Razpis za vpis
v šolsko leto 2022/23

Vsi programi so razpisani pogojno.

Če bo število prijav bistveno manjše od
števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2022/23
ne bo izvajala programa.
(obvesti srednja šola pred koncem roka prenosa prijav)

NOVI PROGRAMI v šol.l. 2022/23:



Tehniška gimnazija → Srednja gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola Lj.



Gimnazija → Srednja šola za gastronomijo in turizem Lj.



Frizerski tehnik (PTI) → Srednja frizerska šola Lj., Šolski
center Kranj

(Program namenjen tistim, ki so uspešno končali poklicni program Frizer)




v petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri ter
v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.

Predstavitve bodo izvedene virtualno – spremljajte spletne strani šol.
Seznami srednjih šol skupaj z izobraževalnimi programi njihovimi spletnimi stranmi in
inf. glede izvedbe informativnega dneva je objavljen na strani Ministrstva:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

SPLOŠNI IN POSEBNI VPISNI
POGOJI
Splošni pogoji:
 uspešno zaključena OŠ !!!velja za vse učence!!!

Posebni pogoji:
 psihofizične sposobnosti
 posebna nadarjenost oz. spretnost


športni dosežki

(kandidate se na podlagi športne uspešnosti
razvrsti v statuse A, B, C)

Starost (umetniška gimnazija-glasbena smer petje inštrument)
 pogovor z učencem in starši: Waldorfska gimnazija,
pogovor z učencem: Gimnazija (športni oddelek) in


Ekonomska gimnazija (športni oddelek)

POSEBNI VPISNI POGOJI
Potrdilo o opravljenem preizkusu za posamezen program
izdajo srednje šole, ki ga izvajajo (potrdilo velja samo na
šoli, ki ga je izdala).
Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po
programu, izda pooblaščen zdravnik.

POSEBNI VPISNI POGOJI
trajanje

PROGRAM

Psihofizične
lastnosti

3 leta

Geostrojnik rudar

x

4 leta

geotehnik

x

4 leta

zobotehnik

X

4 leta

fotografski tehnik

X

4 leta

tehnik oblikovanja

X

4 leta

Umetniška gimnazija:
likovna smer
glasbena smer + starost
plesna smer

X
X
X

4 leta

gimnazija: športni oddelek
ekonomska gimnazija: športni
oddelek

4 leta

Waldorfska gimnazija,
Gimnazija športni oddelek

X
X

Nadarjenost
oz. spretnost

Športni
dosežki

X
X

X
X
pogovor z učenci in starši
pogovor z učencem

ROKI za prijave
za opravljanje preizkusov nadarjenosti oz. spretnosti in
športnih dosežkov

…najkasneje do 2. marca 2022
na srednjo šolo na katero se želite
vpisati
!!! Vključno z vsemi učenci, ki razmišljate o programih, kjer so
potrebni posebni vpisni pogoji in športni dosežki !!!

Termini preizkusov nadarjenosti oz. spretnosti



Zobotehnik: na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo LJ, 16.3. in 17.3. ob 14.30 uri
Fotografski tehnik: na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ, 11.3. in 12.3. ob 9.00 uri
Tehnik oblikovanja: na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ, 11.3 in 12.3. ob 9.00 uri



Umetniška gimnazija:




likovna smer:
na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ, 11.3. in 12.3., ob 9.00 uri
glasbena smer:
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana: 11.3 in 12.3. od 8.30 do 20.00
plesna smer:
na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana: 15.3, ob 9. uri
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana: 11. in 12.3., od 8.30 do 20.00
Glede na epidemiološko situacijo je možno, da bodo preizkusi izvedeni na daljavo. Kandidati bodo o tem
s strani SŠ neposredno obveščeni!
Svetujemo spremljanje spletne strani šole!
Obrazci so dostopni na spletni strani ministrstva na naslovu:
Vpis v srednjo šolo | GOV.SI
V rubriki Povezane storitve

Termini za oddajo dokazil o športnih dosežkih:
Gimnazija: športni oddelek
Ekonomska gimnazija: (športni oddelek)

Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B, C.
Šoli morajo kandidati najkasneje do 2. marca 2022 predložiti naslednja dokazila:


zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela
in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem
letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje

Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki
vsebuje:
- izjavo trenerja
- podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih


Obrazci so dostopni na spletni strani ministrstva na naslovu:
Vpis v srednjo šolo | GOV.SI
V rubriki Povezane storitve

IZPOLNJEVANJE POGOJEV
Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, oz. izpolnjevali pogoje
športnih dosežkov, najkasneje
do 28. marca 2022 o tem izdale potrdilo.

Potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti velja samo na
šoli, kjer je bil preizkus opravljen.

IZVAJANJE PROGRAMOV V VAJENIŠKI
OBLIKI – NOVO od šol. l. 2017/18


Mizar



Elektrikar



Kamnosek



Zidar



Oblikovalec kovin-orodjar



Mehatronik operater



Oblikovalec kovin-orodjar



Gastronomske in hotelirske storitve



Steklar



Papirničar



Klepar - krovec



Slikopleskar-črkoslikar



Strojni mehanik



Avtoserviser



Avtokaroserist

50% izobraževanja se izvede kot praktično usposabljanje pri delodajalcu (v šolski obliki 22%)

Vajeniška učna mesta so objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (Učna
mesta) Vpis v srednjo šolo | GOV.SI in na povezavi Moja izbira | Spletni servis za poklicno
izobraževanje

Vajeniška in šolska oblika izobr. sta si enakovredni in omogočata enako možnost nadaljevanja
izobraževanja
Na vpisnici je potrebno napisati, da se bodoči dijak prijavlja v vajeniško obliko izobraževanja.

Prednosti vajeniške oblike:
- zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem,
- nabiranje praktičnih izkušenj (večja možnost za zaposlitev).



Najbolj točne podatke boste dobili na posamezni srednji šoli, ki za poklic izobražuje



Kandidati izpolnijo enako prijavnico, pripisati pa morajo, da se prijavljajo v vajeniško obliko
izobraževanja

PRIJAVA-VPISNICA
Vsi, ki se v šolskem letu 2022/23 nameravate vpisati v
1. letnik nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega
oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij

oddate samo ENO izpolnjeno prijavnico,
najkasneje do 4. aprila 2022.
(razen tisti, ki se poleg izbrane šole vzporedno vpisujete na Umetniško
gimnazijo-Glasbena in Plesna smer)
Prijavnice bomo izpolnjevali v šoli.
Podpisane prijavnice s strani staršev naj učenci z morebitnimi potrdili
vrnejo do
21.3.2022!!!!



Vsi tisti, ki se boste vpisovali na srednje šole, kjer opravljajo
preizkus nadarjenosti oz. spretnosti, boste na dan
izpolnjevanja vpisnic le-te izpolnili z navadnim svinčnikom.



Ko boste s strani srednje šole dobili potrdilo, da ste
preizkus uspešno opravili oz., ste dobili potrdilo o
izpolnjevanju športnih dosežkov (gimnazija-športni
oddelek, ekonomska gimnazija-športni oddelek v poskusu),
izpolnjeno prijavnico z vsemi potrebnimi potrdili in
podpisom starše takoj prinesete v svetovalno službo (do
26.3.).



Če pri preverjanju učenci ne bodo uspešni, boste v
prijavnici navedli drugo srednjo šolo.

ROKI
 roki za prijavo na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti, športni dosežki:

do 2. marec na šoli, kjer se želijo vpisati

 …preizkusi…
 rezultati preizkusov nadarjenosti oz spretnosti, športnih dosežkov

do 28. marca

 oddaja prijavnice: do 4. aprila (21. 3. oz. 28. 3.)
 MŠŠ na spletni strani objavi stanje števila prijav: 8. aprila
 !!!SŠ pred iztekom

prenosa prijav obvestijo kandidate, da se program ne bo izvajal,
če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov!!!!

 prenosi prijav: do 25. aprila

MŠŠ na spletni strani objavi, katere SŠ bodo imele omejitev vpisa: do 21. maja
 učenci bodo do 27. maja pisno na dom obveščeni o omejitvah vpisa

KONEC ŠOLSKEGA LETA
razdelitev spričeval 9. razredom: 14. 6. 2022

VPIS na SŠ
Med 16. in 21. junijem 2022, do 14. ure, boste SŠ predložili
dokazila (spričevala) o izpolnjevanju vpisnih pogojev (tisti
brez omejitve vpisa se boste že vpisali).

