ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2019/2020
(vir: MIZŠ - rokovnik)
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AKTIVNOSTI
objava razpisa za vpis v srednje šole, informiranje o razpisu
informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
individualno informiranje in svetovanje za učence in starše
prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti,
posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev
opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti
posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih
nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (športni
oddelki)
sprejemanje prijav za vpis v srednjo šolo
javna objava števila prijav za vpis v srednje šole (spletna stran
MIZŠ)
javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
(internet)
analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu
prijave na drugo šolo
morebitni prenosi prijav za vpis
obveščanje osnovnih šol o omejitvi vpisa, javna objava omejitev
vpisa
obveščanje učencev o omejitvah vpisa
razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu
objava spodnjih mej 1.kroga izbirnega postopka (Internet)
prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
objava rezultatov 2.kroga izbirnega postopka
vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
objava prostih mest za vpis
vpis učencev na srednje šole, ki še imajo prosta mesta

ČAS IZVEDBE
do 14. 2 2019
15. 2. 2019 in 16. 2. 2019
februar, marec 2019
do 4. 3. 2019
11. 3. 2019 - 23. 3. 2019
do 27. 3. 2019
do 2. 4. 2019
8. 4. 2019 do 16. ure
do 17. 4. 2019
do 23. 4. 2019
do 23. 4. 2019
do 22. 5. 2019
do 29. 5. 2019
14. 6. 2019
18. 6. 2019 – 22. 6. 2019
do 14. ure
do 21. 6. 2019 do 15. ure
do 21. 6. 2019 do 16. ure
do 26. 6. 2019 do 15. ure
28. 6. 2019 do 15. ure
do 2. 7. 2019 do 14. ure
do 3. 7. 2019 do 15. ure
do 30. 8. 2019

V šoli bomo v času od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 izpolnjevali prijave za vpis v
srednjo šolo. Vsak učenec izpolni SAMO ENO prijavnico, ki jo dobi v šoli.
Podrobnejši rokovnik najdete na spletnem naslovu: Vpis v srednje šole.

