NOV ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
za šolsko leto 2020/21

Spoštovani devetošolci!
Sporočam vam, da sta pripravljena nova rokovnika za vpis v srednje šole in dijaške domove za
naslednje šolsko leto.
Rokovnika sta objavljena na spletni strani ministrstva, kjer so objavljene vse informacije o vpisu v
srednje šole oziroma dijaške domove.
V rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija
do 6. junija 2020. ( Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, za vpis v program
ZOBOTEHNIK ).
O natančnih razporeditvah boste učenci obveščeni s strani srednje šole.
Srednja šola vas bo o uspehu na preizkusu obvestila najkasneje do 10. junija 2020.
Če preizkusa ne boste opravili, boste imeli še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, prenesete na drugo
izbrano šolo.
Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020 do 14. ure, do takrat lahko vsak učenec svojo prijavo
prenese iz kakršnihkoli razlogov. Do tega datuma bo potekel tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom.
Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere že tudi v maju. O
vseh podrobnostih boste posamezni učenci, ki ste se prijavili na preizkus ( rok je bil že 4. 3. 2020 ),
natančno pisno obveščeni s strani posamezne srednje šole.
Če bo srednja šola oziroma dijaški dom predvidoma omejil vpis, boste učenci o tem obveščeni do 26.
junija 2020 ( za srednjo šolo ), oziroma do 30. junija 2020 ( za dijaški dom ).
Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020. O
natančni razporeditvi kateri dan se boste morali učenci zglasiti na izbrani srednji šoli, oziroma
izbranem dijaškem domu, boste seznanjeni s strani srednje šole oziroma dijaškega doma.
Če ste se učenci prijavili na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne boste sprejeti v prvem
krogu izbirnega postopka, boste prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer imate
že prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure.
Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, boste učenci dobili na srednji šoli, prijavnica za
drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva.
Vse aktivnosti, ki se bodo morale izvesti neposredno na srednji šoli ali v dijaškem domu ( izvedba
preizkusov nadarjenosti in vpis v srednje šole oziroma v dijaške domove ) se bodo, če bo to potrebno,
izvedle ob zagotavljkanju ustreznih zdravstvenih ukrepov.

Spoštovani učenci in učenke!
Sporočam vam, da so vaše prijavnice za vpis v srednje šole in dijaške domove že odposlane in se že
nahajajo na izbranih srednjih šolah in dijaških domovih.
Za morebitne nejasnosti, mi prosim pišite na naslov milena.horvat@amis.net, ali pokličite na številko
051/601 979.
Naj omejitev fizičnega druženja ne omeji našega povezovanja in pripadnosti naši skupnosti.

Vse dobro želim vam in vsem vašim.

Lepo pozdravljeni,
Milena, svet. delavka

