Matura
Matura 2018
Šolska maturitetna komisija:





predsednik ŠMK: Herman Pušnik, prof.
tajnica ŠMK: mag. Zdravka Hajdinjak, prof. (govorilne ure: ponedeljek, od 10.20 do 11.00, pisarna šolske
maturitetne komisije)
članice: mag. Irena Smole, prof., Miha Debenak, prof., Tjaša Markežič, prof.

Ponujamo vam nekaj osnovnih informacij v zvezi z maturo na naši šoli. Dodatne informacije dobite pri tajnici ŠMK in na
spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Glejte pod splošna matura.
OPOZORILO: redno spremljajte novosti na šolski oglasni deski za maturo.
Kdo lahko opravlja maturo na Prvi gimnaziji?
Splošno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal izobraževalni program gimnazije ali maturitetni tečaj ali kdor je ali bo
v letu, v katerem bo opravljal splošno maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Matura se praviloma opravlja na tisti šoli, kjer ste končali izobraževanje.
Predmeti skupnega dela splošne mature so:





slovenščina
tuji jezik (osnovna ali višja raven)
matematika ( osnovna ali višja raven)

Vsi ti trije predmeti se opravljajo pisno in ustno.
Predmeti izbirnega dela so objavljeni v Maturitetnem izpitnem katalogu za splošno maturo.
Opravljata se dva izbirna predmeta.
Posamezni izpit splošne mature
Opravlja ga lahko tisti kandidat:





ki pri splošni maturi izpit opravlja ali izboljšuje oceno,
ki je že opravil splošno maturo,
ki opravlja POKLICNO MATURO ali jo je že opravil (želi opravljati PETI PREDMET)

Na naši šoli praviloma opravljajo peti predmet kandidati iz šol levega brega Drave in to po predhodnem pogovoru s tajnico
ŠMK, zaradi internih delov izpitov in možnosti izvedbe le teh. Oglasite se v začetku meseca oktobra.
PREDPRIJAVA k splošni maturi in posameznemu predmetu
Kandidat najprej odda predprijavo k splošni maturi ali za posamezni predmet (peti predmet).
Predprijavo odda tajnici ŠMK, osebno. Rok je 15. november 2017.
PRIJAVA k splošni maturi in posameznemu predmetu



za spomladanski izpitni rok ( ustrezen obrazec se kupi v papirnici – prijava k splošni maturi, ali prijava k
posameznemu predmetu splošne mature), najkasneje do 30. marca 2018. Ne čakajte na zadnji dan!



za jesenski izpitni rok pa najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov splošne mature spomladanskega izpitnega
roka. Rok je 12. julij 2018. Prijavnico osebno oddajte tajnici ŠMK – v dopoldanskem času, zaradi morebitnih
nejasnosti. Na prijavnico dopišite svojo telefonsko številko, dodajte še fotokopijo osebnega dokumenta s sliko in
dopišite ob predmetu ime in priimek, ter šolo, kjer ste opravljali interni del izpita oz. seminarsko nalogo. Če nimate
statusa dijaka, še dodate položnico o plačilu izpitov (glej: spletna stran ric-a pri 21 letnikih oziroma oglasna deska
za maturo na šoli). Drugo položnico pa dobite na šoli.

ODJAVA k splošni maturi in posameznemu predmetu
Kandidat se pisno odjavi od splošne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.
To je letos za spomladanski rok 25. maj 2018, za jesenski rok pa 20. avgust 2018.
Ostale informacije in MATURITETNI KOLEDAR
Najdete jih na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Glejte pod splošna matura. (http://www.ric.si)
Tam najdete tudi » stare maturitetne pole« in informacije o poteku izpita pri posameznih predmetih in načinu ocenjevanja ter
pravilnike, MATURITETNI KOLEDAR 2018. (http://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/)
Seminarske naloge, projektne naloge ter praktični deli izpitov iz splošne mature
Kandidati oddajo mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge. Rok je 7. november 2017. Rok za oddajo seminarskih
nalog in vaj na šoli je 17. april 2018, za jesenski rok pa 27. avgust 2018. Vse ostale informacije dobite pri tajnici ŠMK oz. pri
mentorjih v času predprijav.
Začetek izpitov, spomladanski rok:




začetek pisnih izpitov: 4. maj 2018
začetek ustnih izpitov: 9. junij 2018

Seznanitev kandidatov z rezultati pri splošni maturi: 11. julij 2018.
Začetek izpitov, jesenski rok:



začetek pisnih in ustnih izpitov: 24. avgust 2018

Seznanitev kandidatov z rezultati pri splošni maturi: 17. september 2018.

Uspešen zaključek splošne mature Vam želi tajnica ŠMK,

mag. Zdravka Hajdinjak, prof.

