V sodelovanju z

NOGOMETNO ZVEZO SLOVENIJE

Predoslje 40 a, p. p. 130
4000 Kranj

Informacije o vpisnem
postopku
 Kandidati oddajajo dokazila o

izpolnjevanju kriterijev za vpis v
športne oddelke naše gimnazije, med
katerimi je tudi nogometni razred. Dokazila so predpisana s strani
ministrstva (zdravniško potrdilo, izjava kluba in trenerja, kopijo športno vzgojnega
kartona, opravljeno testiranje NZS, po
testiranju NZS določi kategorizacijo).

 Na podlagi teh dokazil bo kandidat prejel potrdilo, da
kriterijem za vpis.

zadošča

športnim

Informativni dan: 15. 2. 2019 ob 1200
Testiranje NZS: 5. marec 2019 (v primeru

Gimnazija
Šiška

slabega vremena je rezervi datum 12.3.2019)

Informacije o nogometnem oddelku
GLŠ
Tel.:
01 5007805, 031 224 081 (Desa Kapelj-Gorenc )
Fax:
01 5007835
E-naslov: dgoren@guest.arnes.si
NZS
Tel.:
031 789 788 (Dejan Jelnikar)
E-naslov: djelnikar@gmail.com

Šolska ekipa na SP v Braziliji

 Vsi kandidati, ki bodo sprejeti po
športnih kriterijih, bodo povabljeni na
dodatni razgovor.

 Temu sledi prijava za vpis in postopek
izbire kandidatov.

Gimnazija Šiška
Aljaževa ulica 32
1000 Ljubljana
Tel.:

01 5007800 (tajništvo)
01 5007847, 041 730 510 (svetovalna služba)

Fax:

01 5007810

Spletni naslov:

www.gimnazija-siska.si

E-naslov:

gimnazija.siska@guest.arnes.si

Nogometni
oddelek

Nogometni oddeleki na
Gimnaziji Šiška

K AKO POT EK A IZB OR?

lek.

Kandidati za nogometni oddelek se vpisujejo v program
gimnazija/š. Dijaki nogometnega razreda šolanje zaključijo z maturo, bivajo v dijaškem domu in trenirajo pod vodstvom trenerjev NZS.

Kandidati, ki ne bodo sprejeti v program gimnazija/š, se bodo v skladu s postopkom vpisa lahko vpisali na druge srednje šole (rangiranje po
prvem krogu; vpis na šolo, ki ima prostor po drugem krogu); če bo prostor, lahko tudi v splošni
oddelek naše šole.

V skladu s postopkom vpisa bodo v program gimnazija/š
sprejeti tisti dijaki, ki izpolnjujejo posebni vpisni pogoj za
program gimnazija/š (športni kriteriji). V primeru omejitve
vpisa bodo izbrani dijaki z večjim številom točk (učni kriterij) ne glede na šport, ki ga trenirajo.
Izmed vseh sprejetih kandidatov po športnih in učnih
kriterijih bodo najboljši nogometaši povabljeni v nogometni razred:

Namenski prostor za regeneracijo in
rehabilitacijo po poškodbah.

Kaj ti ponujamo?
 Odlično izobrazbo, zaključeno z maturo in možnost nadaljnjega študija
na vseh fakultetah.



najprej bosta v razred razporejena dva najboljša vratarja,



nato vsi kandidati s statusom A,



nato s statusom B,



nazadnje še kandidati s statusom C.

Če v nogometnem razredu ne bo dovolj prostora za vse
kandidate z istim statusom, bodo v nogometni razred izbrani tisti, ki bodo imeli boljše rezultate na testiranju NZS,
ostali kandidati bodo razporejeni v klasični športni odde-

Kandidati, ki bodo sprejeti v program gimnazija/š, ne bodo razporejeni v nogometni oddelek, lahko (po drugem krogu vpisa) prenesejo
prijavo na šolo, ki še ima prosto
TESTIRANJE NZS:
Vsi kandidati za nogometni oddelek imate testiranje 5. marca 2019 na stadionu v Šiški, ki bo
vsebovalo antropometrična testa (telesna višina, telesna teža), motorične teste (skok v daljino z mesta, šprint na 20 m, tek s spremembo
smeri, vodenje s spremembo smeri, kombiniran
polkrog) in oceno uspešnosti v igri. To so standardni testi, s katerimi se spremlja tudi napredek
reprezentantov.
Testiranje je obvezno le za kandidate nogometnega oddelka, ostali se testiranja udeležijo prostovoljno, če želijo izboljšati kategorizacijo.

Priprave skupaj z reprezentanco — Kranjska Gora

 Največji osebni napredek pri
nogometu in prosto nadaljevanje nogometne kariere brez omejitev in obveznosti do šole.

Kaj pričakujemo:


 Strokovno voden program - vse na
enem mestu: šola, treningi,
prehrana, bivanje, dodatna učna
pomoč,
fizioterapija , športni
psiholog.

Prevzemanje odgovornosti za
svoje delo v šoli in na
treningih.



Spoštovanje dogovorov in pravil.



Visoko motivacijo za delo.



Fair play na vseh področjih.

