Številka prijave:
Datum prejema prijave:

PRIJAVA ZA VPIS - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana v šolskem letu 2017/2018
OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:

Spol:

Datum rojstva:

M

Ž

Kraj rojstva:
Državljanstvo:

Država rojstva:
EMŠO:
Naslov stalnega bivališča:
Poštna številka:

Kraj:

Občina:
Naslov začasnega bivališča:
Poštna številka:

Kraj:_

Občina:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:
PODATKI O PRIJAVI ZA VPIS V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Prijavljam se za vpis v (ustrezno obkroži številko izobraževalnega programa in vrsto programa):
1.) Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA
Naziv srednje strokovne izobrazbe: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
Vrsta programa:

a.) srednje strokovno izobraževanje b.) poklicni tečaj1

2.) Izobraževalni program: SPLOŠNA GIMNAZIJA
Naziv srednje strokovne izobrazbe: /
Vrsta programa:

a.) gimnazija

3.) Izobraževalni program: STROKOVNA GIMNAZIJA
Naziv srednje strokovne izobrazbe: /
Vrsta programa:

a.) umetniška gimnazija: smer gledališče in film (oz. dramsko-gledališka smer)
a.) umetniška gimnazija - plesna smer; modul B: sodobni ples2

1

Pogoj za vpis je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe.
2
Pogoj za vpis je posebna nadarjenost za ples, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanj, ki zajema plesno vajo, ki jo vodi plesni pedagog;
predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravijo kandidati sami; krajšo improvizacijo, ki jo
kandidati pripravijo na preizkusu po navodilih komisije. Kandidati za vpis morajo predložiti tudi zdravniško potrdilo.

PRILOGE K PRIJAVI ZA VPIS (ustrezno označi)
Prijavi za vpis prilagam:
fotokopije spričeval zaključnih dveh letnikov dosedanjega gimnazijskega/srednjega strokovnega
izobraževanja (pogoj za vpis v poklicni tečaj)
predmetnik srednje šole, ki sem jo obiskoval/a (če je možno iz časa vašega šolanja) (za vpis v program
srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in gimnazija)
vsa spričevala in/ali obvestila o uspehu iz mojega predhodnega srednješolskega izobraževanja (za vpis v
program srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja, gimnazija in obe smeri umetniške gimnazije)
fotokopijo obvestila ali spričevala o zaključnem izpitu, diplomi, maturi ali poklicni maturi
zdravniško potrdilo (pogoj za vpis v program umetniška gimnazija - plesna smer; modul B: sodobni ples)
rojstni list oziroma poročni list (fotokopija) v kolikor je priimek na spričevalih različen tistemu na prijavi
za vpis
prijavi za vpis ne prilagam nobene dokumentacije
drugo:
PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAŽEVANJU
PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V OSNOVNI ŠOLI
Naziv osnovne šole:
Sedež osnovne šole:
Zadnji končani razred:

Leto zaključka osnovne šole:

Prvi tuji jezik in število let učenja:

Splošni učni uspeh:

Drugi tuji jezik in število let učenja:

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V SREDNJI ŠOLI
Naziv srednje šole:
Sedež srednje šole:

Izobraževalni program:
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe:
Zadnji končani letnik:

Leto zaključka oz. obiskovanja:

Splošni učni uspeh:

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU NA VIŠJI, VISOKI ali UNIVERZITETNI STOPNJI
Naziv izobraževalne institucije:
Sedež izobraževalne institucije:
Naziv ob zaključku izobraževanja:_
Izobraževalni program sem zaključil/a a.) DA, leta

b.) NE

DRUGI PODATKI

Kraj in datum:

Podpis udeleženca:

