NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH
SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)

INFORMACIJE ZA DIJAKE NPI
pomočnik 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)

Informativna dneva: petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri in
sobota, 12. 2. 2022 ob 9. uri
Pomembni datumi za vpis
4. 4. 2022
8. 4. 2022
25. 4. 2022
27. 5. 2022
16. – 21. 6. 2022
do 24. 6. 2022
30. 6. 2022
do 1. 7. 2022
do 31. 8. 2022

Zadnji dan za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2022/2023
objava številčnega stanja prijav na SŠ (na spletnih straneh MIZŠ);
Zadnji dan morebitnih prenosov prijav za vpis;
Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in o
poteku vpisa.
Vpis kandidatov oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol);
Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka;
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka;
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Postopek prijave
•
•
•
•

Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na
naslednji povezavi (Prijava) ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ). Prijavnica mora biti potrjena z
žigom srednje šole.
Prijavnico priporočeno pošljete neposredno na šolo na katero se prijavljate; če se prijavljate
na SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja jo oddate svetovalni delavki (kabinet C-38)
Izpolnite lahko samo eno prijavo in jo pošljete na eno izbrano šolo.
Prijavi ni potrebno ničesar priložiti razen zdravniškega potrdila (poklic geostrojnik rudar,
geotehnik). Ostala dokazila, spričevalo zadnjega letnika ter obvestilo o zaključnem izpitu,
boste prinesli, ko boste vabljeni na vpis.
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Izpolnjevanje prijavnice za vpis
Prijavnice bomo izpolnjevali skupaj na šoli. O datumu boste obveščeni s strani razrednika. Prijavnice
boste dobili pri vaši svetovalni delavki.
Seznam razpisanih izobraževalnih programov, število razpisanih mest ter pomembi datumu v zvezi s
prijavno-vpisnim postopkom so zapisani v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko
leto 2022 2023, ki ga nadete na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
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.
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. so objavljeni na spletni strani
http://mic.sc-celje.si/ ali jih dobite pri g. Dragu Kešetu (C-15) osebno oziroma na telefonski številki
03/42 85 828.
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.
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
se oglasite osebno v kabinetu (C-38).
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BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU
•

INFORMATIVNI DAN – 11. in 12. 2. 2022, bo tudi letos potekal na spletu. Kandidatom svetujemo, da
si podrobno pogledajo spletne strani dijaških domov, v katere se želijo vpisati. Povezava do njihovih
spletnih strani bo na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na
naslovu: https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/

•

PRIJAVA – do 4. aprila 2022 - prijavnica za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07) je objavljena
na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava (prijavnica).

•

Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave
prenesejo v drug dijaški dom 25. aprila 2022, Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki
bi zaradi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu.

•

OBVESTILO o morebitnih omejitvah oziroma nadaljnjih postopkih za vpis - do 27. maja 2022 (objava
na spletnih straneh ministrstva in dijaških domov).

•

VPIS v DD
o Brez omejitve vpisa: od 16. junija 2022 do 21. junija 2022 oz. 1. julija 2022 za kandidate, ki se
bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka;
o Z omejitvijo vpisa od 4. julija 2022 do 13. julija 2022;
o Po tem datumu in do 31. avgusta pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili za
vpis v DD do 4. aprila 2022 v DD, ki še imajo prosta mesta.

Ob vpisu v dijaški dom mora kandidat predložiti dokazilo o statusu dijaka.
Vse podrobnejše informacije dobite v
Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023,
ki ga lahko pregledate ali na spletni strani

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

