KAM PO OSNOVNI ŠOLI

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE
2020/2021 za 9. razred
 Informiranje učencev 9. razreda, tudi preko Zooma in








spletnih učilnic oddelka
Dnevi dejavnosti (Obisk Kariernega središča na
ZRSZ Koper in Karierni plac na Ljudski univerzi
Koper (oktober 2020, za 9.a Zoom-18.12. 2020),
Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (november,
december 2020, januar 2021 - Zoom)
Anketiranje učencev z e-Vprašalnikom o poklicni poti
(december 2020)
Informativa (sejem izobraževanja in poklicev), januar
2021 – on-line)
Objava Razpisa za vpis v SŠ in DD ( 22. 1. 2021)

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE
 Roditeljski sestanek (seznanjanje staršev z razpisom










4. februar 2021)
Informativni dnevi na srednjih šolah
(12. in 13. februar 2021)
Individualni razgovori z učenci (pred prijavotelefonsko, Zoom)
Individualni razgovori s starši-na pobudo staršev
Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo
(marec 2021- v šoli/sami z vodenjem na daljavo)
Svetovanje pri morebitnem prenosu prijav (do 22.4.)
Vpis v srednje šole (med 16.6. in 21.6.2021)

SPOSOBNOSTI
INTERESI
 S čim se rad ukvarjaš v
prostem času?
 Kateri predmeti v šoli so ti
najbolj všeč?
 Katere interesne dejavnosti
obiskuješ?

 V čem si dober?
(reševanje logičnih nalog,
pisanje besedil, računanje,
ročna dela…)

LASTNOSTI
 Kakšne so tvoje lastnosti?
 Si vztrajen, natančen,
komunikativen, družaben,
hitro reagiraš, si
odločen…?

DEJAVNIKI
ODLOČANJA
za šolo in poklic

ZDRAVJE
 Imaš kakšno zdravstveno težavo,
zaradi katere ne moreš opravljati
določene šole in poklica?
(slab vid, težave s hrbtom…)

UČNE NAVADE





Ali se učiš redno?
Se znaš učiti?
Ali delaš redno domače naloge?
Ali si se sposoben učiti dlje časa?

VRSTE IZOBRAŽEVANJA
 PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA

IZOBRAŽEVANJA

 PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA

IZOBRAŽEVANJA

 PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA

OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 GIMNAZIJSKI PROGRAMI

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SLO

GIMNAZIJA KOPER
Koper, Cankarjeva ulica 2
PROGRAM

naziv

trajanje

št.mest

Gimnazija

4

84

Gimnazija (š)

4

18

Umetniška gimnazija:

4

28

 Glasbena smer
petje, instrument

14

 Likovna smer

14

SREDNJA EKONOMSKO –
POSLOVNA ŠOLA KOPER
Koper, Martinčev trg 3
naziv

Trgovec

Prodajalec

3

26

Administrator

Administrator

3

26

Ekonomski tehnik

Ekonomski
tehnik

4

56

4

56

Ekonomska
gimnazija

trajanje

št.mest

PROGRAM

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER
Koper, Šmarska cesta 4e
PROGRAM

naziv

Pomočnik v
Tehnoloških procesih

Pomočnik v
tehnoloških procesih

trajanje št. m.
2

16

Inštalater strojnih inštalacij Inštalater strojnih
inštalacij

3

26

Avtoserviser

Avtoserviser

3

26

Frizer

Frizer

3

26

Računalnikar

Računalnikar

3

52

Mehatronik operater*
(tudi v vajeniški obliki)

Mehatronik operater*
(deficitaren poklic)

3*

26*

Strojni tehnik

Strojni tehnik

4

56

4

56

Tehniška gimnazija

SREDNJA ŠOLA IZOLA
Izola, Polje 41
PROGRAM

naziv

trajanje št.mest

Zdravstvena nega Tehnik zdravstvene
nege

4

56

Kozmetični tehnik

4

28

Kozmetični tehnik

SREDNJA ŠOLA IZOLA
Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7
PROGRAM

naziv

Gastronomske in Gastronom hotelir*
hotelske storitve*

trajanje št.mest
3*

26*

(tudi v vajeniški obliki)

Gastronomija in
turizem

Gastronomsko –
turistični tehnik

4

56

Predšolska
vzgoja

Vzgojitelj
predšolskih otrok

4

28

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN
POMORSKA ŠOLA PIRAN
Portorož, Pot pomorščakov 4
trajanje št.mest

