
Srednj* scl* za sloritvene
dejavnosti in logistiko

VABILO K VPISU V PRVI LETNIK SREDruEGA STROKOVNEGA IZOBRAZEVANJA,

USWARJAIEC/USTVARJALKA MODN r H OBLAfi r urporedno
FfiTzERffRTZERKA

Vpis v 1. letnik srednjega strokovnega izobraievanja za poklic

USWARJALEC MODNIH OBmCIVUSTVAR ALKA MODNTH OBLAett vzporedno FRTZER/FR|ZERIG bo

v sredo, 20. iuniia 2018, ob ll.fi) uri v uiilnici 364 {pritlid_ie, glavni vhod, desno}.

Originalna spriEevala 7.,8., in 9. razreda osnovne Sole (na vpogled) in njihove fotokopiie.

NAJAVO uinega mesta za poklic frizer (obrazec na spletnih straneh naie Sole) - izpolnjeno in
overovljeno s podpisom in iigom odgovorne osebe, v primeru, da ie imate delovno mesto v salonu.

ee delovnega mesta 5e nimate, lahko najavo prinesete 3. septembra 2018.

lndividualno uino pogodbo z delodajalcem, sarno v primeru, ie ste jo sklenili.

Vse listine, ki ste iih preieli po poiti (celotno vsebino ovojnicel.

Dokazilo o odkriti nadarjenosti, te ste bili v 05 identificirani kot nadarjen/a uienec/ka.

Morebitno novo odlotbo o usmeritvi, ie ste bili v Oi obravnavani kot uienec/ka s posebnimi

potrebami in boste prilagojeno izvajanje izobraievanja uveljavljalitudi v srednji Soli {fotokopijal.

Predhodryr obvc?np irpof nite:
E obvestilo starlem in narodilnico za izposojo udbenikov iz uibeniSkega sklada,

si prijavo dijaka na Solsko prehrano,

€ soglasje k uporabi podatkov o dijakih za Solski Sportni karton,

S davdno Stevilko.

Nekai navodil in informacii ob vpisu:

VOZOVNICA

Obrazec za nakup vozovnice bododi dijak dvigne privpisu, izpolni in odda pa na ielenem sprejemnem mestu

(Zeleznica, avtobus).
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MALICA
PREHRANA NA SC CEUE

5C Cetie ima ie vrsto let dobro organizirano toplo prehrano. Dijaki imajo na voljo vsaj dva razlidna menija
od katerih je eden vegetarijanski. Poskrbljeno je tudi za dijake z razlidnimi dietami za katere se dijak z
zdravniSkim potrdilom dogovori v kuhinji.
CENA MALICE

Cena malice je 2,42 EUR.

ee ima dijak malico tOO % subvencionirano, je v rejni5tvu ali prosilec za azil, malice ne pladuje.

de ima dijak malico 70 % subvencionirano, malico pladuje O,73 €.

de ima dijak malico 40 % subvencionirano, malico pladuje 1,45 €.

SU BVENCIONIRANA MALICA

Za uveljavitev subvencionirane malice 5ola upoSteva uvrstitev v dohodkovni razred v veljavni odlodbi o
otroSkem dodatku ali driavni Stipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, druZino,

socialne zadeve in enake moinosti in Ministrstvom za izobraievanje, znanost in 5port.
Vsi, ki nimajo veljavne odlo6be o otroSkem dodatku oz. driavne Stipendije in menijo, da so upravideni do
subvencije za malico, lahko na pristojnem Centru za socialno delo oddajo Vlogo za subvencijo malice (obrazec).

ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o Solskiprehrani(Ur. l. RS 5t. 3/2013),
Zakon za uravnoteienje javnih financ -ZVJF (Ur. l. RS it.40/20t2l,
Solska pravila 5ol 5C Celje (objavljena na spletni strani 5C Celje in posameznih 5ol).

ueeeNrsxr sKrAD

Na vpisu v prvi letnik boste oddali prijavo za uporabo knjig udbeni5kega sklada {priloga vabila k vpisu). V mesecu

avgustu boste prejeli poloinico Solskega centra Celje z zneskom obrabnine za uibenike, ki ga pladate pred

zadetkom Solskega leta. Prviteden izobraZevanja bodo d'rjaki prejeli komplete uibenikov.

DETOVNA OBlAertA

Pri praktiinem pouku v Solskih delavnicah (frizerskih in tekstilnih) dijakinje in dijaki uporabljajo delovne obleke

in obutev- majica in predpasnik: 2 majici z napisom in predpasnik, cena kompleta 15 EUR, delovna ortopedska

obutev je lahko le ortopedska obutev ali cokli. Delovna obutev niso crocsi.

Med prilogami vabila k vpisu so 3 ponudbe frizerskih kompletov, odloiite se za enega.

PRIDOBITEV UCNEGA MESTA

V primeru, da uinega mesta 5e nimate, lahko

so pripravljeni sprejetidijake na udna mesta.

Zelim vam uspeien zakljudek Solskega leta,

Celje,29.5.2018

Priloge:

obvestilo stariem in narodilnico za izposojo udbenikov iz udbeniSkega sklada,

. prijavo dijaka na Solsko prehrano,

' ponudbe frizerskih kompletov,

" davdna 5tevilka,

" najava udnega mesta.
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