NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH
SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)

Informacije za pomočnike pri tehnologiji gradnje
Prišel je čas, ko morate razmisliti o vašem nadaljnjem šolanju ali zaposlitvi. Predstavljam vam možnosti,
vaša naloga pa je, da o nadaljnji poti razmislite in se odločite v skladu s svojimi željami in načrti za
nadaljnje življenje.

MOŽNOSTI:
1. vpis na katerokoli srednjo poklicno ali srednjo strokovno oz. tehniško šolo
(3 ali 4 -letno)
Informativni dan: petek, 15. 2. 2019 ob 9. in 15. uri in
sobota, 16. 2. 2018 ob 9. uri
Prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki jo najdete na spletnih straneh ministrstva
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih
/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

oddate najkasneje do 2. aprila 2019 na šoli, kjer želite nadaljevati izobraževanje oziroma do 3. junija
2019, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.
Za določene programe je potrebno priložiti zdravniško potrdilo (geostrojnik rudar, geotehnik). Ostala
dokazila (spričevalo zadnjega letnika ter obvestilo o zaključnem izpitu) boste prinesli, ko boste vabljeni
na vpis. Vsi poklici za katere se lahko izobražujete in točni roki za oddajo prijav ter vpis so zapisani v
razpisu, ki ga lahko dobite pri svetovalni delavki ali na spletni strani
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje
_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
Če se boste odločili za gradbene poklice za katere izobražujemo na ŠC Celje, Srednji šoli za gradbeništvo
in varovanje okolja, se lahko prijavite za izobraževanje v programih: zidar, pečar – polagalec keramičnih
oblog, tesar, izvajalec suhomontažne gradnje in gradbeni tehnik. Prijave bomo izpolnjevali skupaj na
šoli. O datumu boste obveščeni s strani razrednika. Takrat je potrebno imeti s seboj prijavnico za vpis.
2. vpis na srednje šole v sklopu izobraževanja odraslih (plačljivo)
Na Šolskem centru Celje izvajamo programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, razne
tečaje,… Vse informacije o programih, vpisu, plačilu, predavanjih itd. dobite pri g. Dragu Kešetu (C-15)
ali na telefonski številki 03/42 85 828.
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3. zaposlitev
Na Zavodu RS za zaposlovanje v vašem kraju se prijavite, ko niste več dijak in iščete zaposlitev. Prijavite
se lahko osebno ali preko spleta. Prednosti elektronske prijave so, da se prijavite kadarkoli, ko imate čas,
izognete se ročnemu izpolnjevanju obrazcev, svetovalci vas bodo v treh dneh po oddaji vloge povabili na
razgovor. Na zavodu so vam pripravili informacije, kako si lahko olajšate iskanje zaposlitve in si razširite
svoje zaposlitvene možnosti. Na njihovih oglasnih deskah ali na spletni strani http://www.ess.gov.si so
razpisana prosta delovna mesta.
Brezplačna storitev je na voljo na naslovu http://www.poiscidelo.si.
Elektronska prijava
 vlogo lahko kadarkoli oddate;
 izognete se ročnemu izpolnjevanju obrazcev;
 svetovalci vas bodo v treh dneh po oddaji vloge povabili na razgovor
Na tem naslovu tudi lahko
 oddaje vloge za denarno nadomestilo,
 naročanje potrdil,
 prilagojeno iskanje po prostih delovnih mestih,
 naročanje na prejemanje obvestil na prosta delovna mesta preko SMS, elektronske pošte ali RSS,
 predstavitev delodajalcu in priprava različic življenjepisov,
 pregled elektronskih sporočil delodajalcev.

V pomoč vam je tudi Kontaktni center za stranke na brezplačni številki

Za vse dodatne informacije pa lahko pokličete šolsko
svetovalno službo (Davorka Polić Jošt) na telefonsko številko 03/42 85 837
ali se oglasite osebno v kabinetu C-38.

