MATURITETNI TEČAJ
v šolskem letu 2020/2021
PROGRAM MATURITETNI TEČAJ
Program traja 1 leto (29 tednov).
V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.
Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni
maturi.
V šolskem letu 2020/2021 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo
predvidoma 1. oktobra 2020.
Kandidat ima po vpisu status dijaka, in sicer od 1. 10. do 30. 9. naslednje leto.
Pouk poteka v dopoldanskem času med 7.00 in 14.00. Prisotnost pri pouku je obvezna.

PREDMETNIK

Slovenščina

Število
tedenskih ur
6

Število
letnih ur
174

Maturitetni
standard
560

Tuji jezik 1

6

174

420

Matematika

6

174

560

Izbirni predmet

4-6

116-174

280-315

Izbirni predmet

4-6

116-174

280-315

6. mat. predmet
oz. tuji jezik 2
SKUPAJ

0-4

0-116

280-315

26-30

754-870

Predmeti

Število
tednov pouka

1

29

SPLOŠNA MATURA
K splošni maturi lahko pristopijo tisti kandidati, ki uspešno zaključijo izobraževanje po
programu maturitetni tečaj, kar pomeni, da so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in so
opravili obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in predmetnimi
izpitnimi katalogi.
Splošna matura se opravlja iz 5 predmetov:
 3 predmeti so obvezni: MAT, SLO, TJ1;
 2 predmeta sta izbirna in si ju kandidat izbere sam.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV NA SPLOŠNI MATURI
1.
2.
3.
4.
5.

Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija

Kandidat izbere 2 predmeta; istočasno ne more izbrati PSI in SOC.
Glede na število prijav izvaja šola 3 izmed navedenih predmetov. Kandidati, ki bi želeli
opravljati izbirne predmete, ki jih v programu maturitetni tečaj šola ne bo izvajala, se
lahko vključijo k izbirnim maturitetnim predmetom v gimnazijskem programu.

SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
V program maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
a) srednje poklicno izobraževanje;
b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje;
c) tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije;
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.
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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, in za kandidate, ki nadaljujejo izobraževanje v šolskem
letu 2019/2020 po vsaj enoletni prekinitvi izobraževanja (niso imeli statusa dijaka v šolskem
letu 2018/2019). Za kandidate pod točkami c), d) in e), ki srednješolskega izobraževanja še
niso zaključili in se izobražujejo v šolskem letu 2018/2019, pa določilo ne velja.

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v maturitetni tečaj, ki je na voljo na
spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/
srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo
izbrani srednji šoli do 4. septembra 2020.
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);
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 izbirnega postopka. O datumu jih obvesti srednja šola.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo 9. 9. 2020 na svojih spletnih straneh
objavilo število prijav za vpis, skupaj s številom razpisanim mest.
Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa maturitetni tečaj, bo srednja
šola kandidate takoj obvestila, da v tem šolskem letu izobraževanja ne bo organizirala.
Če bo na šoli prijavljenih kandidatov za vpis v program MT po 4. 9. 2020 bistveno večje od
števila razpisanim mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport
sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pisno obveščeni do 23. 9. 2020.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJENEGA VPISA
Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško
izobraževanje ali 3. letnik gimnazije, šteje:
- seštevek ocen splošnega učnega uspeha, učnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali
italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3.
letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje
poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne
vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno
upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še
izvaja;
b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje:
- preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine
(madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh
izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25
točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje
vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno
opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z
omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

IZBIRNI POSTOPEK
Šole, ki omejijo vpis v program MT, sprejmejo kandidate na 100 % razpisanih mest.

VPIS
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 4. 9. 2020, bo potekal do 25. 9. 2020.
Ob vpisu kandidati predložijo na vpogled izvirnike spričeval vseh štirih letnikov oz. potrdilo o
opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije.

INFORMACIJE
Dodatne informacije dobite v svetovalni službi ali na telefonu 07- 371-85-27 oz. 051-670-214
(svetovalna delavka Anica Kastelec).
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