ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO
2020/21

DATUM

KAJ?
Individualni pogovori o vpisu v srednjo šolo za učence 9. razreda pri

september 2019 –
junij 2020

šolskem svetovalnem delavcu ter posredovanje gradiva in informacij
učencem – poklicno usmerjanje
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE objavljen tudi na spletni strani

do 20. 1. 2020

Ministrstva za šolstvo in šport in OŠ Lucija.

27. 1. 2020 od 8.00
do 12.00 ure in od
16.00 do 18.00 ure

Individualni razgovori s svetovalno delavko o poklicnih namerah na
podlagi Vprašalnikov o poklicni poti
Pridobivanje zdravniških potrdil za programe. Kjer je to potrebno

februar, marec 2020

(razvidno iz razpisa), učenci dobijo navodila pri šolski svetovalni
delavki.

14. 2. 2020
15. 2. 2020

Informativni dnevi v srednjih šolah.
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske

11.3.-21.3.2020

programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program
Gimnazija (športni oddelek)

IZPOLNJEVANJE PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za
do 2. aprila 2020

šolsko leto 2020/21 – v šoli pri pouku (obrazce po
priskrbela šola).
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti znanja in
spretnosti (Umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski

11. 3. do 23. 3. 2020

tehnik, tehnik oblikovanja) ter ugotavljanje izpolnjevanja
posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke programa
Gimnazija

17. april 2020 do
16.00 ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole
za šolsko leto 2020/21 (internet).
Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo
(učenci, ki želijo prenesti prijavo na drugo srednjo šolo).
Objava stanja prijav za vpis v srednje šole po prenosih

do 27. maja 2020

(internet)

Javna objava omejitev vpisa za šolsko leto 2020/21
do 22. maja 2020

(internet)
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (samo
učenci, ki imajo omejitev vpisa)

15. junij 2020

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov.
PRINAŠANJE DOKUMENTOV za vpis v srednje šole in
vpis na šolah brez omejitev.
(izvedba 1. kroga izbirnega postopka , objava rezultatov 1.
kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni,
seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega
postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih
gradiv)

1. julija 2020

Objava prostih mest na internetu

do 31. avgusta 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU
OMEJITVE VPISA

V primeru omejitve vpisa, poteka izbor na podlagi RAZVRSTITVE TOČK. Pri tem se uporabijo:

 zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ

Z učnim uspehom lahko učenec dobi največ 180 točk.
Umetniška gimnazija: zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu
nadarjenosti.
Gimnazija – športni oddelek; upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki (za
pridobljen status športnika A, se prišteje 10 točk, za pridobljen status športnik B, se prišteje 5 točk).
Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji
razvrsti več učencev z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na
podlagi nacionalnih preizkusov znanja iz slovenščine, matematike (po predhodnem pisnem
soglasju staršev).

Primer izračuna točk, pridobljenih z zaključnimi ocenami in učnim uspehom:
PREDMETI

7. razred
točke

8. razred
točke

slovenščina
matematika
tuji jezik (angleščina)
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
državljanska vzgoja in etika
fizika
kemija
biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija
športna vzgoja

9. razred
točke

5…
4…3..?
???

SPLOŠNI UČNI USPEH

SKUPAJ
SKUPAJ TOČK:

