KAM PO OSNOVNI ŠOLI

Vipava, 28. 1. 2021

Alenka Čehovin, svetovalna delavka

VRSTE PROGRAMOV
• Programi nižjega poklicnega
izobraževanja – skrajšan program (2 leti)
• Programi srednjega poklicnega
izobraževanja – poklicne šole (3 leta)
• Programi srednjega strokovnega in
tehniškega izobraževanja (4 leta)
•

Programi poklicno tehniškega izobraževanja (3+2)

• Srednje splošno izobraževanje (4 leta) gimnazija

SISTEM VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI
• Od vrtca do doktorata
• PTI – poklicno tehnično izobraževanje
(3+2)
* vajeniška oblika nekaterih programov
srednjega poklicnega izobraževanja
(mizar, oblikovalec kovin – orodjar v NG)
Vpis na univerzitetne programe s petim
predmetom na poklicni maturi (peti
predmet)

MATURITETNI IN POKLICNI
TEČAJ
1. MATURITETNI - za tiste, ki imajo poklicno maturo...
Priloga IV: Razpis za vpis v maturitetni tečaj

2. POKLICNI – za tiste, ki imajo zaključen 4. letnik gimnazije
ali srednjega strokovnega in tehničnega izobraževanja ali
zaključen 4. letnik poklicno tehničnega izobraževanja

- ekonomski tehnik
- gastronomsko - turistični tehnik
- vzgojitelj predšolskih otrok
Priloga III: Razpis za vpis vpoklicni tečaj

INFORMATIVNI DAN
•
•
•

Petek: 12. 2. 2021 ob 9.00 in 15.00 in
Sobota: 13. 2. 2021 ob 9.00
Glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dnevov
na šolah ne bo mogoča. Zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način
oziroma s spletno predstavitvijo.

•

• Vsem kandidatom svetujemo, da si podrobno pogledajo spletne
strani šol, v katere se želijo vpisati oziroma jih zanimajo. Na spletni
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (Obvestilo o
informativnih dnevih) je objavljen seznam vseh srednjih šol, skupaj s
seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s
povezavami do njihovih spletnih strani.
• Objavljeni bodo tudi spletni naslovi vseh dijaških domov.

ROKOVNIK 2020/21
• Rokovnik (obvestilo za starše in učence)
• Oddati prijave za preizkuse nadarjenosti in
dokazila o športnih dosežkih do 4.3.2021
• Oddati prijave za vpis v srednjo šolo in dijaški
dom do 2. 4. 2021
• Morebitni prenos prijav do 22. 4. 2021

POGOJI ZA VPIS
• Oddati predpisano prijavnico (1)
• Posebni pogoji:
• 1. psihofizične sposobnosti (zdravniško
potrdilo)
2. preizkus posebne nadarjenosti oz.
spretnosti (sprejemni izpit)
3. potrdila o športnih dosežkih

(1)PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI

• Psihofizične sposobnosti preverja pooblaščeni
zdravnik => zdravniško potrdilo.
• Za katere programe je potrebno imeti
zdravniško potrdilo: Razpis Priloga I
• (umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer, športna
gimnazija in ekonomska gimnazija (športni oddelek))

(2) POSEBNA NADARJENOST
(3) ŠPORTNI DOSEŽKI

V Razpisu (prijavnica, obrazci in informacije): Priloga I

• Prijavo za opravljanje preizkusov in potrdila o športnih
dosežkih mora učenec oddati do 4. 3. 2021
• Kdaj in kje bodo preizkusi potekali in kaj mora učenec
prinesti (Priloga I str. 5,6,7.)

• Kakšna dokazila je potrebno pripraviti o športnih
dosežkih (Priloga I str. 7)

SREDNJE ŠOLE
•
•
•
•
•

Goriška regija
Primorsko – notranjska regija
Obalno – kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Razmestitev programov in obseg vpisa v
programe zasebnih šol

• Priloga I

VPIS V SREDNJO ŠOLO IN
DIJAŠKI DOM
Oddati prijave do 2. 4. 2021
1. Za vpis v srednjo šolo:
•
•
•
•

(Kako se bo oddajalo prijavnice za vpis v srednjo šolo:
ali 1. pišemo v šoli po 15.3.2021, prinesejo domov v podpis, vrnejo na šolo in pošljemo za vse
ali 2. napišejo sami doma – (podpis ravnateljice!) in pošljejo
ali 3. v elektronski obliki – pošiljajo sami – če bodo takšna navodila)

-

PRIJAVNICA Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo (1).pdf

-

Zdravniško potrdilo (Psihofizična sposobnost)
Potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov (športna gimnazija ali športni oddelek), če
potrdila ni izdala šola, kamor se prijavlja.

