ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2019/20
celo šolsko leto
oktober / november 2018
november / december 2018
oktober - februar
21. 1. 2019
25. in 26. 1. 2019
konec jan./začetek feb. 2019
15. 2. 2019 in 16. 2. 2019
do 4. 3. 2019

Informiranje učencev v okviru RU in nadomeščanj, preko oglasne deske in spletne strani OŠ Sostro (zavihek Vpis v SŠ)
Izpolnjevanje spletnega vprašalnika KAM IN KAKO na portalu mojaizbira.si (registracijsko geslo za našo šolo: taskbusy5087)
Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti (eVPP)
Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (spremljajte oglasno desko!)
Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
Sejem Informativa na Gospodarskem razstavišču
Roditeljski sestanek
Informativna dneva v srednjih šolah
Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju
posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
med 11. 3. in 23. 3. 2019
Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah ter ugotavljanje izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
do 27. 3. 2019
Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija
(š) in Ekonomska gimnazija (š)
do 2. 4. 2019
Srednje šole sprejemajo prijave za vpis v 1. letnik SŠ
8. 4. 2019
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis; spletna stran MIZŠ: http://www.mizs.gov.si
17. 4. 2019
Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis
do 23. 4. 2019
Morebitni prenos prijav
7. 5. 2019
NPZ slovenščina
9. 5. 2019
NPZ matematika
13. 5. 2019
NPZ angleščina
22. 5. 2019
Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
do 29. 5. 2019
Srednje šole obveščajo kandidate o omejitvi vpisa
14. 6. 2019
Zaključek pouka za učence 9. razredov in razdelitev zaključnih spričeval
18. 6. do 21. 6. 2019
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2019
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah (do 15. ure)
21. 6. 2019
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (stran MIZŠ, do 16. ure)
do 26. 6. 2019
Prijava za 2. krog izbirnega postopka
28. 6. 2019
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah (do 15. ure)
do 2. 7. 2019
Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
3. 7. 2019
Objava prostih mest za vpis
do 30. 8. 2019
Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta
avgust/september 2019
Oddaja vlog za štipendije
Vabim vas, da redno spremljate spletno stran Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, spletno stran šole in oglasno desko za karierno orientacijo, kjer so objavljeni datumi odprtih vrat, ki jih
organizirajo posamezne srednje šole.

Pripravila: Mojca Kastelic

