VPISNI POSTOPEK V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
za šolsko leto 2022/2023
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina bo sprejemala prijave za vpis v program Predšolska vzgoja (SSI-predšolska
vzgoja in Poklicni tečaj - predšolska vzgoja), organizirano kot IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ali IZREDNO
IZOBRAŽEVANJE, 5. in 6. septembra 2022, do zapolnitve mest. Urnik vpisa: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00
(potrdilo o vpisu začne veljati 1. 10. 2022 in velja eno leto).
Vpisujete se osebno pri organizatorici izobraževanja odraslih, Karmen Lemut (soba 112, v 1. nadstropju
stavbe dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina).
VPISNI POSTOPEK:
 Vpisujete se s Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole, ki jo dobite na tej povezavi: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
 Pravilno izpolnite VSE vaše osebne podatke.
 V rubriki: Prijavljam se za vpis, obkrožite ali PRVI LETNIK ali POKLICNI TEČAJ oz. raje pustite prazno
in bomo zapisali na dan vpisa.
 Ime šole: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 Sedež šole: Cesta 5. Maja 12, Ajdovščina
 Izobraževalni program: SSI- predšolska vzgoja ali Poklicni tečaj- predšolska vzgoja (raje pustite
prazno, bomo uredili na dan vpisa)
 Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: vzgojitelj-ica predšolskih otrok
 Pod točko 14 in 15 ni potrebno izpolnjevati.
 Pod točko 16 označite: UDELEŽENEC IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH.
 Izpolnjevanje podatkov o stalnem in začasnem naslovu, e-naslovu in telefonskih številkah je
obvezujoče.
 Podatkov o starših oziroma zakonitih zastopnikih ni potrebno izpolnjevati, če ste polnoletni.
 Podatkov o izobraževanju na osnovni šoli ni potrebno izpolnjevati (tretja stran obrazca).
 Izjave o uporabi dosežkov iz nacionalnega preizkusa znanja ni potrebno izpolnjevati.
 Izpolnite rubriko o dosedanjem srednješolskem izobraževanju.
 Podpišite prijavo za vpis ter zapišite kraj in datum prijave.
 Priložite VSA DOSEDANJA SPRIČEVALA IZ SREDNJIH ŠOL (za VSE dokončane letnike srednješolskega
izobraževanja), ki ste jih obiskovali, če obstaja priložite tudi spričevalo o POKLICNI MATURI,
ZAKLJUČNEM IZPITU, MATURI ali DIPLOMO ter OBVESTILO O USPEHU NA MATURI ALI ZI –
fotokopije.
 Potrdilo o zaposlitvi, če ste zaposleni v vrtcu.
 Ob vpisu plačate vpisnino v višini 130 €. Šolnina za izobraževanje se plačuje v obrokih. Višina letne
šolnine znaša med 800 € in 1200 € in je odvisna od sestavljenega osebnega izobraževalnega načrta
(OIN) ter priznanega predhodno pridobljenega znanja.
Vpisujemo samo kandidate, ki imajo s seboj popolno dokumentacijo in izpolnjen OBRAZEC ZA PRIJAVO!
Ob vpisu sestavimo osebni izobraževalni načrt (OIN), sklenemo pogodbo o izobraževanju, obvestimo vas o
urniku izobraževanja in pogojih plačevanja šolnine.
V primeru omejitve vpisa bomo pri izboru upoštevali naslednja merila:
- Na novo vpisujemo en oddelek programa SSI-predšolska vzgoja ter en oddelek poklicnega tečajapredšolska vzgoja.
- Pri vpisu bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vrtcu in tisti, ki želijo pridobiti kompetence
vzgojitelja predšolskih otrok ter bivši dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.
Obveščanje kandidatov poteka prek e-učilnice IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Do e-učilnic dostopate preko spletne
strani šole: http://www.ss-venopilon.si/, zavihek IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. Tako lahko obvestila, dokumente
in ostale informacije berete s klikom na posamezne sektorje in datoteke v spletni učilnici.
Želimo vam prijetno počutje, izobraževanje in uspešen zaključek šolanja na naši šoli.
Organizatorica izobraževanja odraslih
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Karmen Lemut, mag.
e-naslov: karmen.lemut@ss-venopilon.si
telefon: 05 3664115

