2. RODITELJSKI SESTANEK - 9. razred:

POKLICNA ORIENTACIJA
3. 2. 2022

Razpis za vpis v srednje šole

• spletna stran Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ)

• 19.881 učenk in učencev (lani 19.191)
• 25.198 vpisnih mest na srednjih šolah (lani 24.140)

Novi izobraževalni programi
• na Šolskem centru Postojna program Predšolska vzgoja
• na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana program
Tehniška gimnazija

• na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana program Gimnazija
• z novim šolskim letom 2022/2023 pa se bo prvič začel izvajati tudi program
Frizerski tehnik (PTI), ki je namenjen dijakom, ki so predhodno uspešno
zaključili srednje poklicni program Frizer - na Srednji frizerski šoli Ljubljana

Srednješolski programi:
Vajeniška oblika poklicnega izobraževanja

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA
nekateri poklicni programi se izvajajo v šolski ali v vajeniški obliki

•
•
•

obe obliki sta enakovredni, pridobljena stopnja izobrazbe je enaka
in prav tako možnosti za nadaljevanje šolanja

polovica programa se izvede kot praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih; pri šolski obliki 24 tednov )
prednosti vajeniške oblike:

•
•

zgodnejši stik z delodajalcem, več praktičnih izkušenj, možnost za
zaposlitev
kandidati z vajeniško pogodbo, sklenjeno najkasneje do začetka
izbirnega postopka (do 16. 6. 2022), so v primeru omejitev vpisa izvzeti
iz izbirnega postopka

Izvajanje vajeniških programov
•
•
•

•
•
•

•
•

Mizar na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj
Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja Loka,
Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli
Ljubljana,
Oblikovalec kovin -orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru,
Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu centru Škofja
Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica, na
Tehniškem šolskem centru Maribor ter Srednji poklicni in tehniški šoli
Murska Sobota,
Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji
šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
Steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina,
Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in
strokovni šoli Bežigrad (program se bo izvajal samo v vajeniški obliki),
Slikopleskar – črkoslikar na Šolskem centru Kranj in Srednji gradbeni
šoli in gimnaziji Maribor,
Strojni mehanik na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru
Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško –
Sevnica,

•
•
•
•

•
•

Zidar na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in
okoljevarstveni šoli Ljubljana,
Elektrikar na Šolskem centru Kranj in Šolskem centru Velenje,
Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper, Strokovnem
izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskem centru Kranj,
Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji
poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
Avtoserviser na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli
Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Ptuj
ter
Avtokaroserist na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli
Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova
Gorica in Šolskem centru Ptuj.

Izvedene predstavitve srednjih šol oz.
dnevi odprtih vrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tržnica poklicev na daljavo (november)
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (november)
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (nevember, december, januar)

Biotehniški center Naklo (november – Vrtiljak poklicev)
Gimnazija Šiška - predstavitev v okviru Kariernega sejma (november)
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola (december)
Gimnazija Moste (januar)

Gimnazija Bežigrad (januar)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (VEGOVA; januar)
Gimnazija Antona Aškerca (januar)
Škofijska klasična gimnazija (januar)
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (2. februar)
Gimnazija Šiška (26. 1., 3. 2. ob 16h)
ŠCPET – Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (4. 2. ob 14h)
Srednja ekonomska šola Roška (februar – vsako sredo ob 18h)

•
•
•
•
•
•

Informativni dnevi
v spletnem okolju – na daljavo
petek, 11. februar: ob 9h, ob 15h
sobota, 12. februar: ob 9h

•

posebnosti: šole, kjer izvajajo različne izobraževalne programe

povezave s spletnih strani srednjih šol
za večino NI predhodnih prijav

•

za posamezne šole so potrebne

Razpored in vse povezave:

•

•

spletna učilnica za svetovalno delo
(https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=39369)

spletna stran OŠ Horjul (Poklicna orientacija – zavihek AKTUALNO https://www.oshorjul.si/solska-svetovalna-sluzba/poklicnaorientacija/aktualno/)

Do 2. marca:

