KAM V SREDNJO ŠOLO?

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU
2022/23


Dostopen na povezavi:

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
RAZPIS, SPODNJE MEJE, PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV,
OBRAZCI – Prijava, Prijava k opravljanju preizkusa posebne nadarjenosti…
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GIMNAZIJA

srednješolsko izobraževanje
OSNOVNA ŠOLA

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA
program se izvaja v ŠOLSKI in VAJENIŠKI obliki
(obe obliki enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti za
nadaljevanje),




polovica programa se izvede kot PUD pri delodajalcu (okvirno
56 tednov v treh letih),



prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z delodajalcem, več
praktičnih izkušenj, večja možnost za zaposlitev,



vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 400 evrov
v 3. l. mesečno),



kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega postopka, če
jo dostavijo do začetka izbirnega postopka.

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA



kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi programa:
npr. MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA



prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, določeni z
rokovnikom veljajo enako za vse kandidate)



učna mesta na spletni strani MIZŠ

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA
Vajeniška izvedba nekaterih programov (osrednjeslovenska regija):
 Oblikovalec kovin – Orodjar: Srednja poklicna in strokovna šola








Bežigrad
Kamnosek: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena
šola Ljubljana
Papirničar: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Zidar: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Ljubljana
Mehatronik operater:Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad
Klepar – krovec: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
AVTOSERVISER: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,
AVTOKAROSERIST: Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad.

VODNIK PO GIMNAZIJAH


SPLOŠNA: večina: Aškerčeva, Bežigrad, Jožeta Plečnika,
Ledina, Ljubljana, Moste, Poljane, Šentvid, Šiška, Vič
NOVA: Sr. šola za gastronomijo in turizem Lj.

KLASIČNA: obvezna latinščina: Poljane, Škofijska, Želimlje
 EKONOMSKA: ekonomski predmeti: Prešernova
 UMETNIŠKA: likovna, glasbena, plesna, dramsko-gledališka
 ŠPORTNA: za perspektivne športnike: Bežigrajska, Šiška,
Šentvid
 TEHNIŠKA (s poudarkom na naravoslovju: BIC;
elektro ali računalniško področje: Vegova)
NOVA: Sr. gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Lj.


VPIS
ŠOLE BREZ OMEJITVE VPISA:
Kandidati se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob
predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo.
 ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA:
Kandidati sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate
na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh
krogih.
1. KROG: Šola izbere kandidate na 90 % razpisanih mest.


2. KROG: Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko
v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim
vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

1. krog:
Na OŠ izpolnimo prijavnico, OŠ jo odpošlje na izbrano SŠ.
(v drugi polovici marca)
Na prijavnico učenec napiše samo 1 srednješolski program.
2. krog:
Prijavnico za 2. krog učenec izpolni na srednji šoli, kamor je bila
poslana prijavnica v 1.krogu. (elektronsko)
Po prioritetnem vrstnem redu lahko učenec napiše
do 10 srednješolskih programov.
3.krog:
Učenec pošlje prošnjo (s kopijami spričeval) neposredno na
željeno šolo. Šola prošnje individualno obravnava. Prošnjo za
vpis lahko pošlje na več srednjih šol.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU
OMEJITVE VPISA


1. kriterij - zaključne ocene 7.,8.,9.r
največ 175 točk



2. kriterij - rezultati nacionalnega
preverjanja znanja
(slovenščina in matematika)

NPZ - v primeru,
če je na spodnji meji več
kandidatov z istim številom točk iz ocen.

OŠ - predmeti
slovenščina
matematika
tuji jezik
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
držav. vzg. in etika
fizika

7. razred 8. razred 9. razred
točke
točke
točke
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

kemija

5

5

biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija

5

5

5
5

5

športna vzgoja

5

5

5

SKUPAJ

55

65

55

SKUPAJ

175

5
5
5
5
5
5
5
5

5

IZBIRA KANDIDATOV
4 oddelki: 120 učencev (10% = 12 učencev)
PRVI KROG: 108 učencev
Zbiranje števila točk posameznih učencev, njihova rang lista:
1.
Gregor
175 točk
2.
Špela
174 točk
3.
Bojan
174 točk
4.
Matej
174 točk
5.
…
6.
…
SPREJETI
108.
Tinkara 160 točk
109. Denis
159 točk
110. …
111. …
KANDIDIRAJO V DRUGEM KROGU
…
DRUGI KROG: 12 mest + ostale šole (10% mest)

POSEBNI POGOJI POTREBNI ZA VPIS:


PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI – Umetniška gimnazija (glasbena smer,
plesna smer), Gimnazija (športni oddelek), Ekonomska gimnazija (športni
oddelek);
- potrdilo izda pooblaščen zdravnik.



