AKTIVNOSTI in pomembni datumi povezani z
VPISOM UČENCEV V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME za šolsko leto 2017/2018:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AKTIVNOST
Dve razredni uri na temo poklicna orientacija
Delavnice na gimnaziji Murska Sobota
Roditeljski sestanek, tema poklicna orientacija
Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti
Tehniški dan – predstavitev tehniških poklicev na CPTŠ Murska
Sobota
Predstavitev srednjih šol, programov in poklicev v Pomurju

nosilec aktivnosti
ŠSS
ŠSS
ŠSS
ŠSS
Miran Podojsteršek

Individualni razgovori z učenci in starši
Na spletni strani MIZŠ in naše šole objavljen »Razpis za vpis v 1.
letnik…«
Informativni dnevi po srednjih šolah in dijaških domovih
 Prijava za opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti,
spretnosti + posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega
vpisnega pogoja za program Gimnazija (športna).
 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in
spretnosti in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega
pogoja.
 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju pogojev
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športna).
Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole
(Učenci prinašajo izpolnjene prijavnice v ŠSS, ki prijavnice
posreduje na srednje šole.)
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto
2018/19 (Internet in oglasna deska ŠSS)
Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo
Objava o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
NPZ
 slovenščina
 matematika
 tretji predmet (glasbena umetnost)
Seznanitev učencev z dosežki NPZ
+
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge
NPZ.
Razdelitev zaključnih spričeval
VPIS
Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole brez omejitve (na
šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo
samo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala)
Izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka

razrednik + ŠSS
MIZŠ

konec novembra v
Maximusu
januar 2018
konec januarja

SŠ, dijaški domovi
učenec

9. 2. in 10. 2. 2018
do 5. 3. 2018

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

kandidati
SŠ z omejitvijo vpisa
MIZŠ
SŠ
učenci
MIZŠ
učenci

Izvedba 2. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Objava prostih mest za vpis
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
SŠ – Srednja šola
ŠSS – Šolska svetovalna služba

ZOTK, srednje šole

datum
oktober, november
oktober
12. december 2017
november, december
18. 10. 2017

od 12.3 do 24. 3. 2018
srednje šole

srednje šole

do 29. 3. 2018

učenci + ŠSS

konec marca oz. najkasneje
do 5. 4. 2018

MIZŠ

10. 4. 2018

učenci + ŠSS
MIZŠ
srednje šole
učenci

25. 4. 2018
31. 5. 2018
6. 6. 2018
4. 5. 2018
7. 5. 2018
9. 5. 2018
31. 5. 2018

OŠ

OŠ
učenci

15. 6. 2018
med 15. in 19. 6. 2018

med 19 in 22. 6. 2018

srednje šole
srednje šole

22. 6. 2018

27. 6. 2018
29. 6. 2018
5. 7. 2018
6. 7. 2018
do konca avgusta

Pripravila:
Dominika Sraka, univ. dipl. psih.

