Svetovalna služba: Pogosta vprašanja in odgovori z informativnega dne februarja 2021

Koliko prostih mest bo na voljo za vpis v programe Srednje tehniške šole ŠC Kranj?
Za posamezne programe bodo v šolskem letu 2021/22 na voljo naslednja vpisna mesta:







Elektrikar (3-letni program): 26 dijakov
Mehatronik operater (3-letni program): 26 dijakov
Računalnikar (3-letni program): 26 dijakov
Elektrotehnik (4-letni program): 56 dijakov
Tehnik mehatronike (4-letni program): 56 dijakov
Tehnik računalništva (4-letni program): 84 dijakov

Ali bo vpis omejen? Če bo omejen, koliko točk potrebujem?
Podatek o tem, ali bo vpis omejen in koliko točk je potrebnih za vpis na posamezen program,
ni znan vnaprej, saj je odvisen od števila prijavljenih in od njihovih ocen, zato vam ta hip ne
moremo z zanesljivostjo odgovoriti na ti dve vprašanji.
V kolikor se bo prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest, bomo zaprosili za povečanje
obsega ali pa za omejitev vpisa. Glede na možnosti lahko oblikujemo tudi kombiniran
oddelek, sestavljen iz dveh programov.

Nisem prepričan, da bom v primeru omejenega vpisa zbral potrebno število točk za
sprejem v program, ki me najbolj veseli. Ali naj se raje prijavim v drug program, ki pa
me ne zanima v tolikšni meri?
Priporočamo, da prijavo do 2. aprila 2021 oddate v program, ki vas najbolj veseli in privlači.
Informacijo o številu prijavljenih učencev boste dobili na spletni strani Srednje tehniške šole
pod zavihkom »Vpis v začetni letnik«. Tu lahko že sedaj najdete Rokovnik za vpis v 1. letnik
in ostale informacije v zvezi z vpisom.
Če vas bo zanimalo, na katero mesto med prijavljenimi ste razvrščeni po številu točk,
doseženih iz ocen 7. in 8. razreda, boste informacijo lahko dobili pri svetovalni delavki.
Do 22. aprila boste prijavo lahko prenesli v drug program, če se boste tako odločili. V primeru
dejanske omejitve vpisa se kot merilo za izbiro prijavljenih upoštevajo zaključne ocene
obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
Učence se razvrsti po številu doseženih točk. Sprejme se toliko učencev kot je prostih mest.
Zato minimalnega števila točk za sprejem ni mogoče vnaprej predvideti.
Če bo vpis v določen program omejen, vas bomo o tem obvestili po pošti.

Ali se lahko med šolskim letom prepišem v drug ali manj zahteven program?
Prepis iz 4-letnega na 3-letni program ter menjava programa na isti stopnji sta možna na
podlagi dijakove prošnje, če ima šola prosta mesta. Najlažji je prepis v prvih mesecih pouka
(do decembra).
Dijak se lahko prepiše tudi po 1. letniku. V tem primeru mu šola predvidoma določi
predmetne izpite iz strokovnega dela programa, ki jih dijak lahko opravi do konca 2. letnika.

Kakšni so pogoji za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje oz. v t.i. »3+2« program?
Pogoj za vpis je končan 3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja.
Dijaki naše šole se lahko vpišejo v katerikoli program PTI, ki ga izvajamo na naši šoli, ne
glede na končan 3-letni program.
V naše programe PTI se lahko vpišejo tudi dijaki drugih šol, če opravijo zaključni izpit v
ustreznem programu (glej Razpis za vpis v srednje šole).
Vsako leto razpišemo po 1 oddelek programa elektrotehnik, tehnik mehatronike in tehnik
računalništva.

Kako poteka pouk?
Pouk se začne ob 7.15 in traja najdlje do 14.40. Vmes je 1 šolska ura namenjena topli malici.
Dijaki se zaradi manj ugodnih prometnih povezav z razrednikom lahko dogovorijo za
zamujanje ali predčasen odhod.

Kakšno je razmerje med številom ur splošnih in strokovnih predmetov ter prakse?
V 3- letnem srednjem poklicnem izobraževanju imajo dijaki približno 30 % ur splošnih
predmetov, 30 % strokovno teoretičnim predmetov in 15 % ur prakse v šoli; 25 % pouka je
namenjeno praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu (2. in 3. letnik).
V 4- letnem srednjem strokovnem izobraževanju pa imajo dijaki približno 45 % ur splošnih
predmetov, 35 % strokovno teoretičnim predmetov ter 13 % praktičnega pouka v šoli. Štiri
tedne dijaki preživijo na praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu.

Kateri tuj jezik se poučuje v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja?
Dijaki nadaljujejo z angleščino, s tujim jezikom, ki so se ga učili v osnovni šoli. Šola izvaja v
okviru odprtega kurikula tudi angleščino v stroki.

Kakšno štipendijo lahko dobim?
Dijaki lahko pridobite državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne
poklice (elektrikar, mehatronik operater), Zoisovo štipendijo in drugo.
Več o štipendijah boste našli na spletni strani štipendije.

Kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja?
Dijaki 4-letnih strokovnih in 2-letnih PTI programov šolanje zaključijo s poklicno maturo. Le-ta
je ustrezen vpisni pogoj za nadaljevanje izobraževanja v visoko- in višješolskih strokovnih
študijskih programih. Če dijak poleg poklicne mature opravi še maturitetni oz. t. i. »5.
predmet«, pa se lahko vpiše v določene univerzitetne in enovite magistrske študijske
programe. Opravljanje dodatnega, maturitetnega predmeta poleg poklicne mature pa ni
enakovredno opravljanju splošne mature. Na nekatere študijske programe, npr. na medicino,
se je možno vpisati le z opravljeno splošno maturo.
Več informacij dobite v aktualnih razpisih za vpis v visokošolski in višješolski strokovni študij.

Ali lahko pridobim status športnika oz. kulturnika?
Dijakom prilagodimo šolske obveznosti iz različnih razlogov (ukvarjanje s športom, kulturo,
zdravstveni razlogi in podobno). Dijaki v začetku šolskega leta razredniku oddajo vlogo z
ustreznimi dokazili.
Kako je poskrbljeno za dijake s posebnimi potrebami?
Ko na šolo prejmemo odločbo o usmeritvi, povabimo na razgovor dijaka in starše in skupaj
pripravimo individualiziran program; s prilagoditvami zatem seznanimo še vse dijakove
učitelje.
Ali je v bližini dijaški dom?
Dijaki iz oddaljenih krajev lahko bivajo v dijaškem domu, ki je v neposredni bližini šole.
Več informacij lahko najdete na spletni strani dijaški dom.

