MATURITETNI TEČAJ – redni izobraževalni program (vpis v šolsko leto 2022/2023)
Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo
izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.
I. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
a) srednje poklicno,
b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
c) tretji letnik gimnazije in je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto
d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi
e) osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika
gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja
maturitetni tečaj.
Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem
izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To
določilo velja za kandidate pod točkama a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že
zaključili in si s tem že pridobili poklic.
II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za
vpis v program maturitetnega tečaja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v
rubriki Povezane storitve.
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.
Izpolnjeno prijavnico z dokazili posredujejo na naslov:
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova 9
5000 Nova Gorica
do 5. septembra 2022. Prijavnico pošljete po pošti ali prinesete osebno.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:
1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega
oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in
fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;
2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o
poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega
poklicnega izobraževanja;
3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in
tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po
zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);
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4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem
preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in
5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.
Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje
do izvedbe vpisnega postopka.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8. septembra
2022 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom
razpisanih mest) v navedeni program po šolah.
III. VPIS IN ROKI
Vpis kandidatov, ki so se prijavili do 5. septembra 2022, bo potekal 26. in 27. septembra 2022.
Vabila bomo pošiljali po elektronski pošti. Na vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled
izvirnike spričeval. Dijaki ob vpisu dobijo sklep o sprejemu in potrdilo o vpisu.
Z vpisom kandidati pridobijo status dijaka z vsemi pripadajočimi pravicami (zdravstveno
zavarovanje, dijaški dom, subvencija za malico, subvencija za prevoze, študentsko delo…).

IV. POUK
V šolskem letu 2022/2023 se bo pouk za dijake maturitetnega tečaja začel predvidoma
3. oktobra 2023
Dijaki maturitetnega tečaja obiskujejo pouk iz petih predmetov, ki jih bodo opravljali na maturi.
SLOVENŠČINA, MATEMATIKA in ANGLEŠČINA so obvezni predmeti, dva predmeta pa kandidati
izberejo izmed ponujenih ob vpisu.
Prisotnost pri pouku je obvezna, prav tako ocenjevanja znanja. Zaključene pozitivne ocene pri
vseh petih predmetih so pogoj za pristop k splošni maturi.

V. INFORMACIJE
Informacije: vpis@gimng.si (Teja Puc, Nadja Šuligoj Kunilo)
Informativna dneva:
- 26. 5. 2022 ob 15.00, na daljavo (ZOOM) – povezava bo objavljena na spletni strani šole, lahko
pa pišete za povezavo na vpis@gimng.si
- 24. 8. ob 14.00 v živo na Gimnaziji Nova Gorica
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