POSEBNA NADARJENOST - Za programe Zobotehnik, Umetniška
gimnazija (likovna, plesna, glasbena), Tehnik oblikovanja, Fotografski
tehnik



ŠPORTNI DOSEŽKI - Športna gimnazija - točkam iz ocen in uspeha
prištejejo še točke pridobljene iz statusa športnika - status A šteje 10
točk, status B šteje 5 točk.
Na podlagi dokazil: zdravniško, obrazec nacionalne panožne športne zveze
potrjen s strani društva ali kluba, izjava trenerja, morebitno potrdilo
Olimpijskega komiteja)

DODATNE INFORMACIJE

Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi
- morajo dosegati 90% točk spodnje meje.
Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se
odločba (doseganje 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu izbirnega
postopka za druge programe.


"če je spodnja meja za vpis v določen program 140 točk, pomeni, da kandidat z

odločbo o usmeritvi za ta program potrebuje 126 točk.“


Preizkusi nadarjenosti: Potrdilo o opravljenem preizkusu
nadarjenosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala.
To ne velja za POTRDILO O IZPOLNJEVANJU ŠPORTNIH DOSEŽKOV!



STATUS DIJAKA! Status dijaka le toliko časa, kot traja program, plus
dodatni leti, eno za ponavljanje, drugo za prepis.

POTEK VPISA V SREDNJE ŠOLE















informativni dan (11., 12. februar 2022)
2. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti / izpolnjevanje
športnih pogojev;
med 11. in 21. marcem preizkusi na šolah;
do 28. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;
4. april – zadnji dan prijav;
8. april – objava stanja prijav;
25. april- zadnji dan prenosa prijav;
16. – 21. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka;
24. junij do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka
30. junij do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ)
do 31. avgusta – vpis na srednje šole, ki imajo prosta mesta

ŠTIPENDIJE
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
https://www.srips-rs.si/

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Namenjena dijakom in študentom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin


vloga na Center za socialno delo v mesecu avgustu

KADROVSKA ŠTIPENDIJA
- razpišejo podjetja
- prednost: zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju

OBČINSKA ŠTIPENDIJA
- razpiše občina

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
•

razpis za šolsko leto 2022/2023 je bil objavljen 21. 1. 2022

•

www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne



vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022



na razpisu bo podeljenih 1000 štipendij

•

mesečna višina štipendije znaša 102,40 EUR

•

štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

•

ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

•

dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;

•

štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;
v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v
višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

•

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
– letošnji nabor:
1.

kamnosek

12.

zidar/zidarka

2.

mehatronik operater

13.

tesar/tesarka

3.

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

14.

klepar-krovec/kleparka-krovka

4.

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

15.

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

5.

elektrikar/elektrikarka

16.

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

6.

avtokaroserist/avtokaroseristka

17.

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarkapolagalka keramičnih oblog

7.

pek/pekarka

18.

gozdar/gozdarka

8.

slaščičar/slaščičarka

19.

dimnikar/dimnikarka

9.

mesar/mesarka

20.

steklar/steklarka

10. tapetnik/tapetničarka

21.

tehnik/tehnica steklarstva

mizar/mizarka

22.

gastronom/ gastronomka hotelir/hotelirka

11.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
POSEBNI POGOJI za pridobitev:


Ustrezen uspeh:

Dijaki 1. letnika: povprečna ocena najmanj 4,70 (upoštevajo se vse ocene 9. r OŠ)


Izjemni dosežki (iz zadnjih dveh šolskih let) – vsaj eno priznanje

(zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih,
priznanja za najboljše raziskovalne naloge, …)
Sklad objavi razpis do konca junija.
Dodatne informacije


Kontakti: 01 43 45 897 Zoisi[@]sklad-kadri.si



Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00
sreda tudi: od 14.00 do 16.00

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen:
•

kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s
štipendijo za deficitarne poklice,

•

štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami,
razen s kadrovsko štipendijo,

• Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

UPORABNE SPLETNE STRANI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


RAZPIS, SPODNJE MEJE, PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV,

OBRAZCI – Prijava, Prijava k opravljanju preizkusa poseb.nadarjenosti., ..



Zavod za zaposlovanje (opisi poklicev):
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev



Dijaski.net (seznam šol): http://www.dijaski.net/srednjesole/seznam-srednjih-sol.html



www.mojaizbira.si (vajeniška učna mesta..)

PRVI KORAK,
DA V ŽIVLJENJU DOSEŽETE,
KAR ŽELITE, JE, DA SE
ODLOČITE, KAJ ŽELITE.
Ben Stein

KONTAKTI ZA VPRAŠANJA, POSVET

nina.stefanec@osfrslj.si
TEL: 01 292 76 24

KAJ SO IZJEMNI DOSEŽKI:
– najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih,
– prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih,

– priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
– udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali
umetnosti,
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
– objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali
zborniku,
– umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih,
dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu.
Natančnejšo opredelitev in uveljavljanje izjemnih dosežkov s podzakonskim aktom določi minister, pristojen za
delo.

