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GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA 
Šolsko naselje 12 
9000 Murska Sobota 
Tel.: 02 538 12 71 

Drage učenke, dragi učenci! 

Čestitamo vam za sprejem v srednjo šolo in vas vabimo na vpis. 

VPIS V PRVI LETNIK SPLOŠNEGA PROGRAMA BO POTEKAL 
V ČETRTEK, 16. 6. 2016 

• od 9.00 do 10.00  (priimki pod črkami A, B, C, Č, D, E, F, G), 
• od 10.00 do 11.00 (priimki pod črkami  H, I, J, K), 
• od 11.00 do 12.00 (priimki pod črkami L, M, N O, P), 
• od 13.00 do 15.00 (priimki pod črkami R, S, Š, T, U, V, Z, Ž). 

Prosimo, da s sabo prinesete naslednje dokumente: 
- original in fotokopijo zaključnega spričevala o končanem devetem razredu OŠ, 
- dokazilo o odkriti nadarjenosti in poročilo o področjih prepoznane nadarjenosti (če 

ste bili v OŠ odkriti kot nadarjeni učenci), 
- izpolnjeno prijavo za šolsko  prehrano, če se odločite za šolsko malico, 
- izpolnjeni obrazec Podatki dijaka in staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

Ob vpisu boste prejeli tudi informacije o učbeniškem skladu. 

Dejavnosti vpisnega postopka bodo potekale v prostoru 239 (drugo nadstropje) pri svetovalni 
delavki šole. 

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo. 

 Svetovalna delavka:                                                                 Ravnatelj:  
 Brigita Hari                                                                              Roman Činč, prof. 



Murska Sobota, 6. junija 2016                            
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GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA 
Šolsko naselje 12 
9000 Murska Sobota 
Tel.: 02 538 12 71 

Drage učenke, dragi učenci! 

Bliža se konec šolskega leta. Verjetno se že veselite zasluženih počitnic in po njih srednje 
šole.  Ker je pred vami še vpis v srednjo šolo, vas zaradi omejitve vpisa vljudno prosimo, da 
upoštevate postopke in navodila, povezane z vpisom. 

PRINAŠANJE DOKUMENTOV 

V PETEK, 17. 6.  2016, od 8.00 do 9.30 (priimki pod črkami A, B, C, Č, D, E, F, G, H) 
V PETEK, 17. 6. 2016, od 9.30  do 11.00 (priimki pod črkami (I, J, K, L, M, N, O, P, R) 
V PETEK, 17. 6. 2016, od 11.00 do 12.30 (priimki pod črkami (S, Š, T, U, V, Z, Ž) 

Prosimo, da s sabo prinesete naslednje dokumente: 
- original in fotokopijo zaključnega spričevala o končanem 7., 8. in 9. razredu osnovne 
šole, 

- obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu (velja za tiste 
kandidate, ki so podali soglasje), 

- dokazilo o odkriti nadarjenosti in poročilo o področjih prepoznane nadarjenosti (če 
ste bili v OŠ odkriti kot nadarjeni učenci), 

- izpolnjeno prijavo za šolsko  prehrano, če se odločite za šolsko malico, 
- izpolnjeni obrazec Podatki dijaka in staršev oz. zakonitih zastopnikov. 



VPIS 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka bodo znani v torek, 21. 6. 2016. Spremljajte 
šolsko spletno stran (www.gim-ms.si – VPIS), spletno stran Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (www.mizs.gov.si) ali šolsko oglasno desko (ob pisarni svetovalne delavke).  

Učenci, ki boste sprejeti v prvem krogu, ste   
22. 6. 2016 od 8.00 do 11.00 vabljeni na vpis. 

Učenci, ki ne boste sprejeti v prvem krogu, ste 22. 6. 2016 od 12.30 do 14.00 vabljeni na 
prijavo za drugi krog izbirnega postopka. 
Rezultati drugega kroga izbirnega postopka bodo znani 28. 6. 2016. Spremljajte šolsko 
spletno stran (www.gim-ms.si – VPIS) ali  šolsko oglasno desko (ob pisarni svetovalne 
delavke).  

Učenci, ki boste sprejeti v drugem krogu, ste   
29. 6. 2016 od 8.00 do 10.00 vabljeni na vpis. 

Ob vpisu boste prejeli tudi informacije o učbeniškem skladu. 

Dejavnosti vpisnega postopka bodo potekale v prostoru 239 (drugo nadstropje) pri svetovalni 
delavki šole. 

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo. 

 Svetovalna delavka:                                                                 Ravnatelj:  
 Brigita Hari                                                                                 Roman Činč, prof. 

Murska Sobota, 7. junija 2016                            
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