Še nekaj informacij o poteku prijavno-vpisnega postopka

V šolskem letu 2020/2021 bomo na naši gimnaziji izvajali dva programa – GIMNAZIJA in
GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK.
Predmetnik v programu GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK vsebuje vse temeljne zahteve
gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki večje število ur športne vzgoje. Program je
namenjen aktivnim športnikom, da z usklajevanjem športnih in učnih obveznosti lažje
obvladajo gimnazijski program, potrebno pa je seveda tudi več samodiscipline in
samostojnega učenja, saj zaradi tekmovanj in priprav dijaki športniki pogosteje izostajajo od
pouka. Za vpis v ta program morajo kandidati dokazati svojo psihofizično sposobnost za večje
napore na treningih in tekmovanjih in izkazati športne dosežke, na podlagi katerih se jih
razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne
panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku.

In kateri datumi so za vas pomembni in jih nikakor ne smete zamuditi?
Vsi kandidati za vpis morate do 2. aprila 2020 oddati prijavnico za vpis, dobite jo na
spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, najverjetneje pa bodo za to
poskrbele kar šolske svetovalke v vaših osnovnih šolah.
V prijavnicah označite, kateri drugi tuji jezik bi se radi učili na gimnaziji – francoščino ali
nemščino. Prosimo vas, da ne označujete drugih jezikov, ki so navedeni na prijavnici (npr.
španščina, italijanščina, latinščina …, ker teh jezikov kot drugega tujega jezika na naši šoli ne
izvajamo).

Vsi tisti, ki se boste prijavili za vpis v program Gimnazija – športni oddelek, morate na
gimnazijo najkasneje do 4. marca 2020 poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju
posebnih vpisnih pogojev za ta program, to je dokazila o psihofizični sposobnosti in
športnih dosežkih. Enako morajo narediti tudi kandidati, pri katerih obstaja možnost
prenosa prijave v ta program, prijavili pa se bodo prvotno v program športnega oddelka na
drugi šoli ali v drugi program.
Kandidati za vpis v športni oddelek gimnazije tako oddajo :
➢ ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI POTRDILO O REDNEM
PREVENTIVNEM PREGLEDU KANDIDATA V ZADNJEM LETU ALI POTRDILO ZDRAVNIKA
SPECIALISTA MEDICINE DELA IN ŠPORTA, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih
ovir za izobraževanje po navedenem programu in je kandidat sposoben prenašati
večje napore na treningih ter tekmovanjih;
➢ IZPOLNJEN POSEBEN OBRAZEC, NA KATEREM NACIONALNA PANOŽNA ZVEZA POTRDI,
da je kandidat pri njej registriran, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne
zveze in po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni
oddelek (določen mora biti status A, B ali C);

➢ S STRANI DRUŠTVA ALI KLUBA IZPOLNJEN POSEBEN OBRAZEC, na katerem je izjava
trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega
športnika (tudi telesni in gibalni razvoj), podatki o treniranju in tekmovanjih, o
športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
➢ POTRDILO OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – združenja športnih zvez o delitvi in
trajanju naziva, če ga kandidat ima.
Vsi posebni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT.
Na podlagi dokazil in opravljenega obveznega pogovora z učenci v šolski svetovalni službi in s
koordinatorjem za športne oddelke na gimnaziji, bodo kandidatom za vpis v športni oddelek
gimnazije najkasneje do 26. marca 2020 izdana potrdila o izpolnjevanju športnih dosežkov.
Kandidati za vpis v športni oddelek obvezno oddajo prijavnico za vpis enako kot ostali
kandidati za vpis najkasneje do 2. aprila 2018.

8. aprila 2020 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svojih spletnih straneh
objavilo število prijavljenih za vpis v posameznih programih. Do 23. aprila 2020 bodo tisti
kandidati, ki bodo to želeli, svoje prijavnice še lahko prenesli v druge programe.
V kolikor bi bilo število prijavljenih kandidatov za vpis preveliko, boste o morebitni omejitvi
vpisa obveščeni do 27. maja 2020. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa so
podrobneje pojasnjena v aktualnem Razpisu za vpis.

Vpis prijavljenih kandidatov bo potekal od 16. do 19. junija 2020 po vnaprej določenem
razporedu, o katerem boste pisno obveščeni. V primeru omejitve vpisa bi drugi krog potekal
od 19. do 29. junija 2020 in bi se vpis zaključil 30. junija 2020.

Želim vam, da si do konca šolskega leta pridobite čim več znanja. ☺

Šolska psihologinja:
dr. Gordana Rostohar

