NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA V PROGRAMIH POKLICNO-TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA (PTI)
Informacije za frizerje, avtoserviserje, avtokaroseriste

Dijaki, ki končujete srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) po programih frizer,
avtoserviser, avtokaroserist, imate možnost vpisa v naslednje programe PTI izobraževanja:
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Legenda:
ŠCC, SDL – Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje
ŠCC, SMM – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
SERŠ – Srednja elektro-računalniška šola Maribor
SPSŠB – Srednja poklicna in strokovna šola Ljubljana Bežigrad

Trajanje izobraževanja: 2 leti
Zaključek izobraževanja: poklicna matura
Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višje in visoke strokovne šole (poklicna matura) ter
univerzitetni programi (poklicna matura + dodatni 5. predmet).

Dijaki, ki končujete srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) po programu frizer imate še
naslednje možnosti:
➢ vpis v izobraževanje odraslih - kozmetični tehnik (samoplačniško);
➢ dodatno praktično izobraževanje na šoli MIČ STYLING PAUL MITCHEL ŠOLA, (Ljubljana),
prva tovrstna šola v Evropi po ameriški licenci (samoplačniško);
➢ redni vpis v program KOZMETIČNI TEHNIK (1. letnik);
➢ opravljanje diferencialnih izpitov za katerikoli srednješolski program;
➢ vpis v MATURITETNI TEČAJ.
Vsi pa imate tudi možnost zaposlitve IN PO TREH LETIH DELOVNIH IZKUŠENJ OPRAVLJATE
MOJSTERSKI ALI DELOVODSKI IZPIT.

PRIJAVA
Najkasneje do 18. 5. 2018 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik. Prijavo
pošljejo oz. oddajo na šoli, kamor se prijavljajo.

Prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na vaši šoli;
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico;

Do 24. 5. 2018 bo na spletni strani http://www.mizs.gov.si/ objavljeno stanje prijav in še prosta
mesta;
Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila
kandidate, da v šolskem letu 2018/2019 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala;
Od 24. 5. do 7. 6. 2018 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo zaradi spremembe namere ali
drugih razlogov ne glede na število že prejetih prijav;
V primeru omejitve vpisa boste obveščeni s strani šole najpozneje do 26. 6. 2018.

OMEJITEV VPISA
V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z
▪

učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število
možnih točk je 45 in

▪

učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu –
največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa za poklicno tehniško izobraževanje

KDAJ?

KAJ?

9. in 10. 2. 2018

Informativni dan

do 18. maja 2018

Prijavljanje za vpis

do 24. maja 2018

Objava stanja prijav na internetu

do 7. junija 2018

Morebitni prenos prijav za vpis

26. 6. 2018

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa

do 2. julija 2018

Vpis

do 31. 8. 2018

Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

ODLOČBA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI
Za izobraževanje v poklicno-tehniškem programu potrebuje dijak novo odločbo otroka s posebnimi
potrebami. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki
jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za šolstvo. Obvezna priloga zahtevku je strokovna
dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo
vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora
z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Starši šolsko svetovalno
službo obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno
dokumentacijo.

