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

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. 4. 2020 objavilo nov rokovnik za vpis v
srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21.

I.
PROGRAMI: GIMNAZIJA, STROJNI TEHNIK (SSI), EKONOMSKI TEHNIK (SSI),
MIZAR, OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR, PRODAJALEC (SPI),
OBDELOVALEC LESA (NPI1)

Rok za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove je 11. 5. 2020.


Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v
srednji šoli oz. bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico.



Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192



Če kandidati prijavnico pošiljajo sami, nista potrebna podpis in žig ravnatelja/ice
osnovne šole. Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole, nove
prijavnice ni potrebno več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in
upoštevane.

Kandidati prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na
izbrano srednjo šolo. Kandidati lahko prijavnico pošljejo priporočeno po pošti ali pa skenirano
(fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole:


Za programe obdelovalec lesa (NPI), mizar, obdelovalec kovin – orodjar, prodajalec
(SPI) na naslov: iva.kaplan@gssk.si.



Za programe gimnazija, ekonomski tehnik (SSI) in strojni tehnik (SSI) na naslov:
jasna.vesel@gssk.si.

Številčno stanje prijav na šolah bo 20. 5. 2020 objavljeno na spletni strani MIZŠ.
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NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – srednje strokovno izobraževanje

Rok za prenos prijave je 16. 6. 2020 do 16.00.


Do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.



Če se kandidat odloči za prenos prijave, to stori tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer
bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis,
posreduje skenirano/fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri
pisno zaprosi, da v njegovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata v programu,
za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel
kandidat prenesti prijavo.

Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. 6. do 6. 7. 2020. O poteku vpisa vas bomo pisno
obvestili do 24. 6. 2020.

Vse aktivnosti prijavno vpisnega postopka, ki se bodo morale izvesti neposredno na srednji šoli
(vpis v srednje šole), se bodo, če bo to potrebno, izvedle ob zagotavljanju ustreznih
zdravstvenih ukrepov. Podrobnejša navodila o tem bodo znana kasneje.

II.
PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK (PTI2)

Rok za prijavo v program ekonomski tehnik (PTI) 18. 5. 2020.


Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v
srednji šoli, oddati prijavnico.



Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Kandidati prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na
izbrano srednjo šolo. Kandidati lahko prijavnico pošljejo priporočeno po pošti ali pa skenirano
(fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole:
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Za program ekonomski tehnik (PTI) na naslov: iva.kaplan@gssk.si.

PTI – poklicno tehniško izobraževanje (3+2)

Rok za prenos prijave je 8. 6. 2020.

Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. 6. do 8. 7. 2020. O poteku vpisa vas bomo pisno
obvestili do 24. 6. 2020.

Vse aktivnosti prijavno vpisnega postopka, ki se bodo morale izvesti neposredno na srednji šoli
(vpis v srednje šole), se bodo, če bo to potrebno, izvedle ob zagotavljanju ustreznih
zdravstvenih ukrepov. Podrobnejša navodila o tem bodo znana kasneje.

Šola bo vpisovala dijake po vpisnem postopku do zapolnitve prostih mest oz. do 31. 8. 2020.

Kočevje, 21. 4. 2020

Tomaž Markovič
žig

Ravnatelj

