Na podlagi drugega odstavka 5. elena Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Uradni list RS,
s1. 30/18), ministrica za izobrazevanje, znanost in sport izdaja

SKLEP
i

o stevilu tock za posamezna merila v postopku izbire kandidatov ob Jmejitvi vpisa v
vzgojni program za dijaske domove
!

1. tocka
Ta sklep doloea podrobnejsa merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve ,vpisa v vzgojni
program za dijaske domove, ki so doloeena z zakonom, ki ureja gimnazijsko izobrazevanje,
in zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobrazevanje.
2. toeka
(1) Merila za izbiro se toekujejo, in sicer:
•

Oddaljenost sole od kraja bivanja: toekuje se oddaljenost nad 25 km, in sicer tako, da
je stevilo tock enako stevilu kilometrov. Zbrati je mogoce najvee 100 toek

•

Oddaljenost sole od dijaskega doma, ee je v kraju vee dijaskih domov:

je v sklopu sole, ne glede
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•

Istocasno bivanje sorojencev v istem dijaskem domu: 10 tock

Ce se kandidat vkljucuje v dijaski dom zaradi vpisa v solo, ki edina v RS izvaja
izobrazevalni program, dobi dodatnih 100 toek.
Kandidat lahko skupaj zbere najvec 360 toek. Prednost pri sprejemu imajo kandidati z
vecjim stevilom tock.
(2) Ce ima po zgornjih merilih vec kandidatov za sprejem v dijaski dom enako stevilo tock,
se razvrstijo na prednostni seznam glede na prilagojenost
dijaskega doma
izobrazevalnemu programu, po katerem se kandidat izobrazuje. Odlocitev sprejme
komisija iz osmega odstavka 5. clena pravilnika, ki ureja bivanje v dijaskih domovih.

3. tocka
Ta sklep se objavi na spletni strani Ministrstva za izobrazevanje, znanost in :sport.

4. tocka
Ta sklep zacne veljati naslednji dan po izdaji, uporablja pa se ad 1. septembra 2018.
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