Vpis v osnovno šolo
Bralka se je obrnila na Dolenjski list z vprašanjem, kako dokončati osnovno šolo. Dokončano
osnovno šolo potrebuje za vpis v poklicno šolo, saj želi postati trgovka. Ima pomisleke glede
vključitve, saj jo je strah po dolgih letih hoditi spet v šolo.
Lahko se obrnete na Svetovalno središče Novo mesto, kjer vam bo svetovalka pomagala pri
vpisu v osnovno šolo. V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše vsak, ki ima izpolnjeno
osnovnošolsko obveznost ali ima več kot 15 let. Vpisi so tudi med šolskim letom.
Izobraževanje je brezplačno, saj ga financira Ministrstvo za šolstvo in šport. V primeru, da ste
brezposelni, vam pri šolanju pomaga tudi Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje Novo
mesto.
Po vpisu v osnovno šolo vam bo svetovalka v Svetovalnem središču pomagala pri učenju.
Skupaj bosta naredili izobraževalni načrt in načrtovali vaše učenje. Tudi predmetniki osnovne
šole za odrasle sledijo ciljem rednega osnovnošolskega izobraževanja, vendar omogočajo
izvajanje različnih načinov in oblik dela, ki se kar najbolj prilagajajo posameznikovim
potrebam in možnostim. Ob morebitnih težavah pa boste skupaj s svetovalko pogledali, na
kakšen način se učiti, kako si razdeliti snov po dnevih, kako delati izpiske in kako se soočiti s strahom
pred izpiti.

Spričevalo o končani osnovni šoli vam bo omogočalo vpis v vse programe poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja, tako boste lahko uresničili svoj cilj in prišli do želenega
poklica.
Obiščite Svetovalno središče Novo mesto, kjer boste dobili dodatne informacije. Najdete nas
v prostorih RIC-a, na Ljubljanski 28 v Novem mestu (nad trgovinami Hervis, Jello). Pokličete
lahko na tel. 07/393-45-52, 031-701-191. Delujemo v okviru Centra vseživljenjskega učenja
Dolenjska, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.
Lahko nas poiščete tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, v
Knjižnici Miklova hiša v Ribnici, Ljudski knjižnici Metlika in v Občini Žužemberk. Več na
www.cvzu-dolenjska.si.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