• prijave - preizkusi posebne nadarjenosti,
znanja in spretnosti na srednjih šolah

• dokazila za vpis na gimnazije (š)
• Posebni obrazci:
•
•

spletna učilnica za svetovalno delo
(https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=39369)
spletna stran OŠ Horjul (Poklicna orientacija – zavihek AKTUALNO https://www.oshorjul.si/solska-svetovalna-sluzba/poklicnaorientacija/aktualno/)

Posebna nadarjenost ali športni dosežki
kot posebni pogoji za vpis
Posebna nadarjenost:

• Zobotehnik
• Fotografski tehnik
• Tehnik oblikovanja
• Umetniška gimnazija
• likovna smer
• glasbena smer (glasbeni stavek, petje – instrument, jazz –
zabavna glasba)

• plesna smer (balet, sodobni ples)
Športni dosežki (gimnazija - š):

• Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne
športne panožne zveze

• Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz.
perspektivnosti

• Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico
•

Novi obrazci - upoštevajo se rezultati zadnjih dveh tekmovalnih sezon

11. do 21. 3.:
Preizkusi posebne nadarjenosti na SŠ
•
•
•
•

na daljavo ali v prostorih šol (šola pripravi točen razpored)

objave na spletni strani srednjih šol in v Razpisu za vpis v SŠ (spletna
učilnica in spletna stran OŠ Horjul – zavihek Aktualno)
SŠFKZ - zobotehnik
SŠOF

• fotografski tehnik
• tehnik oblikovanja
• umetniška gimnazija – likovna smer

•

KGBL –

• petje, instrument, balet

•

•

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – sodobni ples

srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oz.
izpolnjevanju pogojev za vpis na gimnazije (š) do 28. 3.

Do 4. aprila
Poslati prijavnico za vpis na srednjo šolo:

•
•
•

vsak odda 1 prijavnico

•

izjema: vzporedni vpis (umetniška gimnazija – glasbena smer ali plesna
smer)

izpolnimo v šoli

•

opomba: vajeništvo – pripis pri izbiri programa („vajeniška oblika“)

priloge:

•
•

zdravniško potrdilo
dokazilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti*

Psihofizična sposobnost
kot posebni pogoji za vpis

Za nekatere programe potrebno zdravniško potrdilo:

•
•
•

geostrojnik rudar
geotehnik
umetniška gimnazija

•
•

•

glasbena smer (petje, pihala, trobila, tolkala)
plesna smer (balet, sodobni ples)

izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in
športa

8. do 25. 4.:
možnost prenosa prijavnice
•

•

8. 4. – javna objava stanja prijav

•
•
•
•

spletna stran MIZŠ (do 16h)
dnevno posodabljanje sprememb na spletni strani MIZŠ
na nekaj dni posodabljanje sprememb tudi spletne strani SŠ (ne vse)
kandidati so razporejeni informativno glede na vsoto zaključnih
ocen 7. in 8. razreda

do 25. 4. – možnost prenosa prijave s predhodno izbrane šole
na drugo šolo

•

morda preko elektronske pošte (informacije sledijo - glede na
zdravstvene razmere v državi)

•
•

objavljeni bodo spletni naslovi svetovalnih delavcev srednjih šol in
obrazec za prenos prijavnice
starši pošljejo izpolnjen obrazec svetovalnemu delavcu srednje šole,
kjer se nahaja prijavnica

•

•
•

24. maj – javna objava omejitev vpisa in sprememb števila vpisnih
mest na srednje šole po prenosih (spletna stran MIZŠ in strani
srednjih šol)

do 27. maja – srednje šole pisno obvestijo prijavljene kandidate o
omejitvah vpisa
do 16. junija – posredovanje dokumentov (spričeval) na srednje šole,
vključitev v 1. krog izbirnega postopka oz. vpis na šolah brez omejitve
vpisa (do 14. ure)

•

•

srednje šole pošljejo kandidatom navodila o posredovanju dokumentov

21. junij – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (do 15.
ure), vpis sprejetih

