GIMNAZIJA IN EKONOMSKA
SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

MATURITETNI
2020 / 2021

TEČAJ

T R A D I C I J A ,
Z N A N J E ,
V I Z I J A

matura 2021
Šolanje je brez
vpisnine/šolnine.
Kot dijak šole lahko
postaneš član in
obiskovalec šolske
knjižnice.

TRAJANJE PROGRAMA
Maturitetni tečaj je oblika rednega šolanja. Kot udeleženci tečaja boste imeli status
dijaka z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki temu statusu pripadajo. Izobraževanje
traja eno leto (29 tednov) in omogoča pripravo na maturo.
Začetek pouka bo predvidoma 1. 10. 2020, če bo v roku za prijave prijavljenih vsaj
25 kandidatov.
POGOJI ZA VPIS

1. september 2020
INFORMATIVNI DAN
do 4. septembra 2020
ODDAJA VPISNICE
1. oktober 2020
PRVI DAN POUKA

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA
SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

Gimnazijska cesta 10
1420 TRBOVLJE
Telefon: 56 25 500
e-mail: tajnistvo@gess.si

V maturitetni tečaj se lahko vpišete vsi, ki ste:
 si pridobili srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo ali
 končali tretji letnik gimnazije in ste prekinili izobraževanje za najmanj eno leto
ali
 končali osnovno šolo, če boste uspešno opravili preizkus znanja iz petih maturitetnih predmetov na ravni tretjega letnika gimnazije, ali
 končali zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa.
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati za vpis se prijavijo s prijavnico za vpis, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, lahko pa jo dobijo tudi na naši šoli. Kandidati, ki so
zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi fotokopijo spričevala o poklicni maturi
oziroma o zaključnem izpitu ter fotokopije spričeval vseh opravljenih letnikov. Kandidati, ki
so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopije spričeval prvega, drugega in tretjega
letnika ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali. Kandidati, ki imajo
zaključeno le osnovnošolsko izobraževanje, priložijo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske
gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala 4. letnika.







1. september 2020 ob 15. uri: informativni dan,
do 4. septembra 2020: oddaja prijave za vpis v maturitetni tečaj,
9. september 2020: objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ,
23. september 2020: obveščanje kandidatov o morebitni omejitvi,
24. in 25. september 2020: vpis.
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TRADICIJA, ZNANJE,

VIZIJA

ŠTEVILO PRIJAV
Če se bo v program prijavilo več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo šola s
soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem
boste pisno obveščeni do 23. 9. 2020.
Če se za vpis v program ne bo prijavilo dovolj kandidatov, bo šola takoj po 9. 9.
2020 obvestila prijavljene kandidate, da tečaja v šolskem letu 2020/2021 ne bo
organizirala.

ŠOLA PONUJA
NASLEDNJE IZBIRNE
MATURITETNE
PREDMETE

POGOJI ZA USPEŠNO OPRAVLJEN TEČAJ
Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in
je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in
s predmetnimi izpitnimi katalogi.

 zgodovina
 geografija
 ekonomija

MATURA
Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si dijak pridobi pravico do opravljanja mature. Maturitetni izpit obsega: slovenščino, tuji jezik, matematiko in dva
izbirna predmeta. Opravljena matura omogoča vpis na univerzitetne in druge
visokošolske programe.

Skupine bodo formirane v
primeru zadostnega števila
prijav.
Možno se bo vključiti tudi k
drugim izbirnim predmetom
(biologija, zgodovina, kemija,
sociologija, psihologija, nemščina), vendar le v primeru, da
bo to
dopuščal urnik.

PREDMETNIK
Dijak si ob vpisu izbere dva izbirna predmeta, iz katerih bo opravljal maturo.
PREDMETI
slovenščina

število ur
tedensko
6

število ur
skupaj
174

maturitetni
standard
560

tuji jezik 1

6

174

420

matematika

6

174

560

4-6

116 – 174

280 – 315

4–6

116 – 174

280 – 315

0–4

0 – 116

280 – 315

26 – 30

754 – 870

izbirni
maturitetni predmet
izbirni
maturitetni predmet
6. matur. predmet
oz. tuji jezik 2
SKUPAJ
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število
tednov pouka

CILJ MATURITETNEGA
TEČAJA

je omogočiti dijakom, ki
izpolnjujejo pogoje za
vključitev v program, da se
dobro pripravijo na maturo,
k njej pristopijo in jo
opravijo.

DODATNE INFORMACIJE:
telefon: 03 56 25 500
spletna stran: www.gess.si
elektronska pošta: tajnistvo@gess.si
osebno na GESŠ — tajništvo in šolska svetovalna služba
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