17. 3. 2020, ob 9.00)
-s sabo morate imeti vse pripomočke, navedene v razpisu

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV OZ. SPRETNOSTI IN
POSREDOVANJE DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH


ROK oddaje dokazil o športnih dosežkih:

Najkasneje do 4. marca 2020
3. marca 2020 poteka testiranje za nogometni oddelek





Zdravniško potrdilo
Izpolnjen obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da
je kandidat pri njej registriran …
S strani društva podpisan obrazec, izjava trenerja, podatki o treningih,
tekmovanjih …
Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – če ga kandidat ima.

Obrazci na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobraz
evanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

• šole, ki preverjajo

posebno nadarjenost, spretnost oz.
zahtevajo športne dosežke bodo kandidatom do

26. 3. 2020 izdale POTRDILO O IZPOLNJEVANJU
POSEBNIH POGOJEV
• Do

navedenega roka morajo potrdila o
izpolnjevanju športnih dosežkov, prijave na
preizkuse nadarjenosti/spretnosti oddati tudi
kandidati, ki bi potrdila o izpolnjevanju pogojev
potrebovali v 2. krogu izbirnega postopka oz.
obstaja možnost, da prijavo prenesejo.

PRIJAVA
PRIJAVA

VPIS

 ENA

izpolnjena prijavnica – ENA izbira.
+ potrdila (v kolikor so potrebna)

 MŠŠ-2-1,20/08

 Izpolnili

in odposlali jih bomo v šoli (Če želite?),
za dijaški dom oddate prijavnico sami

ROKI
 ODDAJA

PRIJAVNICE:
do 2. april 2020



Predložiti potrebna dokazila:
 Potrdilo o psihofizični sposobnosti.
 Potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, če ga ni izdala šola, na katero
se prijavlja.

8. 4. 2020 – na spletni strani MIZŠ bodo objavljene informacije o
številu prijav za vpis.
Do 23. 4. 2020 – možnost prenosa prijave na drugo šolo.

MERILA
1.




Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda.
(175 možnih točk)
Gimnazija, športni oddelek
(do 10 točk, 5 za status B, 10 za status A)

2.


Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom
točk upoštevajo rezultate NPZ-jev iz SLJ in MAT.
 rezultati NPZ, na podlagi predhodnega soglasja staršev

ČE JE OMEJITEV VPISA …
1. KROG
 Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v 1. krogu zapolnile 90
% razpisnih mest.
2. KROG
 V 2. krogu izbirnega postopka lahko sodelujejo le tisti
kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso
uvrstili na izbrano šolo (10 % prostih mest). Lahko pa
kandidirajo tudi na vsa ostala prosta mesta šol, ki vpisa
niso omejile.

VAJENIŠTVO
IZVAJANJE NEKATERIH PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI
• Vsaj 50% izobraževanja se izvede pri delodajalcih (običajni
programi cca. 22%)
• šole, ki bodo 2020/21 izvajale programe tudi v vajeniški obliki:
 MIZAR (ŠC NM, ŠC SG, ŠC Nova Gorica, ŠC Škofja Loka)
 KAMNOSEK (SGGOŠ Bežigrad)
 OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad, ŠC Škofja Loka, ŠC NM, ŠC Nova Gorica, TŠC Maribor)
 GASTRONOMSKE IN HOTELIRSKE STORITVE (Izola, Radenci)
STEKLAR (Rogaška Slatina)
PAPIRNIČAR (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
SLIKOPLESAKAR-ČRKOSLIKAR (ŠC Kranj, Srednja gradbena šola MB)

 STROJNI MEHANIK (ŠC NM, Škofja Loka, Velenje, KrškoSevnica)
 ZIDAR (ŠC Kranj, NM, SGGOŠ LJ)
 ELEKTRIKAR (ŠC Kranj, Velenje)
 Mehatronik-operater (ŠC NM, Srednja tehniška šola KP,
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
 KLEPAR-KROVEC (ŠC Ptuj)
•seznam delodajalcev na spletni strani MIZŠ (DO 16. 6. 2020 – oddati
podpisano vajeniško pogodbo). Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško
pogodbo bo iz izbirnega postopka izvzet.

VAJENIŠTVO
• vajenci imajo

status dijaka.
• prejemajo vajeniško nagrado – ne vpliva na
štipendije
1.letnik cca. 250 evrov,
2. letnik cca. 300 evrov,
3. letnik cca. 400 evrov
mesečno
Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi
programa: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA;

NOVOSTI
NOVI PROGRAMI:
Srednje poklicno izobraževevanje:
•Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Biotehniški izobraževalni
center Naklo,
•Bolničar - negovalec, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj:
najmanj 26 prijav ob roku za prijave);

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja:
•Zdravstvena nega, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj:
najmanj 28 prijav ob roku za prijave);

Izobraževalni program gimnazijskega izobraževanja:
•

Umetniška gimnazija – likovna smer in Umetniška gimnazija –
smer gledališče in film, Gimnazija Ptuj.

ROKI
8. 4. 2020

objava števila prijavljenih kandidatov (spletna stran MIZŠ –
PAZI!)

do 23. 4. 2020

možnost prenosa prijave

do 22 . 5. 2020

MIZŠ objavi seznam šol z omejitvijo vpisa

do 27. 5. 2020

učenci s strani srednjih šol obveščeni ali omejitev vpisa
bo

med 16. in 19. 6. 2020

predložitev ustreznih dokumentov na
srednjo šolo (če šola nima omejitve, so kandidati ob
predložitvi dokumentov vpisani)

do 19. 6. 2020

MIZŠ objavi rezultate 1. kroga izbirnega postopka, srednje
šole seznanijo kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu z
možnostmi v 2. krogu.

do 29. 6. 2020

prijava v 2. krogu

do 30. 6. 2020

vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

do 31. 8. 2020

vpis kandidatov na šole, ki imajo še prosta vpisna mesta -

VPIS V DIJAŠKE DOMOVE

• informativni dan:

14. in 15. 2. 2020

• do 2. 4. 2020 – oddati prijavnico v samo en dijaški dom (obrazec
na straneh MIZŠ) – ODDATE SAMI
• do 23. 4. 2020 – možen prenos prijave

• do 27. 5. 2020 – obvestilo o morebitnih omejitvah vpisa
• vpis bo potekal do 30. 6. 2020 (če je omejitev do 10.7. 2020), v
jesenskem roku do 30. 9. 2020
•OB VPISU PRILOŽITI DOKAZILO O STATUSU DIJAKA

• SUBVENCIJA, ČE JE V DIJAŠKEM DOMU VEČ OTROK (ni nujno,da sta
oba v istem DD)

POMEMBNO SE JE DRŽATI VSEH PREDPISANIH
ROKOV.
POMEMBNO SE JE ODZVATI NA OBVESTILA, KI VAM
JIH POŠLJE SREDNJA ŠOLA (KDAJ PRINESTI
DOKUMENTE, KDAJ BO POTEKAL VPIS … )

