•INTELEKTUALNE
SPOSOBNOSTI- (MFTB TESTI)
•TELESNE SPOSOBNOSTI: SO
LAŽE VIDNE, NEKATERE SO
POTREBNE ZA OPRAVLJANJE
DOLOČENIH POKLICEV.
•V DOLOČENIH POKLICNIH
POTREBNO ZDRAVNIŠKO
SPRIČEVALO,
•KI GA JE POTREGNO PRILOŽITI
PRIJAVNICI ZA VPIS V ŠS.

• PODROČJA, KI ZANIMAJO
OTROKA.
• ŠOLA/IZVEN ŠOLSKE
DEJAVNOSTI.
• POMEMBA VLOGA STARŠEV.
• NAJPOMEMBENŠI
DEJAVNIK ODLOČANJA

INTERESI

ZAPOSLITVENE
MOŽNOSTI
NADALJNE
IZOBRAŽEVANJE

• UČNI USPEH
• UČNE NAVADE (POZNAVANJE
SEBE IN PRIPRAVLJENOST
NA UČENJE)
• SAMODISCIPLINA
• OCENE IN USPEH (OMEJITVE

UČNE
NAVADE

SPOSOBNOSTI

DELOVNE
NAVADE
• KAKŠNE SO MOJE DELOVNE
NAVADE?
• POZNAVANJE SŠ PROGRAMA
IN ZAHTEVNOSTI?
• KOLIKO ČASA SEM
PRPRAVLJEN DELATI ZA
ŠOLO?

• EKT BREŽICE (trgovec, ekonomski tehnik, oddelek
predšolske vzgoje)
• Gimnazija Brežice ( 4 odd. splošne gimnazije (tudi
oddelek z več ŠPO)
• ŠC Krško – Sevnica
(tehniška gimnazija (tudi oddelek z več ŠPO), strojni
tehnik, računalniški tehnik, elektrotehnik,
avtoserviser, elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar
SEVNICA: frizer, mizar,
POSAVSKA REGIJA (glej razpis)

• V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za
vse učence. Opravlja se iz treh predmetov, in sicer iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga
določi minister. Letos bo tretji predmet za našo šolo
GLASBENA UMETNOST.
• Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ
pri posameznem predmetu traja 60 min. Preverjanje pri
posameznem predmetu je pisno.
• Rezultati NPZ se ŠE NE upoštevajo pri oblikovanju ocen
in ne vplivajo na končni učni uspeh, se pa vpišejo v
zaključno spričevalo.
• http://www.ric.si/mma/2016%20informacije%20slo%2017
-novi/2016083122114036/
•

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA
ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
DATUMI, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI
9. razred

4. maj 2018 - Nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine ali madžarščine ali italijanščine.
7. maj 2018 - Nacionalno preverjanje znanja iz
matematike.
9. maj 2018 - Nacionalno preverjanje znanja iz
tretjega predmeta – GLASBENA UMETNOST.
29. maj 2018 - Šola seznani učence z dosežki pri
nacionalnem preverjanju znanja.
29. maj – 31. maj 2018 - Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled
v ovrednotene naloge.
5. junij 2018 - Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem
preverjanju znanja.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Kadrovske štipendije dodeljujejo organizacije in delodajalci v
skladu s svojimi kadrovskimi potrebami z namenom, da bi si v
določenem času zagotovili ustrezno usposobljen kader.
Z dodelitvijo štipendije za šolanje se pravilom a zagotovi tudi
zaposlitev po končanem šolanju.
Zavod vsako leto objavi razpis kadrovskih štipendij.
Dodeljujejo jih delodajalci in ne smejo biti nižje od državnih.
RAZPISI ŠTIŠPENDIJ SO OBJAVLJENI:
• preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada
(http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko
delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih
za posamezno šolsko/študijsko leto;
• na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer
objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
• objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih
glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
So podpora učencem, ki izkazujejo izrazito
intelektualno in umetniško nadarjenost.
POGOJI:
- Ima v zaključnem razredu povprečno oceno vsa j 4,5
ali več in je v skladu s Konceptov odkrivanja nadarjenih učencev
identificiran kot nadarjen učenec* .

- Šola izda potrdilo o nadarjenosti!
- Izjemni dosežki (najvišja mesta na državnih
tekmovanjih, priznanja za raziskovalne naloge, ).
- Podrobnejša merila določi minister .
VIŠINA ZOISOVE ŠTIPENDIJE

- ZOISOVE: vloži kandidat pri skladu (potrdilo o vpisu,
življenjepis, portfolio- zbirna mapa, potrdilo šole o
nadarjenosti in šolskem uspehu, dokazila o izjemnih
dosežkih).

KAM ODDATI VLOGO?
Vloga za Zoisovo štipendijo se odda Skladu RS za
razvoj kadrov in štipendiranja, po predhodnem
pozivu. Na spletnih straneh bodo objavljeni vsi
obrazci in razpisi štipendij.
http://www.skladkadri.si/si/stipendije/razpis/n/zoisove-stipendije-zasolsko-oziroma-studijsko-leto-2018/2019/

Rokovnik za vpis v srednje
šole in izvedbo NPZ za šol.l.
2018/2019
• Posredovanje Razpisa za vpis v srednje šole in za
sprejem učencev v dijaške domove do 19. 1. 2018.
• Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških
domovih 9. in 10. 2. 2018.
• Prijave za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in
posredovanje dokazil za program športne gimnazije.
Preverjanje posebnih nadarjenosti (in ugotavljanje
pogojev za športne oddelke).

• Sprejemanje prijav* za vpis v srednje šole in dijaške
domove do

- 5. 4. 2018

• Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole- internet
- 10. 4. 2018

• Morebitni prenosi prijav

- 25. 4. 2018

• Obveščanje šol in učencev o omejitvah vpisa

- 31. 5. 2018

• Odda se samo ena prijavnica za izbrano

srednjo šolo!

•

. Seznanjanje učencev z dosežki na rednem roku in možnost vpogleda v
ovrednotene preizkuse

29. 5. – 31. 5. 2018

•

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov

15. 6. 2018

•

Prinašanje dokumentov na srednje šole in vpis učencev med

18. – 28. 6. 2018

•
•

na šolah brez omejitve (do 16. ure)
Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

do 31. 8. 2018

 Podatke o vpisu so na strani Ministrstva za šolstvo in šport
http://www.mss.gov.si in
na spletnih straneh srednjih šol.

 Štipendije so na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/. Novosti na
MDDSZ.
 Poklicni kažipot, kjer najdete opise poklicev, je na strani:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazeva
nje/poklicni_kazipot/.

www.mojaizbira.si
 e-svetovanje (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje !
RAZREDNIČARKA, SVETOVALNA DELAVKA (OB SREDAH)
CIPS (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)

