POZIV K VPISU V PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

Na podlagi 9. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Ljudska univerza
Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, objavlja poziv k vpisu odraslih v javnoveljavni program
Osnovna šola za odrasle.
Ime in sedež izvajalca,

Ljudska univerza Jesenice
Delavska ulica 1
4270 Jesenice

Ime izobraževalnega programa

Osnovna šola za odrasle.

Število vpisnih mest

75

Navodila in roke za prijavo v program Rok za prijavo: 15. 10. 2021 in 15. 02. 2022
osnovne šole za odrasle in za predložitev
ustrezne dokumentacije
V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske
univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)
Prijavi je potrebno priložiti fotokopije:
 spričevala zadnjega končanega razreda,
 spričevala zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 potrdila o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je
oseba mlajša od 15 let)
Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in
originale zahtevanih dokumentov.
Ime kontaktne osebe in vsaj enega od Polona Knific
načinov komuniciranja z njo
04 58 33 805

polona.knific@lu-jesenice.net

Postopek in roke za izvedbo vpisa

Rok za vpis: 15. 10. 2020 in 15. 2. 2021
Z udeležencem se ob vpisu dogovorimo za individualno
svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni
načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

Predvideni rok za začetek izobraževanja
v razpisanem programu.

15. 09. 2021 in 09. 02. 2022

Pogoji za vpis: V program se lahko vpiše vsak, ki ima dokončano osnovnošolsko obveznost, ima končan vsaj 5.
razred osemletke ali 6. razred devetletke ali osnovno šolo s prilagojenim programom.
Če kandidat za vpis zamudi uradni vpisni rok, mu do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v
program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.
Kandidatu za vpis v program osnovne šole za odrasle lahko izvajalec programa osnovne šole za odrasle kadar
koli med šolskim letom omogoči pripravo na vpis v program osnovne šole za odrasle v obliki organiziranega ali
individualnega učenja.