2. Za

vpis v dijaški dom
PRIJAVNICA ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM (oddajo sami)

-

Prijavnico se dobi v PrilogiVI DIJAŠKI DOMOVI

OMEJITEV VPISA - 1. IN 2. KROG
IZBIRNEGA POSTOPKA
Izbirni postopek in roki Priloga I. str. 8,9,10

Izbirni postopek:
1. kriterij: zaključene ocene obveznih predmetov v 7. 8. 9.razredu
2. kriterij: NPZ iz SLO in MAT (če jih je več na zadnjem mestu)

• 1. krog: Po merilih izberejo učence za 90%
razpisanih mest
• 2. krog: Učenci, ki niso uspešni v prvem krogu(
ali pa so opravili popravni izpit do začetka 2.
kroga), lahko kandidirajo na 10% prostih mest
na vseh srednjih šolah, ki bodo omejile vpis in
na vsa prosta mesta na drugih srednjih šolah.

NOVOSTI PRAVILNKA O
VPISU V SREDNJE ŠOLE

• Nekaj novosti
Sprejete so bile prvič za generacijo 2019/20

ŠTIPENDIJE https://www.srips-rs.si/stipendije
1. Kadrovske
Razpis si lahko večkrat pogledate na spletni strani Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS (JS) http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
Prošnje oddate v kadrovski službi podjetja, kjer zaprosite za
štipendijo.
2. Državne
Vložiti avgusta (ali kadarkoli) na območni Center za socialno delo na
enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
3. Zoisove
Štipendije bo podeljeval JS,ki tudi objavi razpis do konca junija.
4. Za deficitarne poklice
JS jih podeljuje na podlagi Razpisa (izšel naj bi konec januarja)
Informacije o štipendijah za deficitarne poklice
Vlogo oddate od 15. 6. 2021 naprej.

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU
• Novi zakon začel veljati 1.1.2014
• Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne
dijake na novo uvaja štipendijo za deficitarne poklice
in možnost kombiniranja štipendij.
• Pri Zoisovih štipendijah je ključna novost, da je prvi
pogoj za pridobitev štipendije izjemni dosežek ( ki jih
učenec pridobi v zadnjih dveh letih ______________). Povprečna vstopna
ocena je za osnovnošolce 4,70 (to je povprečje vseh
zaključenih ocen vseh predmetov v 9. razredu)

KJE DOBITE INFORMACIJE?
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(Vpis v srednje šole)
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(Državna štipendija | GOV.SI)
• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije
(štipendije: kadrovske, Zoisove, za deficitarne
poklice.....)
• Na naslovih srednjih šol (o programih,
predmetih, posebnostih na tej šoli......)

KAKO DO INFORMACIJ NA NAŠI ŠOLI ?
• Na internetni strani naše šole: Osnovna šola Draga Bajca
Vipava => šolska svetovalna služba => Poklicna
orientacija :
• 1. Koristne povezave
• 2. Informacije o šolah in poklicih
• 3. Štipendije
• 4. Povezave do srednjih šol v naši regiji
• V razgovoru s svetovalno delavko
• Po telefonu: 36 64 343 ali 36 64 351
• Po elektronski pošti:
alenka.cehovin@os-vipava.si

Dejavniki uspeha na poti skozi
življenje
• Spletno predavanje za starše in pedagoške
delavce (organizira Karierni Plac)
• Torek, 9. februar 2021 ob 18.00 preko ZOOM-a
• Brezplačno
• Predava:
• red. prof. dr. Matej Tušak /športni psiholog
• Potrebna je prijava

“Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do
uspeha.
Če imaš rad, to kar delaš,
boš uspešen.”
Albert Schweizer, zdravnik in misijonar

