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Zagorje ob Savi, 16. 6. 2020

Vpis v 1. letnik izobraževalnega programa gastronomske in hotelske storitve
Spoštovane učenke, učenci, starši,

obveščamo vas, da na izobraževalnem programu gastronomske in hotelske storitve za šolsko
leto 2020/2021 ni omejitve vpisa. Vsi prijavljeni kandidati ste sprejeti.
Vpis v 1. letnik Srednje šole Zagorje bo potekal na daljavo.
V prilogi dopisa vam pošiljamo:
- Izjavo dijaka in staršev za šolsko leto 2020/2021,
- Prijavo dijaka na šolsko prehrano,
- Izbor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 in obvestilo učbeniškega
sklada.
- Plačilni nalogi za plačilo učbenikov iz učbeniškega sklada, za garderobne omarice in
dijaško izkaznico,
- Informacije o dijaški izkaznici in šolski opremi za praktični pouk.
Prosimo vas, da obrazce izpolnite. Če boste pri tem potrebovali pomoč, se lahko obrnete na
svetovalno delavko Živo Pirnar. Bodite pozorni, da na obrazcih izpolnite vse zahtevane
podatke in da obrazce podpišejo tudi starši.
Prosimo vas, da nam najkasneje do 29. 6. 2020 po pošti pošljete dokumentacijo za vpis:
 fotokopijo zaključnega spričevala 9. razreda,
 fotografijo za izdajo dijaške izkaznice (na zadnjo stran napišite ime in priimek dijaka),
 izpolnjeno Izjavo dijaka in staršev za šolsko leto 2020/2021 (poslano v prilogi),
 izpolnjeno Prijavo dijaka na šolsko prehrano (poslano v prilogi),
 izpolnjeno poročilo učenca oz. učenke o področju prepoznane nadarjenosti,
dejavnosti ter dosežkih v osnovni šoli, če je bil učenec v osnovni šoli identificiran kot
nadarjen učenec,
 potrdilo o plačilu plačilnega naloga (plačilo dijaške izkaznice, garderobne omarice) –
fotokopijo odrezka na plačilnem nalogu ali natisnjeno potrdilo o plačilu v spletni banki.
Potrdilo o plačilu nam lahko pošljete tudi v elektronski obliki na naslov
zivapirnar@sszagorje.si.
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Če boste dokumentacijo poslali pravočasno, vam bomo do 3. 7. 2020 po pošti poslali:
- Potrdilo o vpisu,
- Sklep o sprejemu v izobraževalni program.

V nadaljevanju navajamo še nekaj pomembnih informacij.
Na šoli imamo lastno šolsko kuhinjo za pripravo hladnih in toplih malic. Dijaki lahko izberejo
mesni ali brezmesni meni in svojo izbiro označijo v prijavi na šolsko prehrano. Hkrati bi vas
želeli opozoriti, da pred novim šolskim letom na Centre za socialno delo ni potrebno oddajati
vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bomo na šoli upoštevali podatke iz veljavne
odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2020.
Na seznamu učbenikov so označeni učbeniki, ki si jih lahko izposodite v šoli, ostala gradiva na
seznamu pa kupite sami. Več informacij lahko dobite na spletnih straneh ponudnikov (Kopijanova, Mladinska knjiga, DZS). Izposojevalnino za učbenike iz učbeniškega sklada je potrebno
poravnati najkasneje do roka na plačilnem nalogu.
Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada za 1. letnik programa gastronomske in hotelske
storitve bo potekal 25. 8. 2020 med 8.30 in 12. uro v učilnici 20 (1. nadstropje).
Dijaki bodo pri praktičnem pouku oblečeni v delovna oblačila. Več informacij si preberite na
priloženem dopisu. Pomerjanje in naročanje delovnih oblačil bo potekalo prav tako 25. 8.
2020 med 8.30 in 12. uro v učilnici 17 (1. nadstropje).
V prilogi vam pošiljamo tudi plačilna naloga za plačilo garderobne omarice in dijaške izkaznice.
Dijaki se ob prihodu v šolo preobujejo v copate, obutev in ostalo garderobo pa shranijo v
garderobno omarico v pritličju. Rezervacija ključa za garderobne omarice je obvezna in stane
5,00 €. Dijaki za prevzem šolske malice potrebujejo dijaško izkaznico, ki jo uporabljajo do
zaključka izobraževanja na srednji šoli. Dijaki lahko izbirajo med dvema dijaškima izkaznicama,
ki se razlikujeta tudi v ceni (4,70 € ali 7,90 €). Znesek na plačilnem nalogu je odvisen od izbire
dijaške izkaznice. Več informacij o dijaški izkaznici si lahko preberete na priloženem dopisu.

Če potrebujete še dodatne informacije, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Živo
Pirnar na telefon 03 56 55 413 ali po elektronskem naslovu zivapirnar@sszagorje.si .
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