Osnovna šola Vič
Abramova 26, Ljubljana

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
1. Posredovanje Razpisa za vpis v srednje šole in objava na spletnih straneh
MIZŠ
2. Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi
Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje ter predstavitev
srednjih šol (v razredu, individualno, spletna komunikacija…)
PREDAVANJE ZA STARŠE: »VPIS V SREDNJE ŠOLE«
3. Informativna dneva v SŠ in v dijaških domovih
4. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to
poseben vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega
vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska
gimnazija (športni oddelek)
5. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne
oddelke programa Gimnazija in za športni oddelek Ekonomska gimnazija.
5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja
in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program
Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).
7. Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023
8. Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
9. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021
10. NPZ iz slovenščine
11. NPZ iz matematike
12. NPZ iz tretjega predmeta – Tuji jezik
13. Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega
razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2020/2021, javna objava omejitev vpisa
(spletna stran MIZŠ)
14. Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
15. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov; razdelitev obvestil o
dosežkih na NPZ – ju
16. VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
17. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki
niso bili uspešni v 1. krogu
18. Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
19. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
20. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu
21. Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

Januar 2022
Predavanje za starše

2. 2. 2022 ob 17.00 –
odvisno od
epidemioloških razmer
v državi
11. in 12. 2. 2022
do 2. 3. 2022

med 11. in 21. 3. 2022

do 28. 3. 2022

do 4. 4. 2022
8. 4. 2022 do 16. ure
do 25. 4. 2022 do 14. 00
ure
4. 5. 2022
6. 5. 2022
10. 5. 2022
do 24. 5. 2022

do 27. 5. 2022
15. 6. 2022
med 16. in 21. 6. 2022
do 14. ure
do 21. 6. 2022 do 15.
ure
do 24. 6. 2022 do 15.
ure
do 30. 6. 2022 do 9.00
ure
do 01. 7. 2022 do 14.
ure
do 31. 8. 2022

Več informacij glede poklicnega usmerjanja:
Šolska svetovalna služba
Lidija Škof – prof. pedagogike – 9. D
Jasna Papler – prof. pedagogike in soc. kulture – 9. A
Maruša Majhen – univ. dipl. psihologinja – 9. B in 9. C
Zavod RS za zaposlovanje, Parmova 32, Ljubljana, Nevenka Gramc Kolenc, univ. dipl. psihologinja
in poklicna svetovalka na OŠ Vič, Tel: 01/24 24 161
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU
Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne dijake uvaja še štipendije za deficitarne
poklice in možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek
štipendije. Vendar pa pri kombiniranju štipendij ni mogoče kombinirati kadrovske štipendije in
štipendije za deficitarne poklice.
Pri sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem (izvajajo Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije ali regionalne razvojne agencije), se za pridobitev ne upošteva starostni pogoj.
Kriteriji pri Zoisovih štipendijah:




izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.
Zakon ne predvideva izpolnjevanje pogoja, da je učenec v skladu s Konceptom: odkrivanje
in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec.

Dodatne informacije o novostih na področjih štipendiranja so dosegljive na naslednjih spletnih
povezavah:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

