ROKOVNIK NPZ (redni rok) ZA ŠOLSKO LETO 2020/2020 in
VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Datum
2. 9. 2020
29. 11. 2020
14. 2. in 15. 2. 2020
do 4. 3. 2020

od 11. do 21. 3.
2020
do 26. 3. 2020

do 2. 4. 2020
do 8. 4. 2020
do 23. 4. 2020
5. 5. 2020
7. 5. 2020
11. 5. 2020
1.–3. 6. 2020
do 22. 5. 2020

do 27. 5. 2020
8.–10. 6. 2020
15. 6. 2020
24. 6. 2020
od 16. 6. do 19. 6.
2020, do 14. ure
19. 6. 2020 do 16.
ure
do 24. 6. 2020, do
15. ure
29. 6. 2020 do 15.
ure
do 30. 6. 2020 do
14. ure
1. 7. 2020
do 31. 8. 2020

AKTIVNOST
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo
učenci 9. razreda opravljali NPZ (FIZ)
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali
NPZ.
Informativni dnevi v SŠ
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter
posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke
gimnazijskega programa
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje
izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke
gimnazijskega programa
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in
spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke
gimnazijskih programov
Prijave za vpis v SŠ
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (internet MIZŠ)
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ
Slovenščina za 6. in 9. r.
Matematika za 6. in 9. r.
Angleščina za 6., fizika za 9. r.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v
učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih
mest v SŠ.
Javna objava omejitev vpisa (internet MIZŠ)
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v
učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet)
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
Objava spodnjih mej 2. kroga izbirnega postopka
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Objava prostih mest (internet)
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

