OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
Šolsko leto 2019/20
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Spremembe zaradi COVID-19
Objava RAZPISA za vpis v srednje šole (internet)
INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN
DIJAŠKIH DOMOVIH
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja,
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske
programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program
Gimnazija (š)
PRIJAVLJANJE za vpis v SREDNJE ŠOLE za šolsko leto
2020/2021 IN DIJAŠKE DOMOVE
JAVNA OBJAVA številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za
šolsko leto 2020/2021 (internet)
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega
pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)
Morebitni PRENOSI PRIJAV za vpis v SŠ
Informacija o OMEJITVAH in SPREMEMBAH OBSEGA
razpisa za vpis v SŠ in JAVNA OBJAVA OMEJITEV
VPISA (internet)

MIZŠ
Srednje šole
dijaški domovi

20. 1. 2020
14. 2. 2020 in
15. 2. 2020

Kandidati

do 4. 3. 2020

Kandidati, OŠ

do 11. 5. 2020

MIZŠ

20. 5. 2020
(do 16. ure)

SŠ, ki izvajajo
programe, kjer
je treba
izpolnjevati
posebne vpisne
pogoje
Srednje šole

Prijavljeni
kandidati
MIZŠ

od 1. do 6. 6.
2020

do 10. 6. 2020

do 16. 6. 2020
do 26. 6. 2020
(popoldan) – za
šole
do 30. 6. 2020 –
za dijaške
domove
30. 6.- 6. 7. 2020

Prinašanje dokumentov za vpis na SŠ in VPIS NA ŠOLAH
BREZ OMEJITVE (1. krog)

Kandidati, SŠ

Objava rezultatov 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA,
seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1 . krogu izbirnega
postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet)

SŠ

6. 7. 2020
(do 15. ure)

MIZŠ

Prijava kandidatov za 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

Kandidati

Objava rezultatov 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

SŠ

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. KROGU IZBIRNEGA
POSTOPKA
VPIS na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Kandidati, SŠ

6. 7. 2020
(do 16. ure)
do 9. 7. 2020
(do 13. ure)
14. 7. 2020 do
15. ure
16. 7. 2020
(do 13. ure)
do 31. 8. 2020

Navodilo ob PRENOSU PRIJAVNICE:

Kandidati

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v
primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer
bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis,
posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri
pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za
katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat
prenesti prijavo. Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev
srednjih šol, prosimo, da kandidati dobro premislijo, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da
ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata. Enako velja tudi v primeru
prenosa prijave za vpis v dijaški dom.
Opravljanje preizkusov nadarjenosti:
Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že v maju.
O vseh podrobnostih bodo posamezni kandidati, ki so se prijavili na preizkus (rok je bil že 4.
3. 2020), natančno pisno obveščeni s strani posameznih srednjih šol.
Več na:
https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-solein-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

