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SPOŠTOVANI STARŠI in UČENCI

INFORMATIVNI DAN 2019
v srednjih šolah in dijaških domovih
Obveščamo vas, da ste vabljeni na informativne dneve, ki bodo ta konec tedna organizirani
na vseh srednjih šolah po vsej Sloveniji:
KDAJ: v PETEK, 15. 02. 2019, ob 9. 00 URI ALI ob 15. 00 URI in
v SOBOTO, 16. 02. 2019, ob 9. 00 URI
KAM: NA ŠOLO, KI SI JO IZBERETE starši skupaj z otrokom
Informativni dnevi so namenjeni učencem in staršem, zato je zaželeno, da gredo starši
skupaj z otrokom na obisk in predstavitev izbranih šol o katerih želijo dobiti informacije.
Imate možnost, da si ogledate vsaj tri šole, kar je pomembno predvsem pri učencu, ki se še ni
odločil, na katero šolo se bo vpisal.
V petek, 15.2.2019, bodo učenci 9. razreda namesto pouka lahko obiskali srednje šole
dopoldne (ob 9. uri) in popoldne (ob 15. uri) in še v soboto, 16.2.2019, dopoldne (ob 9.uri).
Če vas zanima nadaljevanje šolanja v Ljubljani in želite, da bi vaš otrok stanoval v dijaškem
domu, si lahko na informativni dan ogledate tudi dijaški dom, kjer vas pričakujejo ob 11. 30
uri (Zavod za usposabljanje Janeza Levca, enota DOM, Karlovška 18, Ljubljana). Za dodatne
informacije o domu lahko pokličete na telefonsko št. 01 24 18 106 (Irena Nose, vodja OE Dom) ali
01 24 18 120 (Mojca Bajuk, psihologinja). Več informacij o domu lahko dobite na spletni strani:
http://www.centerjanezalevca.si/enota/oe-dom .

Naslovi srednjih šol in programov, v katere se lahko vpišejo naši devetošolci:
GORENJSKA:
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo:
- pomočnik v biotehniki in oskrbi
Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, Jesenice:
-pomočnik v tehnoloških procesih
Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj:
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj, Cesta S. Žagarja 33, Kranj
- pomočnik pri tehnologiji gradnje
Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka
Srednja šola za strojništvo - pomočnik v tehnoloških procesih (pazi! druge ure)
petek, 15.2.2019, ob 11.00 in 17.00 uri (Podlubnik 1b, predavalnica št.99)
sobota, 16.2.2019, ob 9.00 uri (1. nadstropje medpodjetniškega izobraževalnega centra
Šolskega centra Šk. Loka, predavalnica št.107)
Srednja šola za lesarstvo, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka
- obdelovalec lesa (običajne ure, učilnica št. 107)

LJUBLJANA (Osrednjeslovenska regija):
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, LJ
Živilska šola:
- pomočnik v biotehniki in oskrbi
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska c. 102, LJ
- pomočnik pri tehnologiji gradnje
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ptujska ulica 6, LJ:
- preoblikovalec tekstilij
- pomočnik v tehnoloških procesih
Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1, LJ
Srednja lesarska šola LJ:
- obdelovalec lesa

Dobro se pripravite, preglejte spletne strani šol in obiščite različne šole.

VPIS V SREDNJE ŠOLE 2019/2020
Po informativnem dnevu, na začetku meseca marca, se boste morali skupaj s svojim otrokom
odločiti, v katero srednjo šolo se bo vpisal vaš devetošolec. Uradne obrazce: PRIJAVA ZA
VPIS V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE bomo izpolnili v šoli, doma jih boste pregledali in
podpisali. Nato jih bodo učenci prinesli nazaj v šolo, kjer jih bo podpisala še ravnateljica.
Žigosane in v celoti izpolnjene obrazce bomo do konca marca 2019 na izbrane srednje šole
poslali iz šole. Končni datum PRIJAVE je 2.4.2019.
Letošnji RAZPIS za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/ 2020 je
objavljen na spletu. Tudi sami si lahko ogledate informacije, ki jih posreduje MIZŠ:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_iz
obrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
Povabilo
Še pred vpisom vas obveščamo, da se lahko dogovorite za osebni pogovor s šolsko
svetovalno delavko. Lahko vam poiščemo še dodatna pojasnila in vam svetujemo glede izbiri
srednje šole in možnostih poklicne poti za vašega otroka. Za termin obiska se dogovorite po
telefonu: 04 5834 151 ali mobi: 041 758 671.
Pripravila:
Zora Kos, šolska svetovalna delavka

