ROKOVNIK
za vpis učencev v srednje šole v šol. letu 2019/20, za
sprejem učencev v dijaške domove in
rokovnik nacionalnega preverjanja znanja
1. Objava Razpisa za vpis v srednje šole in za sprejem
učencev v dijaške domove

21. 1. 2019

2. Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

15. in 16. 2. 2019

3. Prijave za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in
posredovanje dokazil za program športne gimnazije

4. 3. 2019

4. Preverjanje posebnih nadarjenosti (in ugotavljanje pogojev za
športne oddelke)

11. – 23. 3. 2019

5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih

do 29. 3. 2019

6. Sprejemanje prijav za vpis v srednje šole in dijaške domove do 2. 4. 2019
7. Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole- Internet

8. 4. 2019

8. Morebitni prenosi prijav

do 23. 4. 2019

9. Nacionalno preverjanje znanja učencev 9. razredov
redni rok (slovenščina)

7. 5. 2019

10. Nacionalno preverjanje znanja (matematika)

9. 5. 2019

11. Nacionalno preverjanje znanja učencev 9. razreda
redni rok (tretji predmet – likovna umetnost)

13. 5. 2019

12. Spremembe obsega razpisanih mest

30. 5. 2019

13. Obveščanje šol o omejitvah vpisa in javna objava omejitev
vpisa

31. 5. 2019

14. Seznanjanje učencev z dosežki na nacionalnem preverjanju
znanja in uveljavljanje pravice do vpogleda

3. 6. 2019 do 5. 6. 2019

15. Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

6. 6. 2019

16. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov

14. 6. 2019

17. Izvedba 1. kroga izbirnega postopka

18. – 21. 6. 2019
do 14. ure

18. Prinašanje dokumentov na srednje šole in vpis učencev
na šolah brez omejitve

med 18. in 21. 6.
2019 do 14. ure

19. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev
z drugim krogom

21. 6. 2019
do 15. ure

20. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na
Internetu

21. 6. 2019

21. Prijava neizbranih kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

26. 6. 2019
do 15. ure

22. Objava rezultatov drugega kroga

28. 6. 2019
do 15. ure

23. Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu

do 2. 7. 2019
do 14. ure

24. Objava še prostih mest

do 3. 7. 2019

25. Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

do 30. 8. 2019

POMEMBNO
Podatke o vpisu najdete na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/ in na spletnih straneh posameznih srednjih šol.
Zoisove štipendije so na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/, državne štipendije pa
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/dr
zavne_stipendije/.
Priporočamo, da si na spletnem servisu za poklicno izobraževanje moja izbira.si
http://www.mojaizbira.si/ ogledate programe, opise poklicev in srednje šole.

V zvezi z vprašanji in dilemami, ki so povezane s poklici, karierno potjo in
vpisu v srednjo šolo, se lahko obrnete na Darijo Erbus, šolsko svetovalno
delavko.
Informacijo pripravila: Darija Erbus

