Poti so vedno odprte ...
Lahko se nam zgodi, da postane cilj, ki smo si ga zastavili,
neuresničljiv.
Pot, po kateri smo hoteli, se nam – vzroki so številni –
zapre.
STROSSMAYERJEVA 1, 1000 LJUBLJANA

Kaj zdaj?

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Dilemo, pred katero se znajdemo, največkrat rešimo tako, da
spremenimo cilj.
Pa vendar ni nujno, da vselej naredimo tako.

PUBLIKACIJA

Kajti
poti je vedno več, le poiskati moramo táko, ki bo v novih pogojih
ustrezna;

ŠOLSKO LETO 2019/2020

recimo ji alternativna.
Ena takih je tudi na naši šoli.

io.gimnazija-poljane.com
izobraževanje odraslih

01 432 83 27
031 644 228

Imenuje se izobraževanje odraslih in je namenjena vsem tistim, ki se
niso ali se ne morejo (več) izobraževati po redni poti.
Tako je pri nas odprta pot vsem,
ki želijo pridobiti
srednješolsko izobrazbo splošnega tipa in opraviti maturo.
Podrobnejše informacije Vas
pričakujejo na teh straneh.
Torej!
Poti so – le poiskati jih je treba!

tajništvo

01 433 73 45

e-naslov

odrasli@gimnazija-poljane.com

IZOBRAŽUJEMO:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
 PO PROGRAMU GIMNAZIJA (splošna,
klasična)
 PO PROGRAMU MATURITETNI
TEČAJ

IZVAJAMO:
 PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO
 PRIPRAVE NA 5. PREDMET K
POKLICNI MATURI
 JEZIKOVNE TEČAJE
PRIMERNO ZA VSE:
 KI IMAJO KONČANO OŠ
 KI NISO ZAKLJUČILI REDNEGA
IZOBRAŽEVANJA
 KI SE ŽELIJO PREUSMERITI V
GIMNAZIJO
 KI ŽELIJO OPRAVLJATI SPLOŠNO
MATURO

GIMNAZIJA (splošna, klasična)
Program gimnazije je javno veljaven izobraževalni program. Vanj se
lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno šolo, ki
niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju
ali pa se želijo preusmeriti v gimnazijski program iz programov
poklicnega in strokovnega izobraževanja.
MATURITETNI TEČAJ / PRIPRAVA NA MATURO
Program maturitetni tečaj/priprava na maturo je enoletni
izobraževalni program, ki udeležence pripravlja na splošno maturo.
Udeleženci se v obveznem delu programa pripravljajo na maturo iz
slovenščine, matematike in tujega jezika. V izbirnem delu pa
udeleženci izbirajo med ponudbo maturitetnih predmetov gimnazije.
Pripravo na maturo iz posameznega predmeta organiziramo v
primeru, če se za to odloči zadostno število kandidatov. Sicer pa
poskušamo z udeleženci poiskati druge ustrezne individualne rešitve
(npr. hospitacije, vodeno samoizobraževanje ali druga ustrezna
pomoč).

PREDMETNIK

POTEK IZOBRAŽEVANJA

GIMNAZIJA IN MATURITETNI TEČAJ

PREDAVANJA

1.

2.

3.

4.

IZBIRNI

MATURITETNI

LETNIK

LETNIK

LETNIK

LETNIK

DEL

TEČAJ

MATURA
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X
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X
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X
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X
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2. tuj jezik*

X

X

X

X
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ZGO

X

X

X

X
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X
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X

X
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X
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FIZ

X
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**
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PSI
SOC

X

FIL
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UZG

X***

LAT***

X

X

X

X
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X

X

X

X

Predavanja za posamezen letnik oz. posamezen izbirni predmet se organizirajo le v
primeru zadostnega števila kandidatov.
*
2. tuj jezik – nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, ruščina
** izbirno – priprava na maturo – predavanja le v primeru zadostnega števila
kandidatov, sicer individualne konzultacije s profesorji
*** v programu klasične gimnazije

