ŠOLA

DIJAŠKI DOM

Pozdravljeni v svetu kulinarike in turizma na

SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Kontakti: 041 605 161, 041 651 855, 02 566 9 160
Pokličite nas kadarkoli!
Dogovorimo se lahko tudi za srečanje na naši šoli!
Vabimo vas k ogledu naše spletne strani: www.ssgtr.si

VPIS V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME NA
SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZRM RADENCI

4-LETNI PROGRAM
GASTRONOMIJA IN TURIZEM
3-LETNI PROGRAM
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
(program se izvaja v ŠOLSKI in VAJENIŠKI obliki)
2-LETNI NADALJEVALNI PROGRAM GASTRONOMIJA
(po končanem 3-letnem izobraževanju)

PRIJAVA IN VPIS NA ŠOLO TER DIJAŠKI DOM
• Osnovnošolec, kandidat za vpis, se prijavi s prijavnico, ki je objavljena na
spletni strani MIZŠ oz. e-uprave:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
Na prijavnici napišite program, v katerega se vpisujete:
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – šolska ali vajeniška oblika
GASTRONOMIJA IN TURIZEM
Učenci izpolnijo samo eno prijavnico in jo oddajo na šoli oz. pošljejo po pošti
na naš naslov:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Mladinska ulica 5, 9252
Radenci

POMEMBNI DATUMI
• 2. april 2021 – zadnji dan oddaje prijav za vpis v SŠ in DD;
• 8. april 2021 – objava stanja prijav na šolah na spletni strani MIZŠ;
• 22. april 2021 – zadnji dan morebitnega prenosa prijav;
• 16. – 21. junij 2021 – vpis v SŠ in DD oz. izvedba 1. kroga izbirnega
postopka;
• 24. junij 2021 do 15. ure – prijava za 2. krog izbirnega postopka
• 29. junij 2021 do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).

UPORABNE SPLETNE STRANI GLEDE VPISA
• Rokovnik za vpis v SŠ
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-inGIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf
• Prijavnica za vpis v SŠ
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
• Prijavnica za bivanje v dijaškem domu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
• Vpis v srednjo šolo: razpis za vpis in druge uradne informacije na MIZŠ
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
• Več informacij glede bivanja v dijaškem domu najdete na teh povezavah:
https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/
http://ssgtr.si/?page_id=709

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
• Dijaki lahko oddajo vlogo za prilagajanje šolskih obveznosti v primeru:
•
•
•
•
•

udejstvovanja na področju športa ali kulture,
daljše odsotnosti,
zdravstvenih težav,
identificirane nadarjenosti,
drugih utemeljenih razlogov.

➢Izdela se jim osebni izobraževalni načrt (OIN).

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dijakom, ki imajo Odločbo ZRSŠ o usmerjanju, se prilagodi organizacija,
način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna
razporeditev pouka ter se jim zagotovi dodatna strokovna pomoč. Vse
prilagoditve se opredelijo v individualiziranem programu (IP).

