Kaj mi omogoča maturitetni
tečaj?
Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po
tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi,
ki omogoča nadaljevanje izobraževanja ter
izpolnjevanje pogojev za vključitev v katerikoli
univerzitetni ali drugi študij.

Koliko časa traja?
Maturitetni tečaj traja eno leto, in sicer od 3.
oktobra 2022 do 19. maja 2023.

Kaj je maturitetni tečaj?
Gre za poseben program priprave na
splošno maturo, ki ga izvajajo gimnazije.

»MT nas ne pripravi le na maturo, ampak
tudi za življenje. S splošno maturo sem se
vpisala na veterino (»sanjski faks«) in še
vedno vztrajam.«
Tjaša

Kako poteka pouk in katere
predmete moram opraviti?
Pouk poteka od ponedeljka do petka v
dopoldanskem ali popoldanskem času (odvisno od
organizacije). Kandidat obiskuje 5 predmetov – 3
obvezne in 2 izbirna.
Obvezni predmeti:
slovenščina, matematika, angleščina
Na Gimnaziji Nova Gorica ponujamo naslednje
izbirne predmete:
geografija, fizika, kemija,
filozofija/psihologija/sociologija, zgodovina,
likovna teorija, umetnostna zgodovina,
informatika
Izvajamo pa tiste, za katere je prijavljenih
dovolj kandidatov.

»Odnos, ki so ga profesorji vzpostavili z
nami – dijaki – je pozitiven in sproščen,
saj so prijazni in nam namenijo veliko
časa. Nanje se lahko obrnemo
kadarkoli, tudi preko maila. Ponudijo
nam več možnosti za popravljanje ocen
in vedno si prizadevajo za pozitivno
vzdušje v razredu«
Maša

MATURITETNI
TEČAJ

`
»Za uspešen zaključek maturitetnega tečaja
in uspeh na splošni maturi je potrebno
veliko učenja in truda, a se za doseganje
lastnih ciljev splača vztrajati.«
Neli

Kdaj je zadnji rok prijave in
katere obrazce moram
izpolniti?
5. september 2022
Prijavnico najdete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (https://www.gov.si/teme/vpis-vsrednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve)

»Maturitetnega tečaja sem se udeležila, ker za
željeno fakulteto potrebujem splošno maturo.
Menim, da je to tudi dobra izbira za tiste, ki
imajo zaključeno poklicno maturo, vendar še ne
vedo, kje nadaljevati študij.«
Maša

Katere pogoje moram
izpolnjevati ob vpisu?

Ali mi bo na voljo
informativni dan?

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je
uspešno zaključil (in pred tem ni
ponavljal ali prestopil brez
napredovanja):

Seveda! Za bodoče dijake maturitetnega
tečaja na naši gimnaziji organiziramo 2
informativna dneva. Prvi bo potekal 26.
maja ob 15h preko platforme Zoom, drugi
pa 24. avgusta ob 14h na naši gimnaziji.

srednje poklicno izobraževanje (zaključni
izpit)

Kaj je še pomembno vedeti:

srednje strokovno oz. tehniško
izobraževanje (poklicna matura)
ALI
je končal tretji letnik gimnazije in je
prekinil izobraževanje najmanj za eno leto
je zaključil osnovnošolsko izobraževanje in
uspešno opravil preizkus znanja na ravni
tretjega letnika gimnazije iz obveznih in
izbirnih predmetov splošne mature

»Tečaj je kar zahteven, saj moraš v enem
šolskem letu predelati snov, ki jo gimnazijci
predelajo v štirih letih. Veliko snovi se ponovi
iz srednje šole, največ nove snovi pa je pri
matematiki. Veliko je tudi sprotnih
ocenjevanj, pri vsakem predmetu pa je
potrebno pridobiti tudi eno ustno oceno.«
Maša

Maturitetni tečaj ni namenjen
pridobivanju srednješolske izobrazbe.
V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno
izobražuje samo enkrat. Obiskovanje
pouka je obvezno. Znanje se preverja in
ocenjuje sproti.
DODATNE INFORMACIJE:
Svetovalna služba: vpis@gimng.si
Spletna stran: www.gimng.si

