C. ROKI za VPIS V POKLICNO-TEHNIŠKE PROGRAME
(v CIRIUS Kamnik: »Ekonomski tehnik – PTI« in »Elektrotehnik – PTI«)

Postopek vpisa je enak že opisanemu postopku (tako za gibalno ovirane kot tudi za
druge dijake). Roki so:
17. maj 2021
Rok za oddajo »Prve prijave za vpis« (obr. MIZŠ-2-1,20/08).
21. maj 2021
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ PTI – (internet MIZŠ).
7. junij 2021
Rok za morebitne prenose prijav kandidatov.

CIRIUS Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Srednja šola

POSTOPEK VPISA
v zacetni letnik izobraževalnega programa
v šolskem letu 2021/22

do 1. julija 2021
Prinašanje dokazil o uspešno zaključenem programu SPI in vpis.
D. ROKI za VPIS V MATURITETNI TEČAJ
5. september 2021
Rok za oddajo »Prve prijave za vpis v maturitetni tečaj«.
8. september 2021
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v maturitetni tečaj 2020/21 (internet MIZŠ).
25. in 26. september 2021
Vpis v maturitetni tečaj na šoli.
E. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - vsi programi v Srednji šoli CIRIUS Kamnik

www.cirius-kamnik.si
Za podrobnejše informacije vam je na voljo svetovalna služba centra.
Tel.: 01/ 831 74 44, 830 13 00; CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik

12. in 13. februar 2021 – Informativni dan in »Evidenčna prijava«
Kandidati za vpis v naše programe boste izpolnili vprašalnik, na katerem boste pustili
svoje podatke; to je t.i. »Evidenčna e-prijava za vpis.«

B. OSTALI UČENCI IN DIJAKI
To ste učenci iz bližnjih osnovnih šol, ki bi se želeli šolati v našem centru, vendar
trenutno še nimate ustrezne dokumentacije za vključitev (nimate odločbe o usmeritvi,
v kateri bi bila opredeljena tudi gibalna oviranost oz. nimate odločbe o usmeritvi,
imate pa razloge ...)

do 2. aprila 2021 – Rok za oddajo »Prve prijave za vpis«
• Obrazec MIZŠ-2-1,10/08, veljaven tudi izpis iz spletne strani MIZŠ
• Prijavo za vpis boste oddali svetovalnemu delavcu na vaši osnovni šoli, le-ta pa nam
jo bo posredoval do navedenega roka.
Priloge k prijavi za gibalno ovirane učence/dijake so:
• Kopija veljavne odločbe o usmeritvi.
• Kopija strokovnega mnenja ali kopija drugega zdravstvenega dokazila, iz katerega je
razvidna diagnoza.
Pred vključitvijo v našo ustanovo bo potrebno pridobiti novo odločbo o usmeritvi. Zato
predlagamo, da starši najkasneje v mesecu marcu izpolnite obrazec „Zahteva za
začetek postopka usmerjanja” (obrazec dostopen na spletni strani Zavoda RS za
šolstvo) in ga skupaj s prilogami naslovite na pristojni ZRSŠ.

12. in 13. februar 2021 – Informativni dan in »Evidenčna prijava«
Kandidati za vpis v naše programe boste izpolnili vprašalnik, na katerem boste pustili
svoje podatke; to je t.i. »Evidenčna e-prijava za vpis.« Na podlagi teh podatkov vas bomo
vodili kot zainteresirane kandidate za vpis v naše programe.
Predlagamo, da na informativni dan s seboj in nam na vpogled prinesete razpoložljivo
strokovno dokumentacijo (trenutno veljavno odločbo o usmeritvi, izdano Strokovno
mnenje Komisije za usmerjanje, zdravstveno ali specialistično in drugo dokumentacijo).
Tako vam bomo lahko najbolje svetovali o možnostih izobraževanja oz.
usposabljanja v našem centru ter vam pomagali pri nadaljnjem postopku.
Vsekakor predlagamo, da po informativnem dnevu ostanete z nami v telefonskem stiku.
Vabimo vas, da se po predhodnem dogovoru termina z morebitnimi vprašanji tudi
osebno oglasite v svetovalni službi centra.

8. april 2021 – Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v 2021/22
Podatek bo objavljen na spletni strani MIZŠ, lahko pa zanj vprašate tudi svetovalnega
delavca na vaši šoli ali pa pokličete nas.

do 2. aprila 2021 – Rok za oddajo »Prve prijave za vpis«
• Prijavo za vpis morate oddati na drugi izbrani srednji šoli, kjer boste imeli
zagotovljeno učno mesto za vaše nadaljnje šolanje.
• V sodelovanju z vami in v dogovoru z MIZŠ bomo skladno z zakonsko predpisanimi
roki vodili morebitne nadaljnje postopke in možnost vpisa v naše srednješolske
programe.

A. GIBALNO OVIRANI UČENCI IN DIJAKI

do 22. aprila 2021 – Rok za morebitne prenose prijav kandidatov
• Do navedenega roka lahko prenesete prijavo na katerokoli drugo srednjo šolo, če si
premislite v odločitvi.
• Prijavo morate prenesti na drugo šolo, če šola, kamor ste prijavo oddali v zakonskem
roku, nima zadostnega števila prijavljenih kandidatov in vam ne more zagotoviti vpisa
v naslednjem šolskem letu (o tem šola predhodno tudi pisno obvesti kandidata!).
od aprila do junija 2021 – SPREJEMNO SPOZNAVNI POGOVORI
• Vsi prijavljeni kandidati (na osnovi prejetih prijav v mesecu aprilu) boste kot bodoči
novinci osebno (pisno) vabljeni v našo ustanovo na sprejemno spoznavne pogovore
(urnik bo priložen pisnemu vabilu).
do 16. junija 2021 – Prinašanje dokazil o končani osnovni šoli
V tem obdobju boste vsi prijavljeni kandidati k nam prinesli dokazila, in sicer:
• originalno zaključno spričevalo, kopijo le-tega in rojstni list.
po 22. juniju do 20. julija 2021 – Obveščanje o sprejemu in vpisu v program
Šola oz. center v tem obdobju bodočemu dijaku pošlje pisno obvestilo s povabilom na
prvi šolski dan.

*Opomba: za morebitno bivanje v centru ni potrebno oddajati posebne prijave, temveč
zadostuje izpolnjena in oddana »Prva prijava za vpis« s prilogami.

Pri izvedbi se bomo prilagajali ukrepom COVID-19.

BIVANJE v CIRIUS Kamnik:
Bivanje v centru med tednom je urejeno na podlagi novo izdane odločbe o usmeritvi,
in sicer pred vključitvijo v naš center oz. pred začetkom novega šolskega leta.
V teku izobraževanja in usposabljanja so učenci in dijaki (vsi: tisti, ki bivajo in tisti, ki
prihajajo dnevno) vključeni v program zdravstvene nege in oskrbe ter medicinske
rehabilitacije.

POMEMBNO: odločba o usmeritvi omogoča poleg izobraževanja tudi vključitev v programe
celostnega usposabljanja v centru.

