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23. 1. 2017 Razpis za vpis v SŠ (dodatne
informacije dobiš, če vtipkaš ta naslov v
spletni brskalnik)
10. 02. in 11. 02. Informativni dnevi v SŠ
28. 02. Prijave k preizkusu posebnih
nadarjenosti, spretnosti…
06. — 18. 03.
Preverjanje posebnih
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega
vpisnega pogoja kandidatov za športne
oddelke programa Gimnazija
04. 04. Oddaja prijav za vpis
07. 04. Javna objava številčnega stanja
prijav – internet
21. 04. Javna objava sprememb obsega
vpisa
25. 04. Zadnji rok za prenos prijave na
drugo šolo
30. 05. Javna objava omejitev vpisa in
sprememb obsega razpisa
19. — 22.06. 14h Vpis oz. izvedba 1. kroga
izbirnega postopka – vpisani
22. 06. do 15h Objava rezultatov 1. kroga
izbirnega post.in seznanitev z možnostmi
za 2. krog
23. 06. Objava spodnjih mej 1. kroga
27. 06. do 14h Prijava kandidatov za
2. krog izbirnega postopka
30. 06. do 14h Objava rezultatov 2.
kroga izbirnega postopka
04.07. do 14h
Vpis kandidatov, ki so
bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
05. 07. Objava še prostih mest za vpis
In vpis na ta prosta mesta do 31. 8.
2017

VRSTE PROGRAMOV IN SPLOŠNI TER POSEBNI POGOJI ZA VPIS
•
PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA: Traja praviloma dve leti
a) osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole (program devetletke) ali
b) kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom.
•
PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA: Trajajo praviloma tri leta.
a) uspešno zaključil osnovno šolo ali b) program nižjega
poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) izpolnjuje tudi druge (posebne) pri posameznih programih
navedene pogoje za vpis.
•
PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ.
TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA: Trajajo praviloma 4 leta in se zaključijo s poklicno maturo.
a) uspešno zaključil osnovno šolo ali b) program nižjega
poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) izpolnjuje tudi druge (posebne) pri posameznih programih
navedene pogoje za vpis.
⇒ POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST je posebni pogoj za vpis v naslednje programe: Zobotehnik,
Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja,
⇒ Posebna nadarjenost oz. spretnost se preverja s preizkusom, ki ga izvedejo šole z razpisanimi programi, za
katere se navedeno zahteva.
•
GIMNAZIJSKI PROGRAMI:
Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo:
⇒
Gimnazija s športnim oddelkom je različica splošne s poudarkom na usklajevanju športnih in šolskih
obveznosti. Povečano je tudi število ur športne
vzgoje.
⇒
Klasična gimnazija je različica splošne z obvezno
latinščino in večjim poudarkom na humanističnih
predmetih.
⇒
Tehniška gimnazija poleg splošnih obsega tudi
strokovne predmete z različnih področij tehnike,
ki si jih dijaki lahko izberejo tudi za splošno maturo.
⇒
Ekonomska gimnazija omogoča poglabljanje znanja
na ekonomskem področju.
⇒
Umetniška gimnazija omogoča izobraževanje v
štirih smereh: Glasbeni, Plesni, Dramsko-gledališki
in Likovni.
⇒ POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST je posebni vpisni pogoj za naslednje programe: Umetniška
gimnazija: Likovna smer; Glasbena smer: glasbeni
stave, petje – instrument jazz-zabavna glasba; Plesna smer: balet, sodobni ples.

