
ČASOVNIK DEJAVNOSTI V ZVEZI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE, 9.r. OŠ Šmarje - Sap, š. l. 2020/2021 
 

        Pripravil: dr. Franci Šimnic 

 

januar 

do 20. 1. 2021 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove  

januar Informiranje učencev v okviru RU (shema šolskega sistema, sekundarna raven, informativni vprašalnik) 

januar izpolnjevanje spletnega vprašalnika Kam in kako ter Vprašalnika o poklicni poti  

12., 14., 18., 20., 26. ali 28. 1. Virtualni dnevi odprtih vrat ob 16h na Gimnaziji Poljane (povezavo na zoom, za izbran datum dobite pri dr. Franciju Šimnicu) 

18. – 22. 1. 2021 Virtualni dnevi odprtih vrat na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana 

20. 1. in 21. 1. 2021 Virtualni dnevi odprtih vrat na Gimnaziji Bežigrad (potrebna je prijava do 11. 1.  oz. do zasedbe mest, prijavite se pri dr. Franciju Šimnicu) 

22. 1. in 23. 1. 2021 13. Sejem Informativa (od 9h – 18h) – na spletnem mestu Informative https://www.informativa.si/ 

 januar - marec  Individualno svetovanje učencem (in staršem) glede vpisa v srednješolske programe. 

februar 

2. 2. 2021 Roditeljski sestanek – pomembni datumi in postopki ob vpisovanju v srednjo šolo 

do 11. 2. 2021 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnosti Razpisa za vpis v srednje šole 

12. 2. in 13. 2. 2021  Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih  

po 13. 2. 2021 Povratne informacije o informativnih dnevih v okviru RU ter individualno svetovanje 

marec 

do 4. 3. 2021  Prijava k opravljanju preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah; posredovanje dokazil za športni oddelek (gimnazije)   

8. – 12. 3 2021 Virtualni dnevi odprtih vrat na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana 

11. – 20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah  

11. – 30. 3. 2021 Izpolnjevanje vpisnih listov, termini na razrednih urah, individualno svetovanje glede vpisa 

do 26. 3. 2021  Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenem preizkusu  

april 

do 2. 4. 2021 Srednje šole sprejemajo prijave za vpis v srednje šole  

8. 4. 2021 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis; (spletna stran MIZŠ): http://www.mizs.gov.si  

16. 4. 2021 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ) 

do 22. 4. 2021 Morebitni prenos prijav za vpis 

maj 
21. 5. 2021 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)  

27. 5. 2021 Srednje šole obveščajo kandidate o omejitvi vpisa  

junij 

16. 6. do 21. 6. 2021  VPIS - Prenašanje dokumentov za vpis na SŠ in vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu vpisnega postopka   

21. 6. 2021 (do 16h) Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) in Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 

24. 6. 2021 (do 15h)  Prijava za 2. krog izbirnega postopka  

29. 6. 2021 (do 15h)  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

30. 6. 2021 (do 14h)   Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka   

julij 1. 7. 2021  Objava prostih mest za vpis na srednje šole po 2. krogu  (spletna stran MIZŠ) 

avgust 
31. 8. 2021 Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta 

avgust, september Oddaja vlog za štipendije  

  

https://www.informativa.si/
http://www.mizs.gov.si/

