RAZPIS
POLLETNO ALI ENOLETNO ŠOLANJE V LJUBLJANI
RAZPIS 2018‐2019
Vpisni pogoji:
• program je namenjen dijakom, ki bodo v šol. l. 2018-19 obiskovali 4. razrede srednjih šol druge
stopnje s slovenskim učnim jezikom v Italiji ali drugih šol, če so prej obiskovali osnovne in nižje
srednje šole s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezične šole.
Od dijakov pričakujemo:
• aktivno znanje slovenskega jezika (na ravni B2);
• dobro znanje angleškega jezika (na ravni B1);
• dober učni uspeh pri vseh predmetih;
• zanimanje za aktualne teme, splošno razgledanost in kulturno osveščenost;
• predvsem pa sposobnost prilagajanja, aktivno sodelovanje in visoko stopnjo samostojnosti,
zrelosti, odgovornosti.
Roki:
• predstavitve po šolah, v medijih, na socialnih omrežjih: do 16. 3. 2018;
• predprijava posameznih dijakov: do 31. 3. 2018; prijavnico dobite na spletni strani
www.slovik.org; pošljete jo na naslov info@slovik.org; predprijava NI zavezujoča;
• ogled šole in dijaškega doma v Ljubljani, razgovor s komisijo: do 31. 5. 2018;
• potrditev sprejema kandidata: do 08. 6. 2018;
• potrditev vpisa v program: do 15. 6. 2018; prijavnico, s katero potrdite vpis, vse obrazce,
fotokopije dokumentov in spričevala (točen seznam vam pošljemo po e-mailu) pošljete na naslov
info@slovik.org.
Pravila:
Dijake, ki bodo izmed vseh prijavljenih kandidatov povabljeni k vpisu na program, izbere komisija, ki jo
sestavljajo: profesor na matični šoli, pedagoški svetovalec v dijaškem domu, pedagoški svetovalec na
gostujoči šoli in zanstevni direktor Slov.I.K. - a. Mnenje komisije je dokončno.
Prijava in vpis sta brezplačna.
Dijaki potrdijo vpis do 15. 6. 2018. Po tem datumu izpis iz programa ni mogoč. V primeru, da se dijak po
tem datumu odpove sodelovanju na programu, plača vse stroške, ki so zaradi postopka nastali, v skupnem
znesku 1.000,00 €. Dijaki se ob vpisu obvežejo, da bodo spoštovali pravila dijaškega doma, v katerem
bodo nastanjeni in gostujoče šole. Dijaki se prijavijo na polletno (september 2018-januar 2019) šolanje v
Sloveniji; ob soglasju matične šole, dijaškega doma in gostujoče šole se lahko trajanje šolanja v Sloveniji
podaljša do konca šolskega leta (junij 2019). Pri ocenjevanju, merilih za prehode in za napredovanje v višji
letnik veljajo ista pravila kot za vse ostale dijake, ki so redno vpisani v programe gostujočih šol in dijaških
domov. Obveščanje dijakov, staršev in pedagoških delavcev poteka prek e-pošte.

Šolnina, nastanitev, stroški hrane in prevoza:
Dijaki na polletnem ali enoletnem šolanju v Sloveniji se šolajo pod istimi pogoji, ki veljajo za dijake, ki so
redno vpisani na šole v Sloveniji. To pomeni, da: šolnina ni predvidena (šolanje je brezplačno); stroški
nastanitve in prehrane v dijaškem domu so subvencionirani in znašajo pribl. 200,00€ na mesec; javni
prevoz je subvencioniran (popusti); prehrana v šolski menzi je subvencionirana (obrok znaša pribl. 3,00€);
zdravstveno zavarovanje je brezplačno. Knjige dijaki kupijo ali si jih izposodijo v šolski knjižnici; dijakom
so na voljo učbeniški skladi.
Štipendije:
Dijakom, ki se šolajo v Sloveniji, so namenjeni posebni štipendijski skladi (MIZŠ, CMEPIUS, itd.). Slov.I.K.
dijakom pomaga, da se prijavijo na razpise za štipendije, ki lahko predvidevajo kritje stroškov nastanitve
ali druge oblike subvencij, vendar pa pridobitve štipendij ne moremo vnaprej zagotoviti.
Objava razpisa in razpisne dokumentacije:
Razpis je objavljen na spletni strani www.slovik.org.
Dodatne informacije in pojasnila:
Vse informacije in pojasnila so na spletni strani www.slovik.org. Za dodatne informacije in pojasnila je na
razpolago e-nabiralnik info@slovik.org.