Predavanja se začnejo v mesecu oktobru in potekajo predvidoma do
konca meseca maja. Nekateri izmed predmetov se izvajajo skozi vse
šolsko leto, ostali se zaradi manjšega obsega ur zaključijo prej.
Predavatelji so profesorji, ki poučujejo na Gimnaziji Poljane, ter
nekateri zunanji sodelavci.
Predavanja potekajo štirikrat tedensko v popoldanskih urah.
Na predavanjih dobijo udeleženci izobraževanja celovito informacijo
o snovi, zahtevnosti, predpisani literaturi in podobnem. Urnik je
pripravljen ob začetku predavanj za celo šolsko leto. Znotraj njega se
spreminjajo le posamezni predmeti, ki se v določenem terminu
predavajo.
IZOBRAŽEVANJE NA IZPITNI NAČIN
Udeleženci izobraževanja dobijo navodila in podatke o vsebini ter
načinu poteka izpita za vsak predmet, iz katerega želijo opravljati
izpit. Dodatne informacije in pojasnila so jim na voljo s
konzultacijami pri profesorjih. Konzultacije ima vsak profesor vsaj
enkrat mesečno v terminu, s katerim so udeleženci seznanjeni ob
začetku šolskega leta.
OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjevanje znanja poteka na dva načina.
 SPROTNO OCENJEVANJE ZNANJA
za udeležence izobraževanja, ki so vpisani v izobraževanje s
predavanji. Oceno iz posameznega predmeta lahko pridobijo z
opravljanjem delnih izpitov oz. kolokvijev, ki so razporejeni
v času predavanj.

 OCENJEVANJE ZNANJA S KONČNIMI IZPITI
za udeležence izobraževanja, ki na delnih izpitih (kolokvijih) niso
bili uspešni ali jih niso opravljali, in za udeležence izobraževanja,
ki se izobražujejo na izpitni način.
Izpite izvajamo vsak mesec, razen v decembru, februarju in juliju.
Roki pisnih delov izpitov so objavljeni na začetku šolskega leta,
roki ustnih izpitov se določijo z mesečnimi razporedi.
IZPITNI RED
Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih.
Prijava in odjava
Kandidat se mora k izpitu prijaviti v pisarni oddelka za izobraževanje
odraslih najpozneje do 7. v mesecu, v katerem namerava izpit
opravljati (izjema so nekateri meseci, o čemer so kandidati
pravočasno obveščeni). Kandidat se lahko prijavi na opravljanje
največ štirih izpitov v posameznem mesecu.
Pristop k izpitu se plača po ceni, določeni s cenikom, veljavnim za
tekoče šolsko leto. Vsako tretje in nadaljnje opravljanje izpita oz. na
podlagi pisne zahteve udeleženca se izpit organizira pred izpitno
komisijo.
Odjava od izpita je možna najpozneje dva delovna dneva pred
izpitnim rokom. V primeru neopravičenega izostanka od izpita je
kandidat dolžan stroške izpita poravnati.
Pisni izpit
Pisni izpit se opravlja v obliki pisne naloge. Pisni izpit traja najmanj
eno in največ dve šolski uri.
Kandidat ima pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni
izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidno točkovanje odgovorov
na posamezna vprašanja.

Pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jeziki sledi pisnemu
delu še ustni del izpita. Z rezultati pisnega dela so udeleženci
seznanjeni na ustnem delu izpita.
Ustni izpit
Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s
kandidatom. Z oceno ustnega izpita je kandidat seznanjen takoj po
izpitu.

PISNI IZPITNI ROKI 2019/2020

MATURA

Določeni so termini PISNIH DELOV IZPITOV – ure so objavljene v mesečnih
razporedih. USTNI DELI PISNIH IZPITOV in USTNI IZPITI se zvrstijo
predvidoma v tednu dni po pisnih izpitih. Natančni termini so objavljeni v mesečnih
razporedih.

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega
izvajanja pa Pravilnik o splošni maturi.

OKTOBER
NOVEMBER
JANUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
AVGUST
SEPTEMBER

15.10.2019
17.10.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.1.2020
23.1.2020
18.3.2020
19.3.2020
15.4.2020
16.4.2020
12.5.2020
13.5.2020
10.6.2020
11.6.2020
13.8.2020
14.8.2020
16.9.2020
17.9.2020

