Celje, 25. 5. 2021

VABILO NA VPIS
Draga devetošolka, dragi devetošolec!
Najprej Ti pošiljamo en lep predpočitniški pozdrav z GCC. Po končanem prenosnem roku je bilo na naši
šoli v programu gimnazija prijavljenih 125 učencev na 112 razpisanih mest, na programu umetniška
gimnazija 35 kandidatov na 28 vpisnih mest, na programu predšolska vzgoja pa 94 prijavljenih na 84
vpisnih mest. Svet šole je sprejel sklep o omejitvi vpisa, ki so ga potrdili tudi Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport. Vpis na GCC bo potekal v dveh krogih – v 1. krogu lahko zasedemo 90%
mest, to pomeni 106 učencev na programu gimnazija, 25 na umetniški gimnaziji in 77 na predšolski
vzgoji. V 2. krogu bomo lahko sprejeli toliko učencev, kolikor še ostane prostora do zapolnitve
razpisanih mest.
Prvi del vpisnega postopka bo za vse dijake v skladu z varnostnimi navodili za preprečevanje okužbe
z virusom Covid-19 v celoti potekal brezstično, torej preko spleta na GCC vpisnem portalu
(podrobnosti spodaj), kjer morate NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 17. 6. 2021, izpolniti prijavni obrazec
in priložiti vse obvezne priloge.
To je pogoj za to, da lahko izdamo za vse učenke in učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu SKLEP O
SPREJEMU in POTRDILA O VPISU, ki jih bomo z navadno pošto poslali na dom do 21. 6. 2021, istočasno
pa bomo po pošti poslali vabila učenkam in učencem za vpis v 2. krogu – predvidoma 22. in 23. 6. vas
bomo povabili na šolo, kjer vam bomo posredovali vse pomembne informacije o nadaljevanju vpisnega
postopka. Rezultati 2. kroga bodo znani najkasneje 30. 6. 2021.
Navodila za vpis na GCC vpisnem portalu (rok za oddajo dokumentacije: 17. 6. 2021):
1. Na spletnem portalu na naslovu https://www.gcc.si/vpisni-portal/ izpolni vsa zahtevana polja
(osebni podatki tebe in staršev, davčne številke, soglasja, izbirna prijava na šolsko prehrano,
želje, močna področja, 2. tuji jezik …) in priloži obvezne priloge (glej točko 2).
2. V elektronski obliki (sken in fotografija) potrebuješ dve prilogi, ki jih moraš naložiti na vpisni
portal:
• spričevalo 9. razreda,
• tvojo fotografijo (formata za dokumente, v visoki resoluciji, v obliki jpg, tiff ali png,
velikosti vsaj 100 kb), ki jo bomo uporabili za izdelavo dijaške izkaznice.
3. Učenke in učenci, ki se vpisujete na program gimnazija, dobro razmislite o izbiri 2. tujega jezika
(samo dijaki programa splošna gimnazija, pri dijakih umetniške gimnazije – likovne smeri je 2.
tuji jezik nemščina, v programu predšolska vzgoja pa 2. tujega jezika ni). Gimnazijci lahko
izbirate med nemščino, ruščino in španščino. Izbira 2. tujega jezika pogojuje tudi sestavo
razredov.
Prav tako dobro razmisli, če imaš posebne želje glede tega, s kom želiš biti v razredu – gre za
željo, ki jo bomo upoštevali, če bo to le mogoče. Za rubriko o talentih razmisli o vseh svojih
močnih področjih, ki bi jih želel/-a razvijati tudi v srednji šoli.
4. Oddano e-prijavo potrebujemo najkasneje do 17. 6. 2021.
UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022, SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV, AKCIJA PODARIMO UČBENIK
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov najdeš na povezavi https://www.gcc.si/dijaki-instarsi/ucbeniki/. GCC žal nima učbeniškega sklada, so pa učbeniki v seznamu označeni kot obvezni in
kot priporočeni. Nakup priporočenih učbenikov NI NUJEN, saj je na voljo dovolj izvodov v šolski

knjižnici. Svetujemo Ti, da kupiš rabljene učbenike (npr. v knjigarni Antika, Cunjarniku …), bomo pa 1.
in 2. 9. 2021 na šoli organizirali tudi sejem rabljenih učbenikov. Z nakupom SE NE MUDI, kupovanje
povsem novih učbenikov pa je lahko za družino zelo velik finančni zalogaj, zato izkoristi možnost sejma
oz. nakupa rabljenih učbenikov.
Na šoli vsako leto organiziramo tudi akcijo »podari učbenik«, zbrane učbenike pa namenimo dijakom,
ki prihajajo iz socialno težkih razmer. Če nakup učbenikov zate in za tvojo družino predstavlja
preveliko finančno breme, se s kratkim dopisom oziroma prošnjo z dokazili obrni na Šolski sklad
Gimnazije Celje - Center (Kosovelova ulica 1, 3000 Celje). Vse potrebne učbenike za prvi letnik bomo
v tem primeru zate brez stroškov priskrbeli na GCC.
EDUROAM, OFFICE365, KNJIŽNICA, AMBASADOR KULTURE, DIJAŠKA IZKAZNICA
Na vpisnem portalu najdeš tudi informacije o sistemu Eduroam in Office365. Vsi naši dijaki so člani
šolske knjižnice GCC in Osrednje knjižnice Celje (brezplačno), včlaniš pa se lahko tudi v projekt
Ambasador kulture, ki omogoča brezplačen obisk kulturnih dogodkov v Celju
(http://ambasador.hisakulture.si/). Koda za obe knjižnici, abonma in čip za prehrano bodo vgrajeni v
enotno dijaško izkaznico, ki jo imajo vsi naši dijaki. Strošek izdelave izkaznice je 7 EUR, za izdelavo
poskrbi šola. Dijaki boste izkaznice prejeli v začetku šolskega leta.
ŠOLSKA PREHRANA
Na GCC omogočamo vsem dijakom možnost tople malice, in sicer v sodelovanju s Srednjo šolo za
gostinstvo in turizem Celje. Na šolsko prehrano se lahko prijavite ob oddaji vseh dokumentov na
vpisnem portalu. Malico obračunavamo mesečno, glede na sprotne elektronske prijave oz. odjave, ki
jih sprejemamo po e-pošti in telefonu. Država omogoča tudi različne subvencije v skladu z aktualnimi
napotki Centra za socialno delo. Več informacij o tem najdete na portalu.
SUBVENCIONIRANI PREVOZ
Na spletnih straneh ponudnikov javnega prevoza najdeš tudi vlogo za subvencioniran prevoz, ki je po
novem ni več potrebno potrjevati na šoli. Vlogo je mogoče izpolniti tudi elektronsko na povezavi
https://e-uprava.gov.si./podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencioniranavozovnica.html
KOMUNIKACIJA NA GCC
Velik del posredovanja informacij (obvestila, vabila, novice …) se na naši šoli izvaja v spletni obliki, zato
je zelo nujno, da imaš delujoč osebni e-mail naslov, ki ga redno spremljaj, prav tako pa našo spletno
stran (http://www.gcc.si/) in socialna omrežja (Instagram in Facebook).
Vse informacije glede vpisa sproti objavljamo tudi na spletnem naslovu https://www.gcc.si/vpis-gcc2021-2022/
Dodatne informacije - T: 03 428 57 11, 03 428 57 15 (šolska svetovalna služba), 03 428 57 00 (tajništvo),
E: info@gcc.si, S: www.gcc.si
Želimo Ti uspešen zaključek osnovne šole!
Šolski svetovalni delavki
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psi
Nives Laul, univ. dipl. psih.

