SPOŠTOVANE DEVETOŠOLKE, DEVETOŠOLCI!

V tem za vse posebnem šolskem letu se vam na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota nismo mogli
predstaviti na poklicnih tržnicah in za vas izvesti že tradicionalnih aktivnosti v okviru tehniškega dneva.
Zato vam skušamo našo šolo in izobraževalne programe, ki jih izvajamo, čim bolj približati preko različnih
spletnih medijev. Za vas in vaše starše smo pripravili predstavitveni film, brošuro in zloženke s predstavitvijo poklicev, informacije o vpisu in osnovne informacije o štipendijah.

Zavedamo se, da je izbira poklicne poti pomembna in zahtevna odločitev, ob kateri se poraja veliko
vprašanj. Če boste potrebovali še kakršenkoli odgovor, vam ga bomo v svetovalni službi z veseljem posredovali. Pišete nam lahko na e- naslov miljana.krstic @spts.si ali pokličete na številko 02 5348 913.
Bodite preudarni in tudi pogumni pri svojih odločitvah!
Želimo vam veliko uspeha in vse dobro.

Svetovalna služba SPTŠ Murska Sobota

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
DATUM

DEJAVNOST

22. 1. 2021

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

12. 2. 2021 in
13. 2. 2021

do 4. 3. 2021
od 11. 3. 2021
do 20. 3. 2021
do 26. 3. 2021

INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH
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 (tudi Tehnik oblikovanja)

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
SŠ posredujejo potrdila kandidatom o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti,
znanja in spretnosti

do 2. 4. 2021

ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS

8. 4. 2021

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

do 16. 4. 2021
do 22. 4. 2021
do 21. 5. 2021

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko
leto 2021/2022 (spletna stran MIZŠ)

Morebitni prenosi prijav za vpis za šolsko leto 2021/2022
Obveščanje o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto
2021/2022 , javna objava (spletna stran MIZŠ)

do 27. 5. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

od 16. 6. 2021

VPIS

21. 6. 2021

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka

do 24. 6. 2021

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog

do 29. 6. 2021

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 30. 6. 2021

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

do 1. 7. 2021

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. 8. 2021

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 21. 6. 2021

oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

Več informacij o vpisu in postopku vpisa najdete na spletni strani MIZŠ:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dostop do Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

in Prijave za preizkus likovne nadarjenosti:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Preizkus-nadarjenosti-in-posebni-vpisni-pogoji/prijava_likovna_nadarjenost.pdf

NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH

NAMEN

POGOJI

KDO DODELI ŠTIPENDIJO

Državna
štipendija

Pomoč dijakom, ki
izhajajo iz socialno
šibkejših družin

Družinski dohodki- določena meja za
pridobitev štipendije

Center za socialno delo
(uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev)

Zoisova
štipendija

Spodbuda za
doseganje izjemnih dosežkov in
s tem ustvarjanje
dodane vrednosti
na področju znanja,
raziskovanja, razvojne dejavnosti in
umetnosti

Za štipendijo se lahko poteguje dijak
(bodoči dijak prvega letnika SŠ), ki
izkazuje izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel
povprečno oceno najmanj 4,70. V
primeru, da se na javni razpis prijavi
več vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje,
kot je razpoložljivih sredstev, so do
Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno
ali več točk za izjemne dosežke.

Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski
sklad RS na osnovi javnega
razpisa, ki je objavljen junija
na njihovi spletni strani

Kadrovska
štipendija

Dijakom zagotovi
zaposlitev po končanem šolanju.

Pogoje določi delodajalec.

Delodajalci (razpisane
štipendije so objavljene
na spletni strani Javnega
štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS).

Štipendija za
deficitarne
poklice

Namenjena je
dijakom, ki se
izobražujejo na
programih, ki so
opredeljeni kot deficitarni.

Izobraževanje v programu, ki je opredeljen kot deficitaren.

Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski
sklad RS na osnovi javnega
razpisa, ki ga objavi do konca
meseca januarja za naslednje
šolsko leto.

Več o štipendijah na spletni strani MIZŠ : https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/sti-

pendije/, kjer so objavljene tudi Spremembe za štipendiste zaradi epidemije covid-19 https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja/ .