Udeleženci opravljajo splošno maturo po uspešno končanem četrtem
letniku gimnazije oz. uspešno zaključenem maturitetnem tečaju. V
skladu s 24. členom Zakona o maturi pa lahko k maturi pristopijo
tudi tisti, ki so ali bodo v letu, ko želijo opravljati maturo, stari 21 let
ali več. Posamezni predmet splošne mature lahko v skladu s 25.
členom Zakona o maturi opravljajo tisti kandidati, ki imajo
opravljeno poklicno maturo oz. jo opravljajo v tekočem šolskem letu.
Maturo lahko udeleženci opravljajo v spomladanskem ali jesenskem
maturitetnem roku, prav tako jo lahko opravljajo v dveh delih (dveh
zaporednih maturitetnih rokih). Matura je sestavljena iz petih
maturitetnih izpitov – treh obveznih in dveh izbirnih predmetov.
Opravljena je takrat, ko je kandidat pri vseh maturitetnih predmetih
dosegel pozitivno oceno. V primeru, da sta največ dva od predmetov
ocenjena negativno, ima kandidat pravico do ponovnega opravljanja
negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne
mature.
Z opravljeno maturo imajo udeleženci priznano srednješolsko
izobrazbo in lahko kandidirajo za vpis v nadaljnje izobraževanje na
vseh stopnjah.
Izvedba mature je za posamezno šolsko leto določena z Maturitetnim
koledarjem, ki ga pripravi Državni izpitni center. Maturitetni koledar,
prirejen za izvedbo mature na Gimnaziji Poljane, objavimo med
šolskim letom (predvidoma v decembru). Udeleženci so s postopki in
roki izvajanja splošne mature seznanjeni med izobraževanjem, na
predavanjih, oglasnih deskah in prek spletne strani.

SEZNAM UČITELJEV IN TERMINI GOVORILNIH UR
KREMŽAR

Nujna je predhodna najava po elektronski pošti.
PREDM
ET

PRIIMEK

IME

BANFI

ROBERT

NEM

CVIRN
PAVLIN

TANJA

KEM

DOBLJEKAR

MARUŠA

MAT

DRČAR

TOMISLAV

FIZ

GROF

NATAŠA

PSI

HOMAR

NATAŠA

LAT

JERAS

REBEKA

FRA

JERMAN

NATAŠA

MAT

KAMIN

MAJA

BIO

KARDUM
ŠIBILA

DAN

GEO

KOLARIČ

NIVES

KOPRIVNIKAR

LETNIK

1.-4.
LETNIK

1.-3.
LETNIK

4. LETNIK,
MT

1.-3.
LETNIK

3. LETNIK
1.-4.
LETNIK

1.-4.
LETNIK

1.-3.
LETNIK, MT

1.-3.
LETNIK

1.-3.
LETNIK,

PNM

NATAŠA

PSI

PNM

BIO

PNM

GU (DAN, URA, KABINET)
E-NASLOV
ČETRTEK, 10.30, kabinet 308
robert.banfi@gimnazijapoljane.com
TOREK, 10.30, kabinet 011
tanja.cvirn.pavlin@gimnazijapoljane.com
ČETRTEK, 15.30, učilnica 110
marusa.dobljekar@guest.arnes.si
PONEDELJEK, 14.20, kabinet 009
tomislav.drcar@gimnazijapoljane.com
TOREK, 9.40, zbornica 106
natasa.grof@gimnazijapoljane.com
SREDA, 10.30, zbornica 106
tomislav.drcar@gimnazijapoljane.com
TOREK, 11.50, kabinet 308
rebeka.jeras@gimnazijapoljane.com
TOREK, 13.25, kabinet 113
natasa.jerman@gimnazijapoljane.com
PO DOGOVORU, učilnica 007
odrasli@gimnazija-poljane.com
TOREK, 15.30, učilnica 302
dan.kardum.sibila@gimnazijapoljane.com
PO DOGOVORU
nives.kolaric.io@gimnazijapoljane.com
PONEDELJEK, 11.50, kab. 008
natasa.koprivnikar@gimnazijapoljane.com

NINA

ANG

LEITGEB

MATJAŽ

ITA

LENART

DORA

FIL

LOKAR

EMIL

ANG

NAGODE

TAMARA

ZGO

OSTAN

NINA

UZG

PNM

1.-4.
LETNIK

4. LETNIK
1.-4.
LETNIK

PNM

1., 2.
LETNIK,

PNM
PAHLER
ŠTEHARNIK

KATJA

SLO

VOZELJ
ŠTEHARNIK

INES

RUŠ

ZGAGA

SREČKO

ZGO

ŽEPIČ

RADUŠKA

SOC

ŽIGER

NATAŠA

SLO

ŽLAJPAH

NATALI

ŠPA

ŽNIDARŠIČ

BOŠTJAN

INF

ŽONTA
KROPIVŠEK

NADA

KEM

*PNM – priprava na maturo

4.

