Vpis na srednje šole

OŠ Spodnja Šiška
2. 10. 2015

Merila za izbiro kandidatov:







Točke
V primeru več kandidatov z enakim številom
točk na meji, se upošteva dosežek na NPZ
(soglasje)
Nekateri programi imajo še dodatna merila
(preizkusi nadarjenosti, športni dosežki
AB…).
Merila posameznih šol (redko).

Seštevanje točk



Pri seštevanju ne upoštevate izbirnih predmetov,
nemščine in gospodinjstva.
Seštejete ostale zaključne ocene 7., 8. in 9. razreda.

Tabela:




















7. razred
OŠ - predmeti
točke
slovenščina
5
matematika
5
tuji jezik
5
likovna vzgoja
5
glasbena vzgoja
5
geografija
5
zgodovina
5
držav. vzg. in etika 5
fizika
5
kemija
5
biologija
5
naravoslovje
5
tehnika in tehnologija 5
športna vzgoja
5

8. razred
točke
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

SKUPAJ
SKUPAJ

65

55

55
175

9. razred
točke
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Pomembni datumi 1:









Informativni dnevi: 12. in 13. 2. 2016
do 26. 2. Prijava na preizkus znanja, spretnosti,
nadarjenosti (športne in oblikovna). Med 3. in 14. 3.
bodo preizkusi.
do 4. 4. - sprejem prijav (izpolnjevanje vodi šola
teden ali dva prej)
8. 4. - na internetu MIZŠ objavi številčno stanje prijav
do 25. 4. MIZŠ objavi morebitne spremembe obsega
vpisa in stanja prijav (lahko se zmanjša število
vpisnih mest)
do 26. 4. - dvig in prenos prijav

Pomembni datumi 2:






do 6. 6. srednje šole o omejitvah obvestijo kandidate
do 9. 6. – srednje šole sporočijo stanje prijav.
do 10. 6. - osnovne šole pošljejo podatke o ocenah
in NPZ v bazo MIZŠ
15. 6. -učenci dobijo spričevala
med 15. in 17. 6. do 14. ure VPIS - učenci na
srednje šole prinašajo dokazila in se vpisujejo (po
razporedu šol)

Pomembni datumi 3:







17. 6. do 16.00 - na internetu se objavi omejitve v 1.
krogu (spodnja meja)
do 21. 6. do 14. ure - prijave v 2. krog
27. 6. do 12.00- na internetu srednje šole objavijo
rezultate drugega kroga (vpišejo se do 29. 6. 2016
do 14. ure!!!)
1. 7. objava prostih mest
do 31. 8. - vpis na še prosta mesta

Šole s posebnimi merili:




1. Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Za programe Umetniška gimnazija, likovna smer, Tehnik
oblikovanja in Fotografski tehnik
Kandidatom, ki na preizkusu likovne nadarjenosti dosežejo več
kot 30 točk od 40 možnih, se za vsako točko nad 30 šteje 0.5
točk, skupaj največ 5 točk.

CIPS
Naslov Smoletova 12 1000 Ljubljana Telefon(01)
24 24 280 Fax(01) 24 24 282
Elektronska pošta cips-lj@ess.gov.si




Naša svetovalka: ŽELJKA TOLIČIČ DROBEŽ

Uradne ure - sreda od 13.00 do 17.00 ure

Pomembne informacije iz Pravilnika o
vpisu v srednje šole






Prijavnica se lahko prenese še 20 dni po
prijavi.
Če se učenec utemeljeno ne prijavi v roku,
bo njegova prijava upoštevana, če jo prinese
najkasneje dan pred začetkom izbirnega
postopka
Če je število prijav večje in želi šola povečati
število vpisa, potrebuje soglasje ministra. Če
ga dobi, takoj po soglasju obvesti prijavljene.

