


 

NIKAR NE SKRBI! 

 

Nisi sam_a v tem. Tudi Saši se je

zgodilo enako.

 

 

Se ti je zgodilo, da ti ni uspelo priti na šolo, ki si

jo izbral_a v 1. krogu in se moraš sedaj vpisati

še v 2. krog?

 

 



 Preveri prosta mesta na seznamu
srednjih šol na spletni strani MIZŠ ali na
šoli, kjer si oddal prijavnico. 
 Izbereš lahko 10 šol, zato upoštevaj
svoje želje - ponovno lahko izbereš tudi
šolo, na katero nisi bil sprejet v prvem
krogu, če ima razpisana prosta mesta.

1.

2.

 

KAKO POTEKA
VPIS V 2.KROGU?



3. Izpolni tabelo, in sicer rangiraj šole od 1 do 10, pri čemer upoštevaj svoje
želje in na prvo mesto vpiši šolo, na katero se najbolj želiš vpisati, na drugo

mesto šolo, ki ti je druga najljubša in tako naprej. Na zadnji mesti vpiši šoli,

za kateri si prepričan_a, da boš nanju sprejet_a.

 

Sprejet_a boš na prvo šolo, za katero boš imel_a dovolj točk.



Ampak, kaj to
pomeni?

Naj ti pokažem, kaj to pomeni za Sašo.



Saša je devetošolka in ima 155 točk. V
prvem krogu ni bila sprejeta na
srednjo šolo, na katero si je želela, zato
se mora vpisati v drugi krog.



"Med srednjimi šolami si najbolj želim
priti na Gimnazijo A, moja druga želja je

priti na gimnazijo B. Tretja želja mi je
vpis na Srednjo šolo B, zadovoljna pa
bom tudi z vpisom na Srednjo šolo C."



Glede na njene želje bo Saša izpolnila tabelo na
spodaj prikazan način.

Šola
Srednja šola B
Srednja šola C

Gimnazija A
Gimnazija B

Oznaka
xxx
yyy
kkk
zzz

Ker si Saša najbolj želi vpisati na Gimnazijo A, bo v tabelo, pod številko oz.
rang 1, napisala oznako Gimnazije A (oznako dobi na spletni strani MIZŠ oz.
na šoli, kjer je oddala prijavnico).  Njena druga želja je priti na Gimnazijo B,
zato bo oznako te gimnazije vpisala pod rang 2. Pod rang 3. bo vpisala
Srednjo šolo B, pod 4. pa Srednjo šolo C.



Saša je izpolnila tabelo in jo oddala. Izkazalo se je, da bi za to, da bi bila
sprejeta na Gimnazijo A, potrebovala 160 točk, za Gimnazijo B pa bi jih

potrebovala 150. Ker je imela 155 točk, je bila na sprejeta na Gimnazijo B.

Srednja šola                     Potrebno število točk
Gimnazija A                                 160
Gimnazija B                                 150*
Srednja šola B                             154
Srednja šola C                             130

*Saša je izpolnila tabelo glede na svoje želje v vrstnem redu, kot je prikazan zgoraj. Bila je
sprejeta na prvo šolo, za katero je imela dovolj točk. V njenem primeru je bila to
Gimnazija B.
 
Kakšno bo potrebno število točk za vpis v posamezno srednjo šolo v drugem
krogu pa bo znano po končanem vpisu.



Rezultati 2. kroga bodo znani 14. 7. 2020
na šoli, kjer si oddal_a prijavnico v 1. krogu 
oz. na šoli, kjer si oddal_a tabelo za 2. krog.

 




