
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE 
ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

A TANULÓK KÖZÉPISKOLÁBA IRATKOZÁSÁNAK  
HATÁRIDŐ-NAPLÓJA A 2019/20-AS TANÉVRE  

 
 21. 1. 2019 
 

Objava Razpisa za vpis v SŠ in DD (internet) 
A középiskolákba és a diákotthonokba történő beiratkozásra 
vonatkozó pályázatok megjelentetése (internet) 

15. in 16. 2. 2019 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih  
Tájékoztató napok a középiskolákban és diákotthonokban 

 4. 3. 2019 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske 
programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje 
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa 
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 
Bejelentkezés alkalmassági vizsgára, valamint egyéb készségek 
és képességek vizsgálatára azon tanulók számára, akik olyan 
középfokú tanintézménybe szeretnének beiratkozni, ahol ezek a 
beiratkozás feltételei, valamint a gimnázium és a közgazdasági 
gimnázium sporttagozatára történő beiratkozás feltételeinek 
való megfelelésről szóló tanúsítványok beadása 

med 11. in 23. 3. 
2019 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega  
pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 
A gimnázium és a közgazdasági gimnázium sporttagozatára 
történő beiratkozáshoz szükséges alkalmassági vizsgák, 
valamint egyéb készségek és képességek vizsgálatának 
elvégzése, valamint a beiratkozási feltételeknek való megfelelés 
elbírálása 

 27. 3. 2019 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 
nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 
Az elvégzett alkalmassági vizsgákról, valamint a gimnázium és a 
közgazdasági gimnázium sporttagozatába történő 
beiratkozáshoz szükséges feltételeknek való megfelelésről szóló 
tanúsítványok kézbesítése 

 2. 4. 2019 Prijavljanje za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20 
Beiratkozás a középiskolákba a 2018/2019-es tanévre 

8. 4. 2019 do 16. 
ure 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za  
š.l. 2019/20 (spletna stran MIZŠ) 
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó középiskolai beiratkozások 
számadatainak nyilvánosságra hozatala (internet) 

17. 4. 2019 Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja 



prijav za vpis v srednje šole za 2019/20 (spletna stran MIZŠ) 
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiratkozási kvóták és a 
középiskolákba való beiratkozási kérelmek állásáról szóló 
adatok nyilvánosságra hozatala. (internet) 

 23. 4. 2019 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole 
A középiskolai beiratkozási kérelmek esetleges átvitele 

 22. 5. 2019 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 
A beiratkozási létszámhatárok nyilvánosságra hozatala. 
(internet) 

 29. 5. 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa  
A pályázó tanulók értesítése a maximálisan felvehető tanulók 
számáról. 

14. 6. 2019 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda 
A 9. osztályosok bizonyítványainak kiosztása 

med 18. in 21. 6. 
2019 do 14. ure 

Vpis na srednjih šolah oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka 
(po razporedu šol) 
A középiskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok 
benyújtása és a felvételi eljárás 1. fordulójának lebonyolítása 
(az iskolák ütemterve szerint) 

 21. 6. 2019 do 
15. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu 
A felvételi eljárás 1. fordulójának eredményhirdetése, az 1. 
fordulóban sikertelen tanulók értesítése 

 26. 6. 2019  
do 11. ure  

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog 
izbirnega postopka 
Az 1. fordulóban sikertelen tanulók jelentkezése a pótfelvételi 
eljárásra (a 2. fordulóra) 

28. 6. 2019 
do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  
A pótfelvételi eljárás (2. forduló) eredményhirdetése 

 2. 7. 2019 
do 14. ure 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
A pótfelvételi eljárásban (2. fordulóban) sikeres tanulók 
beiratkozása 

3. 7. 2019 Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 
Az összes középfokú oktatási intézmény szabad helyeinek 
közzététele (internet) 

 30. 8. 2019 Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta  
A tanulók beiratkozása a szabad hellyel rendelkező 
középiskolákba 

 


