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ŽELJE OB VPISU 
 

Ime in priimek dijaka/dijakinje ……………………………………………………………………………………… 

I. Moja interesna področja (pred predmetno področje na črto zapiši številke od 1 do 8, kjer 1 pomeni najbolj izražen 
interes in 8 najmanj izrazit interes): 
 naravoslovje (fizika, kemija, biologija …) 

 matematika in informatika  

 jeziki (slovenščina, angleščina …) 

 družboslovje (zgodovina, geografija …) 

 humanistika (psihologija, filozofija, sociologija …) 

 umetnost (likovna, glasbena, dramska …) 

 nič 

 Drugo: ___________________________________________________________  

 
II. Za drugi tuji jezik želim izbrati: (izbrano obkroži) 

 
Prva izbira  NEMŠČINA FRANCOŠČINA ITALIJANŠČINA ŠPANŠČINA 
      
Druga izbira  NEMŠČINA FRANCOŠČINA ITALIJANŠČINA ŠPANŠČINA 
      

Pomembno je, da določiš tudi drugo izbiro za drugi tuji jezik, če zaradi organizacije pouka ne bo 
mogoče upoštevati tvoje prve izbire. 

    
Na osnovni šoli sem se že učil-a drugi tuj jezik: 

…………………………………………………….. (zapiši, kateri jezik je to) …………………………let (število let učenja). 

III.  Izbereš lahko eno osebo, s katero bi bil-a rad-a skupaj v oddelku. Željo bomo upoštevali pod pogoji, če 
bodo organizacijske možnosti to dopuščale in bo to skladno z ostalimi željami (gl. točko V.). 
 
_____________________________________________________  (ime in priimek te osebe) 

IV.  Šolska majica (obkrožite velikost in model): 
 
S  M  L  ženski model   moški model 

 
V. Pri oblikovanju oddelkov mi je najpomembneje, da upoštevate:  

 
________________________________ (drugi tuji jezik, interesno področje, oseba) 

 
VI. Do šolske kolesarnice se dostopa s pomočjo mobilnega telefona. V kolikor potrebuješ dostop, zapiši 

svojo telefonsko številko: ________________________________________ 
 

VII. Posebnosti (npr. odločba o usmerjanju, bivanje v dijaškem domu …):________________________ 
 

Kraj in datum: ……………………………………. 

Podpis dijaka/-inje:                                                                         Podpis staršev: 

…………………………………………………                                         ………………………………………………………. 
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Katere dejavnosti naše šole si opazil/-a oz. se jih udeležil/-a? 

a) Objava v Srednješolskem vpisniku 

b) Šolska spletna stran 

c) Šolski Facebook profil 

d) Šolski Instagram profil 

e) Šolski Youtube kanal 

f) Objave in izjave strokovnih delavcev Gimnazije Vič v tiskanih in elektronskih medijih 

g) Objave in izjave dijakov Gimnazije Vič v tiskanih in elektronskih medijih 

h) Obisk/predstavitev na osnovni šoli 

i) Udeležba na Informativnem dnevu 

j) Udeležba na dnevu odprtih vrat 

k) Delavnice za osnovnošolce iz Geogebre in matematike 

l) Sodelovanje v natečaju za kratko angleško zgodbo 

m) Sodelovanje v natečaju haiku 

n) Virtualni sprehod po Gimnaziji Vič 

o) Drugo:___________________________________________ 

 

Kje drugje si še pridobival/-a informacije o naši šoli? 

a) V šolski svetovalni službi osnovne šole 

b) Od učiteljev v osnovni šoli (če da, pri katerih predmetih:______________________) 

c) Od starejših vrstnikov 

d) Od družine 

e) Drugo:___________________________________________ 

 

Kaj te je najbolj navdušilo oz. prispevalo k tvoji odločitvi za vpis? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 


