INFORMATIVNI DAN
SPLOŠNE INFORMACIJE

Kje se nahajamo? Park mladih 8, 2000 Maribor
Naša spletna stran: www.ssom.si
Virtualni sprehod po šoli: https://app.cloudpano.com/tours/U8cqp3Ol-k
Predstavitveni video naše šole: https://www.youtube.com/watch?v=wrDI0hYKszY

POGOJI ZA VPIS
•

Uspešno zaključena osnovna šola

•

V primeru omejitve vpisa se kandidate razvrsti na podlagi točk iz zaključenih
ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole

•

Program tehnik oblikovanja – preizkus likovne nadarjenosti opravljen na naši šoli
(velja 1 leto)

•

Dijaki se vpisujejo v program tehnik oblikovanja, v module se jih naknadno
razvrsti

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI
•

Rok za prijavo je 4. 3. 2021 – lahko tudi preko e-prijave:
Prijava na preizkus likovne nadarjenosti (office.com)

•

Izvedba preizkusa: 12. 3. 2021 ob 14.00

•

Pri izvedbi preizkusa likovne nadarjenosti so glede na navodila MIZŠ in NIJZ so
možne spremembe, o katerih vas bomo obveščali po elektronski pošti in na
spletni strani šole

VPISNI ROKI
2. 4. 2021

Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik

8. 4. 2021

Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)

22. 4. 2021

Zadnji rok za prenose prijav

23. 4. 2021

Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)

16. 6. – 21. 6. 2021

Izvedba 1. kroga vpisnega postopka

24. 6. 2021

Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2.
krog izbirnega postopka

29. 6. 2021

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

•

Več informacij: https://www.ssom.si/vpis/

ŠOLSKA PREHRANA
•

Na šoli se dijaki lahko naročijo na (toplo) malico

•

Izbirajo lahko med vegetarijansko in mesno različico obroka, solatami in sendviči

•

Naročajo se za vsak dan posebej

•

Subvencija je določena na podlagi povprečnega mesečnega dohodka na osebo,
ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oz. državni štipendiji

•

Subvencije dodeli dijakom Center za socialno delo na podlagi vloge za otroški
dodatek oz. štipendijo, odločb pa ni potrebno prinašati na šolo

•

Več informacij: https://www.ssom.si/solska-prehrana/

UČBENIŠKI SKLAD
•

Učbenike si lahko dijaki izposodijo v šoli, pri tem plačajo zanje obrabnino (1/3
cene učbenika)

•

Izjema so učbeniki, ki jih dijaki uporabljajo več let

•

Več informacij: https://www.ssom.si/knjiznica/

ŠOLSKI SKLAD


Sredstva iz prispevkov staršev, donacij, iz drugih virov.



Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in
potreb, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda vzgoje in
pouka in podobno.

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI
•

so dijaki, ki imajo odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

•

Na šoli se zanje v skladu z odločbo sklene individualiziran program (prilagoditve,
cilji) in organizira dodatna strokovna pomoč (ki se lahko izvaja v obliki učne
pomoči, pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in svetovalne
storitve).

•

Pomembno: starši pravočasno vložite vlogo za pridobitev nove odločbe ob
spremembi ravni izobraževanja na ZRSŠ (veljavna odločba do vpisa!)

•

Več informacij: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

DODATNE INFORMACIJE
Svetovalna služba:
•

Katja Kokol: katja.kokol@ssom.si

•

Darja Kramberger: darja.kramberger@ssom.si

