POVZETEK RAZPISA ZA VPIS V
SREDNJE ŠOLE 2020/2021
PSIHOFIZIČA SPOSOBNOST
ZDRAVNIŠKA POTRDILA
(ob vpisu) – (rudarstvo in pihala, petje, ples, športniki)
NADARJENOST
zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija –
likovna smer, glasbena smer, plesna smer, sodobni ples

ŠPORTNI ODDELKI – razvrstitev v statuse A, B, C
- zdravniško potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem
preventivnem pregledu v zadnjem letu;
- izpolnjen posebni obrazec s potrdilom nacionalne panožne športne zveze o registraciji,
tekmovanjih in dosežkih skladnih z merili o izbiri kandidatov za vpis v športni oddelek;
- potrjen posebni obrazec kluba z izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, s
podatki o perspektivnosti športnika, s podatki o programu treninga in tekmovanj, o športnih
ciljih in s podatki o najboljših rezultatih;
- potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva

Do 4. MARCA (SAMI) morajo VSI učenci oddati prijave tudi v
primeru, če bi se vpisali na drugo šolo in bi v prenosnem roku (do
22. 4.) prenesli prijavo, kakor tudi kasneje v 2. krogu (rangiranje šol)
želeli vpisati v športni oddelek gimnazije.
Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

PREIZKUSI NADARJENOSTI:
• tehnik oblikovanja: 13. 3. ob 8. uri (učenci, ki opravijo izpit iz
oblikovanja ali gimnazije, velja za oba programa)
• fotografija: 12. 3. ob 8. uri
• likovna gimnazija: 12. 3. ob 8. uri (učenci, ki opravijo izpit iz
oblikovanja ali gimnazije, velja za oba programa)
• umetniška gimnazija - glasbena (Srednja glasbena in baletna
šola): 12. in 13. 3. ob 8.30
• umetniška gimnazija – plesna smer (Srednja glasbena in
baletna šola): 12. in 13. 3. ob 8.30
• umetniška gimnazija - plesna smer: Srednja vzgojiteljska šola
– Kardeljeva ploščad 28A 17. 3. ob 9. uri
• zobotehnik: 11. 3. ob 14.30

•

Waldorfska gimnazija: pred vpisom je obvezen pogovor z
učencem in starši: 2. do 16. 4. 2021
Posebna prijava za preizkus – VSI oddajo prijave do 4. 3. (SAMI)
Glede na epidemiološko situacijo je možno, da bodo šole preizkuse nadarjenosti izvedle
na daljavo, ali izvedbo preizkusov razporedile na več dni. O vseh podrobnostih bodo
prijavljene kandidate na preizkus šole obvestile neposredno. Kandidati naj spremljajo
spletne strani šol, ki izvajajo preizkuse nadarjenosti.
Šole bodo kandidatom izdale potrdilo do 26. 3. na posebnem obrazcu.

POSTOPEK
PRIJAVA 2. april (mi do 29. marec)
le ena prijavnica – razen za vpis na Umetniško gimnazijo,
glasbena smer in plesna smer, ko gre za vzporedno
šolanje,
za prijavnico bomo poskrbeli na šoli
zdravniško potrdilo, potrdilo o opravljenih preizkusih
nadarjenosti (samo tisti, ki se bodo vpisali na drugo šolo), oziroma
potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev
• preizkusi nadarjenosti (v marcu), prijavijo se vsi zainteresirani in
vsi, ki potrebujejo preizkus (SAMI) na posebnem obrazcu;
rezultati znani do 26. marca
• informacije o številu vpisanih 8. 4.
• prenos prijav do 22. 4. (? preusmerjanje)
• zaključek prijavljanja:
- sprejem,
- povečanje števila mest,
- omejitev vpisa (obveščeni do 27. maja)

Preverjanje znanja: (175 točk)
prvi rok:
- slovenski jezik 4. 5. 2021
- matematika 6. 5. 2021
- tretji predmet 10. 5. 2021 – angleščina

Prinašanje dokumentacije: v času od 16. do 21. junija do 14.
ure.

1. krog: sprejem 90% kandidatov (21. 6.);. bodo znane spodnje
meje izbirnega postopka, v primeru, da niso sprejeti je potrebno
razvrstiti šole za 2. krog (prijava do 24. 6.)

2. krog: nesprejeti kandidati (24. 6. do 15. ure)
• rangiranje šol
• računalniška razvrstitev; v izbirnem postopku lahko sodelujejo
le kandidati, ki izpolnjujejo vse razpisane pogoje

• obveščeni 29. 6. do 15. ure
• prenos dokumentov 30. 6. do 14. ure
Če imaš popravni izpit, moraš obvestiti srednjo šolo!

DOKUMENTACIJA (junija):
• spričevalo (spričevala),
• rojstni list,
• potrdilo o državljanstvu

ŠTIPENDIJE: JUNIJ
•
•
•
•

kadrovske,
republiške (vloga na Center za socialno delo),
Štipendije za deficitarne poklice – 3. letna poklicna šola,
Zoisove (vloga – obrazec na spletni strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve ali na državnem portalu – Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije),
• Štipendijski programi Ad futura (štipendiranje v tujini),
• Nagrada za trajnostni razvoj.

SEŠTEVEK TOČK
1. ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV 7., 8. IN 9.
RAZREDA
2. SKUPAJ JE TO 175 TOČK
3. UMETNIŠKA GIMNAZIJA – preizkus nadarjenosti
4. ŠPORTNA GIMNAZIJA
ŠPORTNIKE za vpis na športno gimnazijo, IZBIRAJO poleg že
omenjenih meril še glede na merila, pridobljena s športnimi
dosežki:
status A 10 točk
status B 5 točk
OPOZORILO:
1. Če je na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, se izbira na
podlagi DOSEŽKOV NA NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA IZ
SLOVENŠČINE IN MATEMATIKE
2. Če je na podlagi prejšnjega kriterija še vedno več kandidatov z enakim
številom točk, se izbere tistega, ki ima več točk po MERILIH ŠOLE.

VAJENŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA:
- Srednja gradbena šola (kamnosek, zidar),
- Srednja strokovna šola Bežigrad (oblikovalec kovin – orodjar,
mehatronik operater, klepar – krovec, avtoserviser, avtokaroserist,
samo vajeniška oblika pa bo papirničar – PRAKSA JE PRI
DELODAJALCU – glej spletno stran Ministrstva za šolstvo (učna
mesta).
Na vpisnico se označi: VAJENIŠKA OBLIKA*
Če priložijo vajeniško pogodbo, imajo ob vpisu v šolo prednost – vajeniško
pogodbo je potrebno oddati do 16. 6., če želiš imeti prednost pri vpisu.