PROGRAM

naziv

Elektrotehnik

Elektrotehnik

4

28

Plovbni tehnik

Plovbni tehnik

4

28

Ladijski strojni
tehnik

Ladijski strojni
tehnik

4

28

Logistični tehnik

Logistični
tehnik

4

28

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN
POMORSKA ŠOLA PIRAN
Piran, Bolniška ulica 11

PROGRAM

Gimnazija

naziv

trajanje št.mest

4

56

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA
SEŽANA, GIMNAZIJA IN EKONOMSKA ŠOLA
Sežana, Stjenkova ulica 3

trajanje št.mest

PROGRAM

naziv

Aranžerski tehnik

Aranžerski
tehnik

4

28

Ekonomski tehnik

Ekonomski
tehnik

4

28

4

56

Gimnazija

VAJENIŠKA OBLIKA
IZOBRAŽEVANJA







-

program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe
obliki enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti
za nadaljevanje); enaka prijavnica-pripišejo vajeniška o
polovica programa se izvede kot PUD pri
delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih),
prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z
delodajalcem, več praktičnih izkušenj, večja možnost
za zaposlitev; seznam delodajalcev za vajeniška mesta
www.mojaizbira.si
vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in
400 evrov v 3. l. mesečno),
kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega
postopka, če dostavijo vajeniško pogodbo do začetka
izbirnega postopka.

POGOJI ZA VPIS
 USPEŠNO ZAKLJUČENA OSNOVNA ŠOLA

POSEBNI POGOJI
 PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST
Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za
izobraževanje po programu izda pooblaščeni
zdravnik.
Umetniška gimnazija:
- glasbena smer (petje – instrument, jazz –
zabavna glasba)
- plesna smer (balet, sodobni ples)
Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni
oddelek)

 POSEBNA NADARJENOST OZ.

SPRETNOST
je poseben pogoj za programe (Zobotehnik,
Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja,
Umetniška gimnazija - likovna smer,
glasbena smer, plesna smer)

Posebna nadarjenost oz. spretnost se
preverja s preizkusom, ki ga izvedejo šole z
razpisanimi programi.

Učenci, ki se bodo prijavili v programe, za katere
je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oz.
spretnosti, se za opravljanje preizkusa prijavijo
najkasneje
do 4. 3. 2021
na šolo, na katero se želijo vpisati.
Potrdilo velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala in je
kandidat opravljal preizkus.
(Obrazci za prijavo so na spletnih straneh MIZŠ pod rubriko
Povezane storitve /Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti,
znanja in spretnosti…)

Preizkusi bodo potekali med 11. 3. in 20. 3. 2021.

Datumi in ure preizkusov so objavljeni v razpisu –
str.6 in 7.
Učencem, ki bodo uspešno opravili preizkus, bodo
srednje šole najkasneje
do 26. 3. 2021 o tem izdale potrdilo.

 ŠPORTNI DOSEŽKI so posebni pogoj za vpis v

športni oddelek
Kandidati morajo biti registrirani športniki, predložijo potrdilo
nacionalne panožne zveze z izjavo trenerja o sodelovanju
s športnim koordinatorjem in podatke o športnih rezultatih v
zadnjih dveh letih.
V primeru omejitve vpisa se upoštevajo še športni dosežki, na
podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C.
Potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev izda srednja šola
na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učencem.

INFORMATIVNI DAN
Informativni dan bo potekal na spletnih straneh
srednjih šol in dijaških domov:
v petek, 12. 2. 2021, ob 9. in 15. uri ter
v soboto,13. 2. 2021, ob 9. uri.
Seznama srednjih šol in dijaških domov z
njihovimi spletnimi stranmi so objavljene na
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O
ŠPORTNIH DOSEŽKIH
Kdor se vpisuje v športni oddelek, mora srednji šoli
najkasneje
do 4. 3. 2021
posredovati naslednja dokazila:

1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo
o rednem preventivnem pregledu kandidata v
zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista
medicine dela in športa.