•

osebno ali elektronsko – srednje šole pošljejo vabilo k vpisu

•

do 24. junija - prijava neizbranih kandidatov v 2. krog
izbirnega postopka

•

30. junij - objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

•

do 1. julija - vpis sprejetih v 2. krogu

4. julij – objava še prostih vpisnih mest (spletna stran MIZŠ)

•

do 31. avgusta – vpis učencev, ki niso bili izbrani v 2. krogu
izbirnega postopka, in učencev, ki so končali 9. razred s
popravnimi izpiti

Programi poklicnega tečaja
in maturitetni tečaj
•

•

Kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, se lahko prijavijo
za vpis v programe poklicnih tečajev.

Kandidati, ki so uspešno končali:

•
•
•
•
•

•

srednje poklicno izobraževanje,
srednje strokovno izobraževanje,
tretji letnik gimnazije in so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto,

četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
osnovnošolsko izobraževanje in preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz slovenščine
(ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh
izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov,

se lahko prijavijo za vpis v program maturitetni tečaj.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE
POKLICE
So namenjene spodbujanju
mladih za vpis v izobraževalne
programe za poklice, za katere na
trgu dela ni dovolj kadra glede na
potrebe delodajalcev.
Seznam poklicev, za katere so se
štipendije podeljevale za šolsko leto
2021/22 (za 2022/23 še ni objave):

kamnosek
mehatronik operater
inštalater strojnih inštalacij
oblikovalec kovin - orodjar
elektrikar
avtokaroserist
pek
slaščičar
mesar
tapetnik
mizar

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE
POKLICE
zidar
tesar
klepar-krovec
izvajalec suhomontažne gradnje
slikopleskar-črkoslikar
pečar-polagalec keramičnih oblog
gozdar
dimnikar
steklar
tehnik steklarstva

Štipendije za deficitarne poklice
•

102,40 EUR/mesec

•

razpis objavljen vsako leto predvidoma v mesecu januarju (letos še ni)

•
•
•
•
•
•

•

•

seznam deficitarnih poklicev

prijave od 14. 6. do 24. 9. (točni datumi bodo znani naknadno, vsako leto so
podobni)
vloga bo dostopna v mesecu juniju
prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka
ne vpliva na višino plačila dohodnine
dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji
letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto

merilo za izbiro kandidatov v primeru prevelikega števila vlog:
• učni uspeh (9. razred: obvezni predmeti, izbirni predmeti)

POMEMBNA OPOZORILA

•

•
•

Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi: v primeru omejitve vpisa
morajo dosegati 90% točk spodnje meje. Če kandidat v 1. krogu
izbirnega postopka ne bo sprejet, se odločba o usmeritvi
(doseganje 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu izbirnega postopka
za druge programe. Če odločba o usmeritvi prispe na srednjo šolo
šele v 2. krogu, se takrat upošteva (torej za 2. krog).

Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti
velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala.
Devetošolci s popravnimi izpiti: lahko kandidirajo le na prosta
mesta v drugem krogu, skupaj z vsemi ostalimi kandidati.

STATUS DIJAKA

•

trajanje izobraževalnega programa + 2 leti (1 leto za ponavljanje, 1
leto za prestopanje)

•

•
•
•

•

dijaki s posebnimi pravicami (vzporedno izobraževanje, odločba, starševstvo,
športniki) še 2 dodatni leti za ponavljanje

gimnazije: po ponavljanju možen prepis le v 4-letno strokovno/tehniško ali
poklicno izobraževanje, ne pa v drug gimnazijski program
prepis MED šolskim letom ne šteje v kvoto dodatnega 1 leta, ki je na voljo za
ponavljanje
Pomembno: v primeru težav in načrtovanja prepisa v drug program je to
pomembno izvesti ČIM PREJ (ne čakati 1 leto!)

PTI (3+2): trajanje izobraževalnega programa + 1 leto za
ponavljanje, če dijak ni presegel trajanja statusa v predhodnem
izobraževanju (če predhodno ni ponavljal in prestopil v isti letnik)

