DOKAZILA
O ŠPORTNIH DOSEŽKIH
za vpis v program
gimnazija/športni oddelek

ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH
KOT POSEBNEM VPISNEM POGOJU ZA IZOBRAŽEVANJE
PO PROGRAMU GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek), morajo šoli,
ki izvaja ta program, najkasneje do 4. marca 2020 posredovati naslednja dokazila:

a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu
kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega
je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben
prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
b) izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je
kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po
športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja
o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo
tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o
športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju
naziva, če ga kandidat ima.
Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odrasl
ih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek programa gimnazija oddati
tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a
obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 23. aprila 2020) prenesli v športni oddelek te šole
ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki
izvaja program gimnazija (športni oddelek). Šola s programom gimnazija (športni oddelek) bo na
podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki
so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šole) le-tem najkasneje do 26. marca 2020
izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

