RAZPORED PODELITVE SPRIČEVAL ZAKLJUČNIM LETNIKOM
Šol. leto 2017/2018
Ponedeljek, 21. maj 2018
1. PODELITEV SPRIČEVAL po razporedu v spodnji tabeli:

RAZRED
2G
2H
3CIO
3DE
3J
4Č
4BF
4N
5BD, 5ČD
5FD
4L
4M

RAZREDNIK
Bojana Dolinar
Rok Miščevič
Boris Urh
Mojca Smole
Brigita Markun
Andraž Kalamar
Tadeja Polajnar
Marcela Koren
Ljubo Čalič
Sonja Jerič Štefe
Marija Jerše
Darja Ravnihar

URA
D4
D4
D5
D7
D3
D7
D6
D5
D3
D4
D6
D7

UČILNICA
MU4
MU3
MU5
U15
U5
U6
U14
U8
MU9
UDG
MU9
U2

2. NAVODILA in INFORMACIJE za podelitev spričeval:
Na podelitvi spričeval se uredi skupaj z razrednikom naslednje:
 Pred samo podelitvijo spričeval VSI dijaki izpraznijo garderobne omarice, vrnejo ključe
od omaric (kdor ključa ne bo vrnil, se mu ga zaračuna 5,00 EUR) oz. poberejo svoje
žabice, se podpišejo na priloženi seznam in opišejo stanje svoje omarice.
 Vrnejo kartice za malico, se podpišejo na seznam, napišejo št. kartice za malico in št.
bančne kartice, kamor bo akontacija 7,00 EUR nakazana v primeru, da na položnici za
mesec maj ne bo stroškov, ki bi se pokrili z akontacijo. Dijaki, ki nadaljujejo
izobraževanje na BC Naklo-SŠ (ne VSŠ) kartice OBDRŽIJO, jih ne vračajo.
 Ob podelitvi spričeval dijak podpiše prejem spričevala oz. obvestila na seznam, ki ga
natisnete iz eAsistenta.
 Dijaki prejmejo knjižno nagrado za odličen učni uspeh. Druga priznanja in pohvalo za
odličen učni uspeh v vseh letih opravljenega programa prejmejo dijaki na podelitvi ZI, PM
oz. SM.
 Dolžnike se opozori na plačilo dolga, izpis dolžnikov bodo razredniki prejeli v ponedeljek,
21. 5. 2018 na mail.
 Razrednik do 22. 5. 2018 odda kopijo seznama s podpisi prejetih spričeval oz. obvestil v
pisarno za dijake, priloži tudi morebitne neprevzete dokumente. Do navedenega datuma
odda še izpolnjen seznam oddanih ključev in kartic (obrazec dobijo razredniki na mail),
zbrane ključe in kartice odda pomočnici ravnateljice v pisarni za dijake.
Dijak, ki iz utemeljenih razlogov ne pride na podelitev spričeval, lahko kasneje prevzame
spričevalo v pisarni za dijake. Ključe garderobnih omaric in kartice za malico lahko dijaki
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naknadno še oddajo v pisarni za dijake do 31. 5. 2018. Kdor do tega datuma ključev oz. kartice
ne vrne se mu ključ zaračuna in ne vrne kavcija za kartico.
Na spletni strani srednje šole pod zavihkom novice bo v sredo, 16. 5. 2018 objavljen razpored
priprav na ZI, PM, SM in razpored podelitve spričeval zaključnim letnikom v ponedeljek 21. 5.
2018.
3. DOPOLNILNI in POPRAVNI IZPITI roki:
1. NPI in SPI zaključni letniki (2G,2H, 3CIO, 3DE, 3J):
1.
2.

3.

4.
5.

v sredo 23. 5. 2018 izpitni rok za izboljševanje ocene. Pristopajo lahko samo dijaki, ki
imajo že vse obveznosti zaključene pozitivno.
v četrtek 24. 5. 2018 bodo imeli dijaki zaključnih letnikov NPI (2G, 2H) in SPI (3CIO,
3DE, 3J) programov dopolnilni izpit samo za neoddano dokumentacijo (poročilo z delovišč
in druga poročila). Ti dopolnilni izpiti ne štejejo v kvoto dveh izpitov v razpisanem roku,
potrebno pa je ravno tako napisati prijavnico z oznako: oddaja dokumentacije.
pred zaključnim izpitom v spomladanskem izpitnem roku od 31. 5. 2018 do 1. 6. 2018,
dijak lahko pristopa na največ dva izpita, najprej opravlja dopolnilne (neocenjeno) in nato
popravne (negativno) izpite. Če je po tem roku pri vseh obveznostih ocenjen pozitivno,
lahko v ponedeljek 4. 6. 2018 pristopa na ZI – slovenščino.
v rednem spomladanskem izpitnem roku za vse dijake od 29. 6. do 5 . 7. 2018, tudi v
tem roku dijak opravlja največ dva izpita.
v jesenskem izpitnem roku za vse dijake od 16. 8. 2018 do 21. 8. 2018, tudi v tem
roku dijak opravlja največ dva izpita.

2. SSI in PTI ter gimnazija zaključni letniki (4BF, 4Č, 4N,5BDČD, 5FD, 4L, 4M):
1.

v sredo 23. 5. 2018 izpitni rok za izboljševanje ocene. Pristopajo lahko samo dijaki,
ki imajo že vse obveznosti zaključene pozitivno.
2. v rednem spomladanskem izpitnem roku za vse dijake od 29. 6. do 5 . 7. 2018, tudi
v tem roku dijak opravlja največ dva izpita.
3. v jesenskem izpitnem roku za vse dijake od 16. 8. 2018 do 21. 8. 2018, tudi v tem
roku dijak opravlja največ dva izpita.
Dijaki napišejo prijavnice za izpite na dan podelitve spričeval (21. 5. 2018), razredniki pregledajo,
da bodo prijavnice pravilno izpolnjene.
Zbrane prijavnice razredniki oddajo osebno pomočnici ravnateljice v pisarni za dijake še isti dan,
21. 5. 2018. Razpored posameznih izpitov bo objavljen v petek, 25. 5. 2018 (za izpitni rok: 31. 5. –
1. 6. 2018 ter v torek, 26. 6. 2018 (za izpiti rok: 29. 6. – 5. 7. 2018) na oglasni deski ter na spletni
strani šole pod zavihkom SŠ-zaključevanje izobraževanja-ostali izpiti.
Strahinj, 15. maj 2018

Monika Rant,
pomočnica ravnateljice

Andreja Ahčin,
ravnateljica
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