POMEMBNI DATUMI ZA
DEVETOŠOLCE GLEDE VPISA V
SREDNJE ŠOLE
DATUM
nov. 2018–jun. 2019
december
januar 2019
15. in 16. 2. 2019
marec 2019
do 2. 4. 2019
8. 4. 2019
do 23. 4. 2019
do 22. 5. 2019

do 29. 5. 2019
14. 6. 2019
18.–21. 6. 2019

AKTIVNOST
Individualno svetovanje učencem in staršem
Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (SŠ)
Izid Razpisa za vpis v SŠ (samo na internetu)
Informativni dnevi v SŠ
Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ v šoli skupaj z
učenci
OŠ pošlje prijave za vpis v SŠ
Javna objava stanja prijav za vpis (internet)
Morebitni prenosi prijav z ene srednje šole na
drugo
Obveščanje OŠ in SŠ o omejitvah in
spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za
leto 2019/20 (objava na internetu)
SŠ obvestijo učence 9. raz. o omejitvah vpisa
Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. r.
Prinašanje dokumentov (spričevalo o
zaključenem 9. r …) na SŠ in vpis

AKTIVNOSTI
NA PODROČJU POKLICNEGA ODLOČANJA V 9. RAZREDU














V letošnjem šolskem letu smo vključeni v projekt pod vodstvom Posoškega
razvojnega centra iz Tolmina, kamor so poleg osnovnih šol v Posočju
vključena tudi vsa pomembna gospodarska podjetja (Hydria, Mahle, TKK
Srpenica, Salonit Anhovo). Namen projekta je spodbujanje mladih na
področju tehnike, tehniških poklicev in pridobivanje novih tehniških kadrov.
Učenci 8. in 9. razreda imajo v sredo, 14. 11. 2018, tehniški dan, in sicer
predstavitev poklicnih področij (lesarstvo, strojništvo, mehatronika,
logistika, avtoservisna dejavnost, elektrotehnika, računalništvo, tehniška
gimnazija, zdravstvo, živilstvo, kmetijstvo, naravovarstvo na Šolskem centru
v Novi Gorici in Biotehniški šoli v Šempetru.
V četrtek, 15. 11. 2018, pripravlja Območna obrtna zbornica Nova Gorica
dogodek z naslovom Promocija poklicev. Obrtniki predstavijo učencem
poklice v svojih prostorih. Učenci so v oktobru prejeli prijave, izbrali so lahko
eno poklicno področje, ki ga želijo podrobneje spoznati. Podrobna
organizacijska navodila bodo prejeli učenci malo pred izvedbo samega
dogodka.
V petek, 23. 11. 2018, je načrtovan še en tehniški dan, obiskali bomo
tolminsko Hydrio in podjetje TKK v Srpenici.
V novembru bomo eno od razrednih ur namenili tudi predstavitvi
gimnazijskih programov. Učenci bodo podrobneje spoznali Gimnazijo
Tolmin.
V decembru organizirajo srednje šole dneve odprtih vrat. O datumih
izvedbe boste obveščeni naknadno.
Več razrednih ur v 9. razredu bomo namenili seznanjanju učencev s
srednješolskimi program in poklici, pomembnimi datumi za devetošolce,
učenci se bodo preizkusili tudi v prepoznavanju svojih interesov in veščin
preko programa Kam in kako, planirani so tudi individualni pogovori
učencev s svetovalno delavko.
Starši bodo pred vpisom v srednjo šolo povabljeni na pogovor skupaj z
otrokom.
V prizidku šole – med učilnico zgodovine in biologije – je informativna
tabla, namenjena učencem in staršem, s pomembnimi datumi glede
vpisa v srednjo šolo, z informacijami o NPZ, pogojih ob morebitni omejitvi
vpisa …

STARŠI UČENCEV 9. RAZREDA





V sredo, 14. 11. 2018, je predviden roditeljski sestanek za starše
devetošolcev. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki Posoškega
razvojnega centra, da predstavijo staršem možnosti štipendiranja in
zaposlovanja v tehniških poklicih v Posočju.
Starši bodo prejeli tudi gradivo s pomembnimi informacijami in datumi.
Starši lahko kadarkoli med letom pokličejo svetovalno delavko na številko
398 30 04 ali pišejo na e-pošto: alenka.pegan-colja@guest.arnes.si in se
najavijo na pogovor, če imajo vprašanja v zvezi z nadaljnjim šolanjem
otroka.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Vsi učenci 6. in 9. razreda bodo imeli v mesecu maju 2019 nacionalno
preverjanje znanja (NPZ). Učence prijavi šola v mesecu novembru.
Na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si je v razdelku Nacionalno
preverjanje znanja objavljena brošura z naslovom Informacije za učence in
starše 2018/19 z vsemi informacijami o organizaciji, izvedbi NPZ in roki
posameznih predmetov. Na isti spletni strani so objavljeni tudi preizkusi NPZ iz
preteklih let z rešitvami, ki so lahko dober pripomoček učencem pri ponavljanju
snovi.
Datum za opravljanje NPZ iz MAT in SLJ je za učence 6. in 9. razreda isti. Šestošolci
imajo kot tretji predmet TJA, tretji predmet za učence 9. razreda je vsako leto
drugačen. V tem šolskem letu je za našo šolo DKE.

PREDMET
SLJ
MAT
TJA za 6. razred
DKE za 9. razred

6. razred in 9. razred
7. maj 2019
9. maj 2019
13. maj 2019
13. maj 2019

NPZ se izvaja samo v enem roku. Če je učenec na dan preizkusa odsoten, ostane
brez rezultata.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju
učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.
Učenci 9. razreda bodo seznanjeni z rezultati 3. 6. 2019. Obvestilo o dosežkih
prejmejo učenci skupaj z zaključnim spričevalom ob koncu šolskega leta.
Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki NPZ 6. 6. 2019.
Natančna navodila o izvedbi NPZ, dovoljenih pripomočkih, datumih … bodo
prejeli učenci pred samo izvedbo.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Alenko
Pegan Colja.

KAKO DO UPORABNIH INFORMACIJ
-

Informacije o vseh srednjih šolah in programih www.mojaizbira.si.

-

Informacije o zakonodaji, šolskem koledarju, podatkih glede vpisa v
srednjo šolo in drugo so na voljo na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost kulturo in šport www.mss.gov.si.

-

Podrobne informacije o Nacionalnem preverjanju znanja so na voljo na
spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

-

Informacije o republiških, kadrovskih in Zoisovih štipendijah dobite na
spletni strani Javnega sklada RS www.sklad-kadri.si.

-

Zanimive podatke o trgu dela in tudi možnost tako imenovanega esvetovanja

dobite

www.ess.gov.si.

na

spletni

strani

Zavoda

za

zaposlovanje