2. Potrdilo nacionalne panožne zvezne, ki vsebuje:

trenerja
o
sodelovanju
s
športnim
koordinatorjem
 podatke o doseženih športnih rezultatih v zadnjih
dveh letih
 izjavo

Na podlagi dokazil in razgovorov s kandidati bodo
šole najkasneje do 26. 3. 2021 izdale potrdilo o
izpolnjevanju posebnih pogojev.

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s
potrebnimi dokazili oddajo na osnovni šoli
* sami odpošljejo na srednjo šolo brez podpisa ravnatelja in žiga

Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico,
razen učencev, ki se želijo vzporedno vpisati tudi
v program Umetniška gimnazija - glasbena smer
in plesna smer.
Prijavnice učencev osnovnih šol morajo biti na
srednji šoli najkasneje do 2. 4. 2021.
Ob prijavi je potrebno predložiti dokazila, ki jih
šola zahteva.

8. 4. 2021
bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število
prijav za vpis v navedene programe po šolah.
V roku prijavljeni učenci bodo lahko zaradi
spremembe namere svojo prijavo dvignili na srednji
šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo
do 22. 4. 2021
prenesli na drugo srednjo šolo.

Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler
postopek za izbiro kandidatov na šolah z omejitvijo
ne bo končan, t. j. 1. 7. 2021

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU
OMEJITVE VPISA
Če bo na šoli število prijavljenih učencev tudi
po koncu prenosa prijav (22. 4. 2021) večje od
razpisanega števila mest, bo šola s soglasjem
MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa.
O tem bodo učenci obveščeni najpozneje
do 27. 5. 2021
MIZŠ bo že 21. 5. 2021 objavilo na svojih
spletnih straneh, katere SŠ bodo omejile vpis.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU
OMEJITVE VPISA
Učenci bodo izbrani na podlagi razvrstitve z uporabo
točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v zadnji triadi OŠ.
Možnih je 175 točk.

Upošteva se:
• zaključne ocene obveznih predmetov
iz 7., 8. in 9. razreda
V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije pa še:
športne dosežke (status športnika A - 10 točk,
status športnika B - 5 točk).

PRIMER IZRAČUNA
Točke pridobljene z učnim uspehom:
 V 7. razredu: 11 obveznih predmetov x 5 =
55 točk
 V 8. razredu: 13 obveznih predmetov x 5 =
65 točk
 V 9. razredu: 11 obveznih predmetov x 5 =
55 točk
Učenec, ki je imel samo odlične ocene, doseže
175 točk.
Ne upoštevajo se ocene iz ITD.

MERILO IZBIRE KANDIDATOV Z ISTIM
ŠTEVILOM TOČK NA SPODNJI MEJI
Če se v izbirnem postopku na spodnji meji
razvrsti več kandidatov z istim številom točk,
pridobljenih z učnim uspehom, se izbira med
njimi opravi na podlagi točk, doseženih na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine
in matematike.
Dosežki
nacionalnega
preizkusa
znanja
kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega
soglasja kandidata in staršev.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 NPZ iz slovenščine – torek, 4. 5. 2021
 NPZ iz matematike – četrtek, 6. 5. 2021

 NPZ iz zgodovine – ponedeljek, 10. 5. 2021

VPIS
Na srednjih šolah brez omejitve, bodo učenci
po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled
med 16. in 21. 6. 2021 do 14. ure vpisani.
Na srednjih šolah z omejitvijo vpisa, bodo po
predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in
dokazil o doseženem številu točk na NPZ ter
drugih potrdil do 21. 6. 2021 sodelovali v
izbirnem postopku.
Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu izbirnega
postopka, bodo do 21. 6. 2021 tudi vpisani.

Učenci, ki v 1. krogu ne bodo izbrani, bodo
seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katere
bodo lahko kandidirali.
O razvrstitvi na eno od srednjih šol bodo
obveščeni
29. 6. 2021 do 15.00
Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali
prijavnico, se bodo tam tudi vpisali.

