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Maribor, 1. 6. 2017

OBVESTILO
Obveščamo te, da v programu ELEKTROTEHNIK za šolsko leto 2017/18 Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ni omejilo vpisa. Vsi, ki boste izpolnjevali splošne pogoje za vpis
(uspešno zaključena osnovna šola), boste sprejeti v želeni program.
Vpis bo potekal v četrtek, 22. 6. 2017, v učilnici C7 (Smetanova 6), po naslednjem vrstnem redu:
 od 9.00 do 10.00 – priimki od A do K,
 od 10.00 do 10.30 – priimki od L do O,
 od 10.30 do 11.15 – priimki od P do R,
 od 11.15 do 11.45 – priimki od R do Ž.
1. S seboj obvezno prinesite:
- original in fotokopijo zaključnega spričevala 9. razreda;
- izpolnjeno in podpisano soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov o uporabi davčne številke
(obrazec 1) – potrebovali jo bomo za urejanje zavarovanja v času usposabljanja pri
delodajalcu;
- izpolnjeno in podpisano soglasje za zbiranje podatkov za športnovzgojni karton (obrazec 2);
- učenci, ki želite imeti v SŠ status otroka s posebnimi potrebami, si pričnite na Zavodu za
šolstvo urejati novo odločbo, ker odločba iz OŠ v SŠ ni veljavna;
- kopijo dokazila o prepoznani nadarjenosti in poročilo učenca o področjih prepoznane
nadarjenosti v osnovni šoli, ki ju izda OŠ, če želite v SŠ uveljavljati status nadarjenega
dijaka.
2. Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. Uporabljala se bo za identifikacijo dijakov naše šole in
naročanje šolske malice. Na vpis obvezno prinesite tudi:
- fotografijo (kot za osebno izkaznico: velikost 3,5 x 4,5 cm, fotografiran od spredaj, brez
klobuka, sončnih očal, čepice ali rute) in
- na vpogled potrdilo o plačilu položnice, ki je priložena.
3. Po trenutno veljavnem Zakonu o šolski prehrani so glede na dohodek staršev nekateri dijaki
opravičeni do polne ali delne subvencije:
- do brezplačne malice so upravičeni dijaki v družinah, katerih mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače;
- do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 %
do 53 %;
- do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 %
do 64 %.

Če želite subvencionirano malico, na vpisu oddate obrazec »prijava dijaka na šolsko
prehrano«, ki je v prilogi.
Več informacij o šolski malice najdete na spletni strani šole pod www.sers.si/dijaki/malica.
4. Na vpisu prejmete seznam orodja, ki ga boste potrebovali pri praktičnem pouku. Ob tem si
boste lahko komplet orodja ogledali pri ponudniku. Okvirna cena kompleta pri ponudniku bo 86
EUR. Dijaki niste vezani na nakup orodja pri ponudniku, ki se bo predstavil v šoli. Lahko si ga
kupite pri drugem ponudniku ali uporabite orodje, ki ga že imate doma.
5. Na vpisu boste dobili potrdila o vpisu, informacije o učbenikih (možnost izposoje učbenikov v
šoli), seznam delovnih zvezkov in potrdilo za javni prevoz.
6. Na vpisu je obvezna prisotnost enega izmed staršev oz. zakonitega zastopnika zaradi
podpisovanja izjave o privolitvi staršev za obdelavo osebnih podatkov dijaka, naročila
učbeniškega sklada ipd. Vpisa se lahko s kandidatom udeleži tudi druga polnoletna oseba, ki jo
starš oz. zakonit zastopnik pisno pooblasti.
7. Prvi šolski dan bo v petek, 1. septembra 2017. Sprejem za dijake bo v telovadnici šole ob
10.00. Z razredniki bodo dijaki po skupnem sprejemu odšli v učilnice, kjer bodo dobili nadaljnja
navodila. Razporeda dijakov po oddelkih zaradi varstva osebnih podatkov ne smemo objavljati
na spletni strani ali vratih šole. Razpored bo objavljen 1. septembra pol ure pred sprejemom na
vratih telovadnice.

Vsa obvestila, pravila, izjave idr. najdete na www.sers.si/za-osnovnosolce/vpis.
Prosimo vas, da upoštevate datum in uro vpisa ter da s seboj prinesete že izpolnjene priložene
obrazce in morebitne druge dokumente, da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče.
Dodatna pojasnila lahko dobite pri Maji Krajnc (maja.krajnc@sers.si, tel. št. 02/234 19 12) in Iris
Arbeiter (iris.arbeiter@sers.si, tel. št. 02/234 19 29).
Veselimo se tvojega vpisa in ti želimo uspešen zaključek osnovne šole.

Šolska svetovalna služba
Maja Krajnc
Iris Arbeiter
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