ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE
ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1.
SEPTEMBER 2019

R Vnos podatkov o učencih 9. razreda in učencih z zaključeno OŠ
obveznostjo
Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletnih straneh

OŠ
MIZŠ

14. 1.
2019
21. 1.
2019

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških Srednje šole, Dijaški 15. 2. in 16.
domovi
2. 2019
domovih
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi
značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in
svetovanje

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske
programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program
Gimnazija (š) in Ekonomska g. (š)

J
A
N

F
E

Osnovne šole

14. 2.
2019

kandidati

4. 3. 2019

B

M

A
Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in
spretnosti za kandidate ter ugotavljanje izpolnjevanju
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in
Ekonomska g. (š)

Srednje šole

R

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne Srednje šole, ki
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega izvajajo programe,
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)
za
katere
je
potrebno
izpolnjevati
posebne
vpisne
pogoje
Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2016/2017
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto
2016/2017 ( Internet)

Med 11. in
23. 3. 2019

E
27. 3.
2019
C

Kandidati

2. 4. 2019

MIZŠ

8. 4. 2019
do 16.00

A
P
R

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest in stanja prijav
za vpis SŠ
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2016/2017

MIZŠ

Prijavljeni kandidati

17. 4.
2019
 23. 4.
2019

I
L

Soglasja k sklepom SŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega
razpisanih mest
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in
spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto
2019/2020, javna objava omejitev vpisa

Minister za
izobraževanje

21. 5.
2019

22.5.2019

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Srednje šole

29. 5.
2019

Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje
podatkov o dosežkih pri NPZ

Osnovne šole

14. 6.
2019 do 11.
ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z
možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv –
posredovanje podatkov o prostih mestih za 2. krog
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

A
J

MIZŠ

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

M

RIC
Prijavljeni
kandidati, srednje
šole

Od 18. 6. do
21.6. 2019

Srednje šol e

21. 6.
2019 do 15.
ure

MIZŠ

do 14. ure

21.6. 2019
do 16. ure

U

N

I

 26. 6.
2019

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog Kandidati, ki so bili
izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega
neuspešni v 1.
postopka
krogu izbirnega
postopka, Srednje
šole z omejitvijo
vpisa

do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

28. 6. 2019

Srednje šole

J

J

do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Objava prostih mest za vpis
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Kandidati,

2.7. 2019

___________

srednje šole

do 14. ure

JULIJ

MŠŠ

3. 7. 2019 do
12. ure

Kandidati

30. 8.
2019

Dodatna pojasnila:  pomeni najkasneje do datuma (vključno z datumom in uro). Po rokovniku
objavljenem na spletni strani MIZŠ pripravila Irena Smrekar Simončič, šolska svetovalna delavka

AVGUST

