ROKOVNIK S POMEMBNIMI DATUMI ZA VPIS V
SREDNJE ŠOLE ŠOL. LETO 2021/2022
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22. 1. 2021 – Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletni strani MIZŠ
12. 2. 2021 – 13. 2. 2021 – Informativni dnevi v srednjih šolah
Do 4. 3. 2021 – Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne
nadarjenosti, znanja in spretnosti
Od 11. 3. 2021 do 20. 3. 2021 – Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja
in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program
Gimnazija (š). Srednja šola izda potrdilo do 10. 6. za učence, ki uspešno opravijo
preizkus.
22. 3. 2021 Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole v šoli
Do 2. 4. 2021 – Prijavljanje za vpis v srednje šole in dijaške domove
8. 4. in 16. 4. 2021 do 16. ure – Javna objava številčnega stanja prijav na spletni strani
MIZŠ
Do 22. 4. 2021 – Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo
Do 27. 5. 2021 – Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
15. 6. 2021 – Podelitev spričeval na OŠ
16. 6. 2021 – 21. 6. 2021 do 14. ure – Vpis oz. 1. krog izbirnega postopka
21. 6. 2021 do 15. ure – Objava rezultatov 1. kroga vpisa na spletni strani MIZŠ in
seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
24. 6. 2021 – Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
29. 6. 2021 do 15. ure– Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka na spletni strani
MIZŠ
Do 30. 6. 2021 do 14. ure – Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
1. 7. 2021 – Objava preostalih prostih mest za vpis na srednje šole na spletni strani
MIZŠ
31. 8. 2021 – Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.

