
NOVO - VPIS V SREDNJE ŠOLE

Spoštovani učenci in starši,

prejeli smo sklep ministrstva o spremenjeni izvedbi vpisa v srednje šole. Obveščamo vas o novostih
in o poteku vpisa v srednje šole.

Nov rokovnik: Nov rok za oddajo prijav je 11. maj. Prenos že oddanih prijav bo potem možen vse
do 16. junija. Dejanski vpis (prinašanje dokumentacije v srednje šole) bo nato sledil od 30. junija do 7.
julija - natančen termin bodo sporočile vsakemu sprejetemu učencu posamezne srednje šole).
Povzetek novega rokovnika in nadaljnji datumi sledijo na drugi strani, v celoti pa ga objavljamo na
spletni strani šole.

Izpolnjevanje prijave: Letos prijavo izpolnjujete sami. Prijavljate se na ENO ŠOLO. Obrazec dobite

na spletni strani:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Kaj pa zdaj?

❖ Če ste že povsem odločeni, lahko obrazec natisnete in izpolnite že samostojno (pozorno
upoštevajoč navodila na zadnji strani obrazca). Podpis ravnateljice in žig šole NISTA
POTREBENA. Izpolnjen obrazec nato pošljete na izbrano srednjo šolo:
◆ - po navadni pošti PRIPOROČENO (ne s povratnico) na naslov srednje šole ali-
◆ - po e-pošti fotografijo/sken na e-naslov šole + e-naslov tamkajšnje svetovalne službe.

!! Potrdilo prijave !!
Ker smo običajno obrazec izpolnjevali v šoli skupaj, starši pa ste ga dobili domov v
pregled in podpis, vas na tem mestu prosimo, da fotografijo/sken prijave pošljete
tudi na irena.krzan@os-vrhovci.si, v evidenco šolski svetovalni službi - če vaše

potrditve ne bova prejela, se bova z vami povezala v tednu po prvomajskih počitnicah
(od ponedeljka, 4. maja, da pridobiva vašo potrditev oz. ponudiva pomoč).

❖ Če še niste povsem odločeni, lahko kontaktirate šolsko svetovalno službo in svetovalna
delavca vam bova pomagala pri odločitvi ali izpolnjevanju obrazcev.
Vprašanja pošljite po e-pošti na irena.krzan@os-vrhovci.si ali jernej.jurcec@os-vrhovci.si oz.
preko eAsistenta. Po potrebi se lahko dogovorimo tudi za telefonski pogovor. Učenci sami imajo
možnost pridobiti informacije in postavljati vprašanja na svojem posebnem kanalu na eAsistentu.
Svetovalnima delavcema lahko pošljejo tudi zasebno sporočilo.

Srečno in sporočite, kako vam gre.

Lep pozdrav, Irena Kržan
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POVZETEK SPREMEMB ROKOVNIKA

VSEBINA DATUM

Prijava za vpis v 1. letnik v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 do 11. 5. 2020

Javna objava številčnega številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 20. 5. 2020 do 16. ure

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti znanja in spretnosti ter
ugotavljanja izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja kandidatov za
program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 1. in 6. 6. 2020

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih nadarjenosti,
znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za
programa Gimnazija(š) in Ekonomske gimnazija (š)

do 10.6. 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 do 16. 6. 2020 do 14. ure

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje
obvestila, kdaj se kandidati oglasijo na šoli, in kaj prinesejo s seboj)

do 24. 6. 2020

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MZŠ) do 26. 6. 2020 do 16. ure

Vpis oziroma izvedba prvega kroga izbirnega postopka (po razporedu
šol)

med 30.6. In 6.7. 2020 do
14 ure

Prijava neizbranih v prvem krogu izbirnega postopka za drugi krog
izbirnega postopka.

do 9.7. 2020 do 13. ure

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka do 14. 7. 2020 do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka do 16. 7. 2020 do 13. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) do 16. 7. 2020 do 16. ure

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta - tretji krog do 31. 8. 2020