LETNIK,

MT

1.-4.
LETNIK

1.-4.
LETNIK

2. LETNIK,
PNM

1.-3.
LETNIK

1.-4.
LETNIK

1. LETNIK,
PNM
PNM

SREDA, 15.30, kabinet 308
nina.kremzar@gimnazijapoljane.com
ČETRTEK, 11.50, kabinet 308
matjaz.leitgeb@gimnazijapoljane.com
SREDA, 10.30, kabinet 301
dora.lenart@gimnazijapoljane.com
PONEDELJEK, 10.30, kab. 308
emil.lokar@gimnazijapoljane.com
TOREK, 15.30, učilnica 202
tamara.nagode@ssof.si
TOREK, 15.10, učilnica 005
nina.ostan@gimnazijapoljane.com
PONEDELJEK, 15.30, kabinet 001
katja.pahler.steharnik.io@gimnazij
a-poljane.com
TOREK, 13.30, kabinet 308
ines.vozelj@gimnazijapoljane.com
TOREK, 12.40, kabinet 301
srecko.zgaga@guest.arnes.si
PO DOGOVORU, kabinet 001
raduska.zepic@gimnazijapoljane.com
SREDA, 14.20 zbornica 106
natasa.ziger@gimnazijapoljane.com
SREDA, 9.40, kabinet 308
natali.zlajpah@gimnazijapoljane.com
TOREK, 15.10, učilnica 003
bostjan.znidarsic@gimnazijapoljane.com
PETEK, 13.30, kabinet 009
nada.zonta.kropivsek@gimnazijapoljane.com

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

JEZIKOVNI TEČAJI

28. oktober – 1. november 2019
8. november 2019

Na šoli organiziramo jezikovne tečaje, ki temeljijo na delu v manjših

25. december 2019 – 3. januar
2020
17. februar – 21. marec 2020
24. marec 2020
15. april 2020
27. april – 1. maj 2020
5. maj 2020
maj 2019
30. maj – 17. junij 2020
15. – 23. junij 2020
junij 2020
13. julij 2020
14. julij 2020

20. avgust 2020
24. avgust – 2. september 2020

prazniki, jesenske počitnice
rok za oddajo predprijav na
maturo
prazniki, božično-novoletne
počitnice
zimske počitnice
rok za prijavo na spomladanski
rok mature
rok za oddajo seminarskih nalog
in vaj
prazniki, prvomajske počitnice
matura – esej iz slovenščine
rok za izpolnitev pogojev za
pristop k spomladanskemu roku
mature ali za pisno odjavo**
pisni del mature*
ustni del mature
rok za prijavo na jesenski rok
mature**
rezultati mature
rok za prijavo na jesenski rok
mature (samo za kandidate, ki so
bili v spomladanskem roku
neuspešni)
rok za izpolnitev pogojev za
pristop k jesenskemu roku
mature ali za pisno odjavo
pisni in ustni del mature*

*Natančnejši razpored posameznih pisnih maturitetnih izpitov je objavljen v
Maturitetnim koledarju za leto 2020.
** Točen datum bo določen naknadno.

skupinah, saj je poudarek na učenju sporazumevanja v tujem jeziku.
Tečaji potekajo enkrat tedensko v skupnem obsegu 50 ur. Z izvedbo
pričnemo v oktobru, ponujamo pa naslednje tečaje:


intermediate conversation (angleščina),



advanced conversation (angleščina),



začetni tečaj nemščine,



nadaljevalni tečaj nemščine,



začetni tečaj francoščine



nadaljevalni tečaj francoščine,



začetni tečaj španščine,



nadaljevalni tečaj španščine,



začetni tečaj italijanščine,



nadaljevalni tečaj italijanščine (več ravni znanja).

Poleg tečajev tujih jezikov bomo organizirali tudi tečaj iz zgodovine
umetnosti in organizirano vadbo v fitnesu, če bo za omenjeni
dejavnosti zadostno število prijavljenih.

STROSSMAYERJEVA 1, 1000 LJUBLJANA

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Telefoni
Izobraževanje odraslih

01 432 83 27

Tajništvo
Knjižnica

01 433 73 45
01 231 60 73

Svetovalna služba

01 43 21 305

Fax

01 231 96 50

031 644 228

io.gimnazija-poljane.com

Predstavnik: Bojan Bogatec Končan, ravnatelj / Pripravila: Jasna Plahuta / Uvodno
besedilo: Raduška Žepič / Lektorirala: Nina Prešern
Ljubljana, september 2019

