Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 87 50 600, http://www.srednjasolaravne.si

RAZPIS 27. SREČANJA STROJNIH ŠOL SLOVENIJE 2022
Srečanje strojnih šol Slovenije bo v petek, 6. maja 2022, s pričetkom ob 9.00 v
prostorih Srednje šole Ravne, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem.
Tema srečanja: INOVATIVNE REŠITVE PRIHODNOSTI.
1. Na srečanju strojnih šol lahko sodelujejo dijaki naslednjih izobraževalnih
programov, ki bodo predstavili naloge in izdelke po posameznih strokovnih področjih:
−
−
−
−
−
−
−
−

strojni tehnik (SSI ali PTI),
avtoservisni tehnik (PTI),
metalurški tehnik (SSI),
avtoserviser (SPI),
avtokaroserist (SPI),
oblikovalec kovin – orodjar (SPI),
strojni mehanik (SPI),
instalater strojnih instalacij (SPI).

2. Pomembne informacije o srečanju
Število prijavljenih nalog oz. izdelkov je omejeno na eno nalogo/izdelek na
posamezni izobraževalni program iz posamezne šole.
Število udeležencev je omejeno na največ tri dijake in enega mentorja/spremljevalca
na eno nalogo/izdelek na posamezni izobraževalni program iz posamezne šole
(ekipa).
Obveznost prijavljenih ekip je, da pripravijo in oddajo v predpisanih terminih:
− naslov naloge glede na razpisano temo,
− kratek povzetek naloge v .doc formatu (Word),
− celotno opisano nalogo v .pdf formatu,
− predstavitev (PowerPoint) naloge.
Vsaka ekipa bo svoje delo predstavila s pomočjo IK tehnologije v učilnici, ki bo
določena na šoli organizatorki za posamezen poklic. Predstavitev posamezne naloge
je časovno omejena na 7 do 10 minut.
Hkrati s predstavitvami bo potekal tudi turnir v košarki – trojke. Vsaka sodelujoča šola
lahko prijavi eno košarkarsko ekipo (3+1 rezerva).

3. Roki za prijave in oddajo
− naslov naloge in udeležence (ekipa) prijavite na spletni aplikaciji Srednje šole
Ravne do petka, 8. 4. 2022 (aplikacija bo aktivna od ponedeljka, 4. 4. 2022)
− kratek povzetek naloge v .doc formatu (za objavo) in celotno opisano nalogo v
.pdf formatu do petka 22. 4. 2022
− izjavo o varstvu osebnih podatkov in predstavitev naloge (PowerPoint) na dan
tekmovanja
Predstavljene naloge si boste lahko ogledali na spletni strani šole:
http://srednjasolaravne.si/ .
Če imate kakšne posebne zahteve glede predstavitve vaše naloge/izdelka, nam to
čim prej sporočite na naslov: jerneja.rebernik@ssravne.si .
4. Kontaktne osebe srečanja:
Ivanka Stopar (ravnateljica SŠ Ravne), ivanka.stopar@ssravne.si, 065 556 515
Jerneja Rebernik Herman (koordinatorka srečanja), jerneja.rebernik@ssravne.si , 040 894 682
Marina Smode Novak, (tajnica šole), marina.smode@ssravne.si, 02 87 50 600
Peter Recko (vodja turnirja v košarki-trojke), peter.recko@ssravne.si
Marjan Glušič (strokovna pomoč), marjan.glusic@ssravne.si
Martina Ribič (strokovna pomoč), martina.ribic@ssravne.si
Timotej Fajt (tehnična pomoč), timotej.fajt@ssravne.si
Marjana Svetina (tehnična pomoč), marjana.svetina@ssravne.si
Jelka Onuk (tehnična pomoč), jelka.onuk@ssravne.si

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko ustvarjalne energije med pripravami na
naše srečanje.
Vabljeni na Srečanje strojnih šol Slovenije 2022!

Koordinatorka srečanja
Jerneja Rebernik Herman

Ravne na Koroškem, 28. 3. 2022

Ravnateljica
mag. Ivanka Stopar

