Koristne informacije

Informacije o vpisu v Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja
Informacije o obsegu vpisa, vpisnih pogojih in pomembnih datumi vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednje
šole in dijaške domove v šolskem letu 2018/2019.
.

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST
Vrsta izobraževanja
Srednje strokovno in
tehnično izobraževanje (SSI)
Srednje poklicno
izobraževanje (SPI)
Nižje poklicno izobraževanje
(NPI)

Trajanje
izobraževanja
4 leta
3 leta
2 leti

Program
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Pečar-polagalec keram. oblog
Tesar
Zidar
Pomočnik pri tehnologiji
gradnje

Število mest
28
28
26
26
26
16

PRIJAVA



Zadnji rok za oddajo prijavnic je 5. april 2018.
Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (na voljo je na spletnih straneh MIZŠ).

STANJE PRIJAV


MIZŠ bo najkasneje do 10. aprila 2018, na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si), objavilo
informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK




Od 10. aprila 2018 do 25. aprila 2018 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe namere svojo prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo
srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov.
Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov vas bomo pred koncem roka za prenos prijav obvestili, da v
š. l. 2018/2019 ne bomo po tem programu organizirali izobraževanja.

OMEJITEV VPISA


MIZŠ bo 31. maja 2018 na svojih spletnih straneh objavil, katere šole bodo in v katerih programih
omejile vpis za š. l. 2018/2019.
V primeru omejitve vpisa vas bomo do 6. junija 2018 pisno obvestili na dom.
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Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v
šol. letu 2018/2019 na strani 8 in 9.

VPIS


O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.



Če omejitve ne bo, boste med 19. in 22. junijem 2018, po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled
in kopijah izvirnikov tudi vpisani.



V primeru omejitve boste prinašali dokumente med 19. in 22. junijem 2018, po posebnem
razporedu. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo vpisani 20. junija 2018.
Učenci, ki boste kandidirali v drugem krogu, pa se boste vpisali med 29. junijem in 5. julijem 2018
na srednjo šolo, na katero boste razvrščeni.
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