Pomembni datumi ob vpisu učencev v srednje šole v šolskem letu 2020/2021
Posredovanje podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ
Razpis učnih in vajeniških mest
Posredovanje Razpisa za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ)
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi
Razpisa (pred informativnimi dnevi)
Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih
Prijava za opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in
spretnosti za kandidate ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju
vpisnega pogoja
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter
ugotavljanje izpolnjevanja posebnih pogojev za športne oddelke
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
Prijavljanje za vpis v SŠ za šol. leto 2020/2021
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (MIZŠ)
Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja prijav
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ
Vnos podatkov o stanju prijav na dan 23.4.
Javna objava omejitev vpisa (MIZŠ)
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25.5.
NPZ - redni rok (SLJ/MAJ, MAT, ŠPO)
RIC omogoči učencem, šolam in staršem dostop do ovrednotenih
preizkusov in izpisov dosežkov učencev; ravnatelj omogoči vpogled v
ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ; uveljavljanje pravic učencev do
poizvedbe
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov učencev (po poizvedbah)
Razdelitev obvestil o dosežku
Vnos zaključnih ocen učencev 9.r.
Razdelitev zaključnih spričeval učencem
Prinašanje dokumentov za vpis na SŠ
vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 1. kroga, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v
1. krogu, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (MIZŠ)
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Objava prostih mest za vpis (MIZŠ)
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta
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