IZBIRNI POSTOPEK
1. krog: 90% razpisanih mest
MŠŠ bo 21. junija 2022 na spletni strani objavilo spodnje meje 1. kroga
izbirnega postopka.
-------------------------------------------------------------------2. krog: 10% prostih mest (le tisti kandidati, ki se v 1.krogu niso uvrstili na
izbrano šolo)
Učenec bo lahko na podlagi ponujenih prostih mest po prioritetnem
vrstnem redu naštel 10 šol oz. programov v katere bi se želel vpisati, ter
svojo namero najkasneje do 24. junija 2022 oddal na šoli, kjer je prijavljen.
O razvrstitvi bo kandidat obveščen 29. junija 2021 (do 15. ure) na šoli, na
katero so oddali svoje namere za 2. krog.
Vpis 2. krog poteka do 30. junija 2022 (do 15.00 ure) na šoli, kjer izpolnjujete
pogoje.

-------------------------------------------------------------------3.krog: vpis do 31. avgusta 2021 kjer so še prosta mesta.

ŠTIPENDIJE


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

(Center za socialno delo); vloga se lahko odda kadarkoli med šolskim letomni več javnega poziva



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

(Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS, Dunajska 20, Ljubljana)
javni razpis in obrazec objavi Sklad do konca junija



KADROVSKE ŠTIPENDIJE;

(Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS, Dunajska 20, Lj.)



ZA DEFICITARNE POKLICE; (Javni štipendijski, razvojni in preživninski
sklad RS, Dunajska 20, Lj.)

Informacije o štipendijah


Ministrstvo za delo, družino socialne
zadeve in enake možnosti



Javni štipendijski, razvojni in
preživninski sklad RS Dunajska 20, Lj.



Centri za socialno delo

Zoisove štipendije


Pogoji:


v 9. razredu povprečna ocena najmanj 4,7 ali več (upoštevajo se vsi predmeti)
in



izjemni dosežki (zadnjih dveh let v osnovnošolskem izobraževanju) na državni
ravni (zlata ali srebrna priznanja, individualni ali skupinski dosežki, umetniško
ali drugo delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, idr.)

Vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS : Dunajska cesta 20, Ljubljana

Poziv za oddajo vlog bo objavljen junija 2022

Kadrovske štipendije
Javni sklad objavi skupni zbir kadrovskih štipendij, katere podeljujejo
delodajalci upravičencem (dijakom, študentom)
 kandidati kontaktirajo delodajalca in jim pošljejo prošnjo
 delodajalec sam izbere primernega kandidata


Prednost kadrovskih štipendij:
- zagotovljena prva zaposlitev
- v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije
- zadnja leta ostajajo sredstva nepodeljena
Pravice in dolžnosti (zaposlitev, počitniška praksa, diplomska naloga vezana na
podjetje in podobno) se med kandidatom in štipendatorjem uredijo s pogodbo
o štipendiranju.

Štipendije za deficitarne poklice
Cilji:
•

zagotavljanje kadrov na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev

•

spodbujanje vpisa v izobraževalne programe poklicnega in strokovnega
izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja

•

promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Višina štipendije znaša 102,40 EUR

Podeljenih bo 1000 štipendij.

Dijaki bodo vlogo oddali od 13. 6. do 23. 9. 2022

Prejemanje štipendije ne vpliva na višino otroškega dodatka in na plačilo višine
dohodnine.

ZDRUŽLJIVOST/NEZDRUŽLJIVOST
ŠTIPENDIJ
Kadrovska štipendija:
-

ni združljiva s štipendijo za deficitarne poklice

-

je združljiva z državno in Zoisovo štipendijo

Štipendija za deficitarne poklice:
-

ni združljiva z kadrovsko štipendijo

-

je združljiva z državno in Zoisovo štipendijo

Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.