Če bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo
prijavnico in dokumente dvignili ter jih
do 30. 6. 2021 do 14. ure
odnesli na šolo, na katero bodo razvrščeni, in se
tudi vpisali.
Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani
na nobeni od šol, se bodo lahko
od 1. 7. do 31. 8. 2021
vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še
prosta mesta.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na
spletnih straneh MIZŠ
do 1. 7. 2021
Srednje šole bodo vpisovale, dokler bodo imele
prosta mesta, vendar najkasneje
do 31. 8. 2021
Učenci, ki bodo opravljali popravne izpite v
avgustovskem roku, se bodo lahko vpisali na
prosta mesta
do 31. 8. 2021

ŠTIPENDIRANJE
https://srips-rs.si/sl/stipendije
Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne dijake na

novo uvaja štipendijo za deficitarne poklice in možnost
kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni
znesek štipendije.
Ni mogoče kombinirati kadrovske štipendije in štipendije za
deficitarne poklice, niti državne in Zoisove (Javni sklad RS za
razvoj kadrov na podlagi politike štipendiranja, ki jo bo sprejela
vlada, razpiše štipendije za deficitarne poklice).
Pri Zoisovih štipendijah je ključna novost, da je prvi pogoj za
pridobitev štipendije izjemni dosežek, ocena ni več glavno
merilo. Povprečna vstopna ocena se za dijake zvišuje na 4,70,
za študente pa na 8,50.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
2020/2021
Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS so 29. 1. 2021 objavili nov razpis za
pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/20201.
Štipendija je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za
katere na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev
Navedenih je 21 poklicev, med njimi:

 Mehatronik operater (STŠ Koper)
 Instalater strojnih instalacij (STŠ Koper)
 Mizar (SLGŠ Postojna)
Rok za oddajo vlog: 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 20201
Višina štipendije je 102, 40 EUR mesečno. Lahko se prejema hkrati
z državno štipendijo, ne pa s kadrovsko.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
• Razpisujejo in dodeljujejo jih delodajalci ali
nosilec enotne regijske štipendijske sheme
• Prijave je potrebno oddati neposredno
delodajalcu, ta pa bo lahko za sklenjena
štipendijska razmerja pri skladu zaprosil za
sofinanciranje kadrovske štipendije.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Od 1.1.2014 so do državne štipendije upravičeni tudi
mladoletni dijaki.
Starši na CSD vložijo enotno vlogo, na kateri označijo
pravico – državna štipendija ... Poleg morajo priložiti
potrdilo o šolanju ter kopijo zadnjega spričevala
• Rok za oddajo vloge ni več določen (1 mesec pred

dodelitvijo)
• Vloge za državno štipendijo sprejema pristojni Center
za socialno delo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
 Štipenditor je Republika Slovenija
 Razpisuje jih Javni štipendijski,razvojni, invalidski in

preživninski sklad (https://srips-rs.si/sl/stipendije/zois)
 Objava javnega razpisa za dodelitev Zoisovih
štipendij v mesecu juniju
 Obrazec na spletnih straneh sklada
Zoisova štipendija je namenjena dijakom in
študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih
dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na
področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in
umetnosti.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
22. člen (pogoji za pridobitev)
 Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak ali
študent, ki:

- je dosegel izjemni dosežek na
posameznem področju družbenega življenja
in
 - ima v zaključnem razredu osnovne šole
povprečno oceno najmanj 4,7 (povprečje
vseh predmetov)

Za izjemne dosežke se štejejo zlasti:
 najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na





državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih
sredstev,
prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali
raziskovanja na državnih tekmovanjih,
sofinanciranih iz javnih sredstev,
priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
udeležba in najvišja mesta na mednarodnih
tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne
dejavnosti ali umetnosti,
nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali
umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali

znanstvenega prispevka v strokovni ali
znanstveni publikaciji ali zborniku,
 umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj
dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih
tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne
Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni
razstavi ali festivalu.
 Izjemni dosežek, ki so ga dosegli v š.l.
2017/2018 in v š.l. 2018/2019 – interventni
ukrepi za uveljavljanje izjemnih dosežkov

Dodatne informacije na spletnih straneh

 https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
(vpis v srednje šole, rokovnik, SŠ programi,
predmetniki, merila pri omejitvi vpisa)
 www.mojaizbira.si (srednje šole, programi, opisi
poklicev, trga dela)

 https://www.ess.gov.si/ncips (trg dela, opisi
poklicev, pripomočki za samooceno in iskanje
poklicnega cilja

Dodatne informacije na spletnih straneh

 www.dijaski.net (vsi srednješolski programi v
Sloveniji, možnosti in pogoji pridobitve štipendij,
pogoji za sprejem v dijaške domove)
 https://www.lu-koper.si/karierni-plac
 o štipendijah: https://www.srips-rs.si/stipendije

