POKLICNO USMERJANJE IN VPIS V SREDNJE ŠOLE

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je za vsakega učenca pomembna prelomnica v življenju, ki
marsikateremu učencu in njegovim staršem predstavlja tudi stres, negotovost,…
Da pa bi učencem odločitev o nadaljevanju šolanja čim bolj olajšali, vam pomagamo in
svetujemo šolske svetovalne delavke. Z učenci se v okviru razrednih ur in individualno
pogovarjamo o njihovih močnih in šibkih področjih, interesih,... Skozi vse leto smo jim na voljo
za pogovor in usmerjanje. Informiramo jih o pomembnih datumih, srednješolskih programih,
na katere se lahko vpišejo, o vpisnem postopku,... Pomagamo jim pri prijavi v srednješolske
programe.
Pomembno je, da so učenci deležni spodbude za nadaljevanje izobraževanja, v kolikor je to le
mogoče, tako v domačem okolju, kot tudi v šoli.

Kaj vse devetošolce še čaka v okviru poklicnega usmerjanja v letošnjem šolskem letu:
-

Predstavitev možnosti nadaljevanja izobraževanja / zaposlitve po zaključeni osnovni
šoli (december 2020, januar 2021);
predstavitev programov nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) (december 2020,
januar 2021);
individualni razgovori z učenci (januar 2021);
sestanki s svetovalno delavko, razrednikom, starši in učenci glede poklicnih interesov
in vpisa – za vsakega učenca posebej (januar 2021);
informativna dneva na srednjih šolah (12. in 13. februar 2021);
prijava za vpis v srednje šole – prijavnice izpolnimo skupaj v šoli (marec, do 2. aprila
2021);
morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole (do 22. aprila 2021);
vpis v srednje šole (med 16. in 21. junijem 2021).

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto
2021/2022:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednjasola/Rokovniki/Rokovniki-2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf

Nadaljevanje šolanja v programih nižjega poklicnega izobraževanja:
V kolikor se učenci po zaključenem devetem razredu OŠ Glazija (osnovna šola s prilagojenim
programom z nižjim izobrazbenim standardom) odločijo za nadaljevanje izobraževanja, se
lahko vpišejo v programe NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (NPI), ki trajajo 2 leti.

Programi nižjega poklicnega izobraževanja so naslednji:
-

pomočnik v biotehniki in oskrbi (https://www.mojaizbira.si/program/pomocnik-vbiotehniki-oskrbi);
pomočnik v tehnoloških procesih (https://www.mojaizbira.si/program/pomocnik-vtehnoloskih-procesih);
pomočnik pri tehnologiji gradnje (https://www.mojaizbira.si/program/pomocnik-pritehnologiji-gradnje);
preoblikovalec tekstilij (https://www.mojaizbira.si/program/preoblikovalec-tekstilij);
obdelovalec lesa (https://www.mojaizbira.si/program/obdelovalec-lesa).

Povezave do srednjih šol, ki izvajajo programe nižjega poklicnega izobraževanja in se zanje naši
učenci najpogosteje odločijo:
-

-

-

Šolski center Celje: https://www.sc-celje.si/
o pomočnik v tehnološki procesih (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in
medije): https://smm.sc-celje.si/pomocnik-v-tehnoloskih-procesih/;
o pomočnik pri tehnologij gradnje (Srednja šola za gradbeništvo in varovanje
okolja): https://gvo.sc-celje.si/pomocnik-pri-tehnologiji-gradnje/;
o preoblikovalec tekstilij (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko):
https://sdl.sc-celje.si/izobrazevalni-programi/preoblikovalec-tekstilij/.
Šolski center Šentjur: https://www.sc-s.si/
o pomočnik v biotehniki in oskrbi (Srednja poklicna in strokovna šola):
https://www.sc-s.si/joomla/index.php/izobraevalni-programi
https://www.scs.si/joomla/images/predmetnik_pomocnik_v_%20biotehniki_in_oskrbi.pdf.
Šolski center Velenje: https://www.scv.si/sl/
o pomočnik v tehnoloških procesih (Šola za strojništvo, geotehniko in okolje):
http://ssgo.scv.si/sl/osnovnosolci/moznosti-izobrazevanja/pomocnik-vtehnloskih-procesih/;
o pomočnik v biotehniki in oskrbi (Šola za storitvene dejavnosti):
http://storitvena.scv.si/sl/programi-3/pomocnik-v-biotehniki-in-oskrbipomocnica-v-biotehniki-in-oskrbi/.

V življenju je vedno tako, da ko se ena vrata zaprejo, se odprejo druga. Vam, dragi devetošolci
se bodo z zaključeno osnovno šolo odprla vrata za nadaljevanje šolanja. Izkoristite svoje znanje
in potenciale, da se boste čim bolj približali svojim ciljem in nekoč delali nekaj, kar vas bo
veselilo.

V kolikor imate kakršno koli dilemo, vprašanje se lahko obrnete na šolske svetovalne delavke,
ki vam bomo pri izbiri srednje šole pomagale in svetovale.
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