VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2022/23
Vpis v programe izrednega izobraževanja se prične 18. avgusta 2022 od 8.00 do 12.00 ure
do 31. 8. 2022 v pisarni za izobraževanje odraslih na Trgu zbora odposlancev 22, Kočevje.
Od 1. 9. 2022 dalje bo vpis potekal ob sredah med 14. in 16 uro do zasedbe mest oz. do
16. 9. 2022.
Zaradi nepotrebnega čakanja za vpis je obvezna predhodna prijava na mail
helena.marolt@gssk.si ali po tel.:040 611 728.

Ob vpisu je potrebno priložiti:
• izpolnjen prijavni list (obrazec najdete na spletni strani šole pod zavihkom Programi –
Izobraževanje odraslih),
• fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli (spričevalo o končanem zadnjem razredu
osnovne šole) oziroma
• fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (spričevala za 1., 2., 3. in 4. letnik
srednješolskega izobraževanja ter morebitna obvestila o uspehu za nedokončane letnike in
zaključno spričevalo programa – zaključni izpit, poklicna matura ali splošna matura),
• osebni dokument in
• fotokopijo poročnega lista (v kolikor priimek ni enak priimku na rojstnem listu).

Ob vpisu je potrebno vplačati vpisnino v višini 190,00 EUR.
VPIS NA DALJAVO NI MOGOČ.
V šolskem letu 2022/23 bomo v skladu s Soglasjem k obsegu prvega vpisa v izredno
srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2022/23, ki ga je na svoji spletni strani objavilo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vpisovali v naslednje programe:

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE:
•

Obdelovalec lesa: 15 mest

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE .
•
•
•
•

Bolničar – negovalec: 20 mest
Mizar: 15 mest
Oblikovalec kovin – orodjar: 32 mest
Trgovec: 20 mest

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI, 3+2 programi)
•
•
•

Ekonomski tehnik (PTI): 15 mest
Lesarski tehnik (PTI): 22 mest
Strojni tehnik (PTI): 32 mest

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE:
•
•
•

Ekonomski tehnik: 16 mest
Lesarski tehnik: 20 mest
Strojni tehnik: 20 mest

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
•
•

Gimnazija: 15 mest
Maturitetni tečaj: 25 mest

Helena Marolt
Vodja izobraževanja odraslih

