OBVESTILO O POTEKU VPISA 2022 ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE NA PROGRAME GIMNAZIJE
FRANCETA PREŠERNA
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 BOMO VPISOVALI V PROGRAME:
•
•
•
•

gimnazija, razpisana 2 oddelka, pričakujemo potrditev še enega oddelka,
ekonomska gimnazija, razpisana 2 oddelka,
gimnazija (š), razpisan 1 oddelek,
ekonomska gimnazija (š), razpisan 1 oddelek.

Po roku za prenose prijav (25. april 2022) imamo na vseh programih presežke prijav.
Informacije o številu prijav za posamezni program ste prijavljeni kandidati prejeli po pošti, pogledate pa
jih lahko tudi na spletni strani MIZŠ:
https://paka3.mss.edus.si/Vpis/javno/izpisjavno.aspx?SolskoLeto=27&ReportID=42&format=pdf
Zaradi presežkov prijav pričakujemo omejitev vpisa za šolsko leto 2022/23 na 3 programih.

OMEJITEV VPISA pomeni, da moramo spoštovati pravila v primeru omejitve v skladu s Pravilnikom o vpisu
v srednje šole (Ur. list RS, št. 30/2018), kar pomeni, da bo v 1. krogu sprejetih 90 % kandidatov, v 2. krogu
pa preostalih 10 % (tu se lahko med kandidate prijavljene na posamezen program vrinejo kandidati z
boljšimi točkami, ki bodo izpadli na drugih šolah z omejitvijo vpisa).
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa vključujejo točke iz ocen 7., 8. in 9. razreda (vse ocene, vendar
brez izbirnih predmetov, najvišje možno število točk je 175).
Točke iz NPZ-ja (iz slovenščine in matematike) se upoštevajo le za kandidate na spodnji meji, ki imajo
enako število točk iz ocen v zadnjih 3 letih OŠ.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa v športnem oddelku vključujejo točke iz ocen 7., 8. in 9. razreda
(vse ocene, vendar brez izbirnih predmetov, najvišje možno število točk je 175) ter točk iz statusa panožne
zveze (A – 10 točk, B – 5 točk, C – 0 točk). Skupno število možnih točk je 185.
Točke iz NPZ-ja (iz slovenščine in matematike) se upoštevajo le za kandidate na spodnji meji, ki imajo
enako število točk iz ocen v zadnjih 3 letih OŠ.
V športni oddelek se lahko v 10 % mest vrinejo le kandidati, ki so izpadli iz športnih oddelkov gimnazije z
omejitvijo vpisa.
Kandidati, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, bodo izpolnili rangirno listo, kjer bodo lahko navedli do 10 šol,
kjer bodo še imeli prosta mesta (rangirno listo bodo prejeli v času vpisa oziroma izvedbe 1. kroga).
Predvidena prosta mesta so razvidna iz informacije o stanju prijav za vpis v srednje šole po prenosih prijav
na spletni strani MIZŠ.
Prosta mesta bodo na voljo tudi na šolah, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2022/23 (javna
objava šol z omejitvijo vpisa bo predvidoma 24. maja na spletni strani MIZŠ).

Še nekaj pomembnih datumov:
•

24. 5. 2022 – javna objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ,

•

16. 6. 2022 do 21. 6. 2022 – VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu
šole),

•

21. 6. 2022 do 15. ure – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki
niso bili uspešni v 1. krogu, z možnostmi v 2. krogu (MIZŠ posreduje podatke o prostih mestih za
2. krog),

•

21. 6. 2022 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ),

•

24. 6. 2022 – prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka,

•

30. 6. 2022 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka,

•

do 1 . 7. 2022 do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka,

•

4. 7. 2022 – objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ),

•

do 31. 8. 2022 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

Informacije o natančnem poteku vpisa na Gimnazijo Franceta Prešerna bodo prijavljeni kandidati prejeli
po pošti ob koncu maja oziroma v začetku junija 2022.
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