
 
 

KARIERNA (POKLICNA) ORIENTACIJA 

 

Spoštovani starši in učenci – devetošolci! 

 

Ob zaključku osnovne šole so učenci pred pomembno odločitvijo – izbrati svojo nadaljnjo 

šolsko in poklicno pot. Namen karierne orientacije je pomagati učencem pri spoznavanju sebe, 

svojih sposobnosti, spretnosti in interesov, pri iskanju ustreznih informacij o srednjih šolah, 

poklicih, vpisnih pogojih in vsem, kar potrebujejo za pravilno odločitev. 

 

V letošnjem letu 2021/2022 so načrtovane naslednje dejavnosti: 

 predavanje za učence devetega razreda (predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica, 

predstavitev srednjih šol, rokovnika za vpis v srednje šole, vpisnega postopka, možnosti 

štipendiranja) – oktober, november 2021, 

 Obisk strokovne delavke Kariernega središča ZZZ Koper na OŠ Antona Ukmarja Koper 

(oktober, november 2021, interesni test)  

 dnevi odprtih vrat na srednjih šolah – od oktobra do februarja (informacije za učence in starše) 

 e - Vprašalnik o poklicni poti za učence devetega razreda - november – december, 

 roditeljski sestanek za starše učencev devetega razreda na temo: »Kam po osnovni šoli?« - 

januar 2022, 

 timsko oblikovanje poklicnih nasvetov (šolska psihologinja, razredničarka/razrednik) – 

december 2021 – februar 2022, 

 svetovalni razgovori z učenci in starši (poklicni nasveti, razlaga rezultatov interesnega testa, 

vsebine razpisa za vpis v SŠ, štipendij) – november 2021 – februar 2022, 

 računalniški vnos zaključnih ocen iz sedmega in osmega razreda učencev, ki so v devetem 

razredu – za MIZŠ – januar 2022, 

 februar 2022 – informativna dneva na srednjih šolah, 

 marec 2022– pomoč učencem pri izpolnjevanju prijav za vpis v srednje šole in morebitnem 

prenosu prijav, 

 računalniški vnos zaključnih ocen devetega razreda za potrebe srednjih šol – junij 2022. 
 

Vse dejavnosti karierne orientacije za devetošolce potekajo v devetem razredu v času pouka 

na šoli. 

Glede na razmere pa vam letos pošiljamo nekaj  informacij - vsebin z namenom, da jih sami 

pogledate.  

Ob ponovnem prihodu v šolo bomo skupaj v razredu  predstavili vse potrebne informacije za 

čim lažji prehod v srednje šole. 

 

 

Prilagamo vam : 

- Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 

- Napotke za pomoč pri odločanju za karierno pot  


