VSEBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA
Uvodoma so predstavljene vsebine prilog od I do VI, informacije o informativnem dnevu in informacije o programu Mednarodna
matura. Prilogam od I do VI sledi Razpis prostih učnih mest.

VSEBINA PRILOG
V Prilogi I (Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma
tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2018/2019) so objavljene informacije, ki so namenjene:
a) učenkam in učencem (v nadaljevanju: učenci), ki se v srednjo šolo vpisujejo po zaključeni osnovni šoli oz. opravljeni
osnovnošolski obveznosti,
b) dijakinjam in dijakom (v nadaljevanju: dijaki), ki se vpisujejo z zaključenim nižjim poklicnim izobraževanjem, in
c) dijakom, ki so sicer že vpisani v srednjo šolo, a se želijo ponovno vpisati v prvi letnik drugega programa nižjega in
srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ali gimnazij.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljene vrste srednješolskih izobraževalnih programov (v nadaljevanju: programi), splošni in
posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije.
V tej prilogi, v poglavju II, najdejo učenci in dijaki informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2018/2019. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu poklicne/strokovne izobrazbe,
času trajanja izobraževanja in številu razpisanih mest za novinke in novince (v nadaljevanju: novinci).
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2018/2019 ne bo izvajala programa.
Ob nekaterih programih so posebne oznake, in sicer:

(š) – športni oddelek v okviru programa Gimnazija, namenjen izobraževanju dijakov športnikov (posebni vpisni pogoji!).
Pri programih, ki jih izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je namesto
števila razpisanih mest zapisano besedilo »po odločbah o usmeritvi« ali »po odločbah o namestitvi«. Učenci, ki se vpisujejo v
zavode, ki izvajajo prilagojene izobraževalne programe, morajo ob vpisu predložiti odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o
usmeritvi, s katero so usmerjeni v prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga zavod, v katerega se
vpisujejo, izvaja. Učenci, ki so z odločbo o namestitvi, ki jo izda CSD, nameščeni v vzgojne zavode, pa bodo na njeni podlagi
vpisani v srednješolske izobraževalne programe v vzgojnem zavodu.
Učenci in dijaki naj bodo pozorni na opozorila oz. dodatna pojasnila v opombah na koncu »razpisa« za posamezno regijo
oz. na koncu »razpisa« za zasebne šole.
V Prilogi II (Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019) so objavljene
informacije, ki so namenjene kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), ki se z zaključenim ustreznim programom
srednješolskega izobraževanja vpisujejo v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru
omejitve vpisa in druge pomembne informacije.
V tej prilogi, v poglavju II, najdejo kandidati informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2018/2019. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu strokovne izobrazbe in
številu razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2018/2019 ne bo izvajala programa.
Pri programih, ki jih izvajajo zavodi za mladostnike s posebnimi potrebami, je namesto števila razpisanih mest zapisano
besedilo »po odločbah o usmeritvi«. Dijaki, ki se vpisujejo v te zavode, morajo ob vpisu predložiti odločbo Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo o usmeritvi, s katero so usmerjeni v prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga zavod,
v katerega se vpisujejo, izvaja.
V Prilogi III (Razpis za vpis v poklicne tečaje za šolsko leto 2018/2019) so objavljene informacije, ki so namenjene
kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), ki se z zaključenim ustreznim programom srednješolskega izobraževanja
vpisujejo v programe poklicnih tečajev.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve
vpisa in druge pomembne informacije.
V tej prilogi, v poglavju II, najdejo kandidati informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2018/2019. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu strokovne izobrazbe in številu
razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2018/2019 ne bo izvajala programa.
V Prilogi IV (Razpis za vpis v maturitetni tečaj v šolskem letu 2018/2019) so objavljene informacije, ki so namenjene
kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), ki se z zaključenim ustreznim programom srednješolskega izobraževanja
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vpisujejo v program maturitetnega tečaja.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve
vpisa in druge pomembne informacije.
V tej prilogi, v poglavju II, kandidati najdejo informacije tudi o tem, katera šola oz. njena organizacijska enota razpisuje ta
program za šolsko leto 2018/2019 in o številu razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2018/2019 ne bo izvajala programa.
V Prilogi V (Razpis izbirnih predmetov splošne mature v gimnazijah in maturitetnem tečaju) je po posameznih šolah
navedena ponudba izbirnih predmetov splošne mature, izmed katerih bodo lahko izbirali gimnazijci, ki bodo splošno maturo
opravljali v šolskem letu 2021/22 oz. dijaki maturitetnega tečaja, ki bodo splošno maturo opravljali v šolskem letu 2018/2019.
Ponudba izbirnih predmetov splošne mature je informativnega značaja. Na podlagi prijav ter ob upoštevanju standardov
in normativov bo šola odločila, za katere izbirne predmete splošne mature bo lahko dejansko izvedla pouk.
V Prilogi VI (Razpis za sprejem učencev v dijaške domove v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2018/2019) je zajetih nekaj
osnovnih informacij v zvezi s prijavo za bivanje v dijaškem domu in vpisom v dijaški dom. Hkrati je navedeno tudi število razpisnih
mest za novince v posameznem domu.

INFORMATIVNI DAN
Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o
vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.
Informativni dan bo potekal:
v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri, ter
v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.
Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o
vpisu.

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI INFORMATIVNEGA DNEVA ZA POSAMEZNE ŠOLE
(urejeno po regijah):
GORENJSKA REGIJA
1. Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 9. februarja 2018, od
13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 10. februarja 2018, od 10. ure do 11. ure, v
učilnici 2.
2. Šolski center Škofja Loka bo izvedel informativni dan za:
Srednjo šolo za strojništvo v

petek, 9. februarja 2018, ob 9. uri, v veliki predavalnici v pritličju šole, in ob 15. uri, v predavalnici v I.
nadstropju Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Škofja Loka (ob šoli),
Podlubnik 1b, in

soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri, v predavalnici v I. nadstropju Medpodjetniškega izobraževalnega
centra Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, ter za
Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka v

petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka, ter v soboto,
10. februarja 2018, ob 9. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka (ob železniški postaji).
3.

Gimnazija Škofja Loka bo izvedla informativni dan v prostorih šole, Podlubnik 1b, Škofja Loka, in sicer v petek, 9.
februarja 2018, ob 11. in 17. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.

KOROŠKA REGIJA
1. Šolski center Ravne na Koroškem, OE Gimnazija, Na gradu 4, bo informativni dan za programa Gimnazija in
Gimnazija (š) izvedel v petek, 9. februarja 2018, ob 8., 9., 10., 12. in 15. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.
PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA
1. Šolski center Postojna, dislocirana enota v Ilirski Bistrici, bo izvedel informativni dan v petek, 9. februarja 2018, ob 11.
in 15. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
1. Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 9. februarja 2018, dajala informacije o
programih:
- Gimnazija (š) ob 9. uri,
- Gimnazija ob 10.30,
- Gimnazija (š) – moški in ženski nogometni oddelek ob 12. uri.
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe
hkrati.
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Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna matura
v petek, 9. februarja 2018, ob 15. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 9. februarja 2018,
dajala informacije o programih:
- Farmacevtski tehnik ob 9. uri,
- Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri,
- Zobotehnik ob 13. uri.
Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe
hkrati.
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni
program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna)
ter Umetniška gimnazija: smer gledališče in film ter plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad
28a, Ljubljana.
Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 9. februarja 2018, ob 11.30, in v soboto, 10. februarja
2018, ob 10. uri.
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne bo izvedel
informativni dan v petek, 16. februarja 2018, ob 10. uri.

PODRAVSKA REGIJA
1. Na II. gimnaziji Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura v skladu s šolskim koledarjem, in
sicer v petek, 9. februarja 2018, ob 9. uri in 15. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.
2. Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, bo informativni dan izvedel na lokaciji Vičava 1.
3. Izobraževalni center Piramida Maribor bo imel informativni dan v petek, 9. februarja 2018, od 9. do 12. ure in od 15. do 17.
ure, ter v soboto, 10. februarja 2018, od 9. do 12. ure.

SAVINJSKA REGIJA
1. Na Šolskem centru Velenje bo informativni dan potekal po naslednjem razporedu:
v petek, 9. februarja 2018,
ob 9. uri:
za programe, razpisane na Gimnaziji, v dvorani Doma kulture Velenje, Titov trg 4, Velenje,
za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3,
Velenje,
za programe, razpisane na Strojni šoli, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška cesta 62a, Velenje;
ob 11. uri:
za programe, razpisane na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška
cesta 62a, Velenje,
za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška cesta 62a,
Velenje;
v petek, 9. februarja 2018, ob 15. uri, in v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri:
za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, Strojni šoli in Šoli za rudarstvo in varstvo okolja, v
Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška cesta 62a, Velenje,
za programe, razpisane na Gimnaziji, v učilnici A112, v stavbi Gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,
za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3,
Velenje.

MEDNARODNA MATURA
I. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate). Uspešno opravljena
mednarodna matura omogoča vpis na več kot 2.500 univerz po svetu.
Pogoji za vpis:
starost od 16 do 17 let;
v šolskem letu 2017/2018 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim
uspehom;
najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in
matematika;
aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih,
olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.
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II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Dijaki, ki se želijo vključiti v program mednarodne mature, oddajo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati s podrobnimi
informacijami o programu mednarodne mature dobijo na gimnazijah, ki program izvajajo. To so:
1. II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, Maribor,
2. Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, in
3. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.
Vsak dijak odda samo ENO vlogo.
Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj bosta v šolskem letu 2018/2019 vpisali vsaka po 22 dijakov, II. gimnazija Maribor pa 44
dijakov.
Zainteresirani dijaki morajo prijavo z zahtevano dokumentacijo priporočeno in z oznako »IB2018« izbrani šoli poslati najkasneje do
9. marca 2018. K vlogi morajo priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o
udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Nepopolne prijave in prijave, ki
bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

III. MERILA ZA IZBIRO IN ROKI
Dokončno izbiro med kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v program mednarodne mature, bodo opravile šole na podlagi osebnega
pogovora s kandidati v aprilu 2018.
O izbiri bodo dijaki obveščeni v maju 2018.
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