Stevilka prijave

Soisko leto

PRIJAVA K SP{,,O5NI MATURI
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A, OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIS'A KANDIDATA
1. Ime in

priimek
2-Z

1-M

2. Spol
3. EMSO:

4. Datum rojstva (dd, mm, leto)
6. DrZava rojstva.

5. Kraj rojstva

8. Po5tna Stevilka

Iill

kraj po5te
Tel. 5t.

9, E-naslov

B. POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOSNE MATURE
10. Splo5no maturo opravljam na podlagi izpolnjevanja naslednjega pogoja:

Pogoi

Daturn uspeSno konianega 4. Ietnika gimnazije ali
lrsr' eino cpravlienega maturi tetnega tedaia

a) uspesno kondan 4. letnik

b) uspeino opravljen maturitetni
tedai

c) starost 2l let (drugi odstavek 24.
dlena Zakona o maturi)

Izjavljam, da do dne prijave k splo5ni maturi nisem
uspesno kondal 4. letnika gimnazije oziroma uspeSno
opravil maturitetnega tedafa'

C. OPRAVLJANJE SPLOSNE MATURE
I

l.

Ime in naslov 5ole, kjer bom opravljal splo5no maturo...
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12. Prijavljam se k opravljanju sploSne mature

Maturitctni
predmeti

Ime
predmeta

Raven
zahtevnosti

Iz-pitni

rok*

rnatemi jezi
matematika

matematika

il

b

osnovnit

vrs] a

a

b

tuji jezik

osnovna

vi5ja

il

b

izbimi predmet

osnovna

viSja

il

b

izbimi predmet

osnovna

usJ

a

it

b

Sesti predmet

osnovna

r'lsJa

:l

b

*a-spomladanski izpimi rok
b-jesenski izpitni rok

13. Na drugi Soli Zelirn opravljati izpite iz naslednjih izbimih maturitetnih predmetov:

Ime in naslov Sole

Maturitetni

et

Raven

zahtevnosti

1z

itni rok

Izbimi predmet:

osnovna

viSj a

a

b

Izbimi predmet:

osnovna

viSj a

a

b

ti predmet:

osnovna

vrsJ a

a

b

*a-spomladanski izpitni rok
b-jesenski izpitni rok

14. Splo5no maturo bom opravljal v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih, na podlagi
izpolnjevanja naslednjega pogoja, ker:

a)
b)
c)

I

sem udeleZenec izobraievanja odraslih oziroma sem star

2l ali ved leg

sem kandidat s posebnimi potrebarrii,

mi je opravljanje splo5ne mahre v dveh delih odobrila DrZavna komisija za splo5no
maturo s sklepom.

5. Podpis starSev ali skrbnikov

Podpis kandidata

Daturn

S svojim podpisom jam[im za

verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in
izjavljam, da sem seznanjen s tem, da ima lahko navajanje napainih podatkov kazenskopIaYne posledice.

MItS

I',1\1/18

V primeru, da bom dosegell-a izjemen sploSni uspch ozironra izjemen uspeh pri

posameznih
predmetih, podpisani/-a dovoljujcm ministrstvu, pristojnem za izobraievanje in DrZavnemu
izpitnemu centru objavo mojega imena, priimka, kraja Sole in doseZenega uspeha na maturi v
gradiru, ki bo pridstavljeno medijem in objavljeno na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
zz izobraZevanje in DrZavnega izpitnega centra.

Podpis:

Datum:

V primeru, da bom dosegeV-a izjemen splo5ni uspeh pri maturi podpisani/-a dovoljujem, da za
namen sprejema najboljSih maturantov pri predsedniku drZave, predsedniku vlade in ministru
pristojnemu za izobrrtevanjq DrZavni izpitni centcr ali Sola posredujeta moje osebne poda&e
(ime, priimek, stalni naslov in Stevilo todk na maturi) sluZbam, ki organizirajo sprejem
najbolj5ih maturantov. S tem tudi dovoljujem objavo navedenih osebnih podatkov, fotografij in
video posnetkov s prireditve ob sprejemu v javnih medijih..
Podpis:

Datum:

16. Priloge (ustrezno obkroZiti);

I.
II.
UI.

Kandidat, ki opravlja sploSno maturo v skladu z drugim odstavkom 24. ilena Zakona o
maturi (starost 21 let) in
Kandidat,udeleZenecizobraievanjaodraslih:
- fotokopija dokazila o pladilu stro5kov opravljanja splo5ne mature v zresku, ki ga dolodi
DrZavni izpitni center;
Kandidat s posebnimi potrebami, ki je upraviden do prilagojenega nadina izttajanja
mature:
- Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnim potrebami pri opravljanju mature na
predpisanem obrazcu z njenimi prilogami;

Resniinost navedb bo Sola preverila po uradni dolZnosti.

(izpolni Sola)

POTRDILO O PRIJAVI K SPLOSNI MATURI

prijavil k sploSni maturi. Prijava ima Stevilko

Datum

Ivl.P.

Podpis odgovorne osebe
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NAVODILA ZA IZPOLN.IEVANJE
Podirke vpisirc z VELIKIMI iISaANIMI d RI(AMI. Enotno malidno Stevilko obdana, datum
5tevilko in datum zakljuika izobraZevanja vpiSite z arabskimi Stevilkami (0 1234567 89).
Rubrike v prijavi so oznatene

s Stcvilkami, ki se ujemajo s Stevilkami

rojstva, postno

v teh navodilih.

l.
2.

Napi5ite svoje ime in priimek kotje napisano v osebnem dokumentu.
Spol oznadite lako, da o'bkoZite ustrezno Stevilko.
3--4. VpEite enotro matiano Stevilko obaana tako, kotje navedeno v osebnem dokumentu- ee matidne Stsvilke
obaana nimate (npr. tuji drZavljani), rpisite datum rojstva.
5.-8. Vpi5ite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov-

9.

VpiSite elektronski naslov inlali telefonsko 5tevilko, kjer ste aenutno dosegljivi v primeru dopolnitve podatkovPogoT oblsoZite arko pred izobraZevalnim programor! po katerem se izobraZujete oziroma ste ga Zc
kondaliY stolpcu Daum uspeSno konioneqa ielrtega lelnika gimnazie ali uspe.ino opragljenega mqturitetne4a teiaja
vpisite datum tisti, ki ste izobraZevanje po programu 7:€ kondali- V nasprotnem priDeru pustite prostor prazen.

10. V stolpcu

l. Vpi5ite ime in naslov Sole, na katero se s to prijavo prijavljate k opravljanju sploSne mature.
12. Y stolpcu lme predmera Wi5ite v okenca predmete, iz katerih bose opravljali splo5no maturoMaterni jezk je slovensiina. V Solah z italija$kim uEnim jezftom je namesto slovens6ine itatijansaina, v
Dvojezidni srednji Soli v Lendavi pa kandidat lahko izbere sloven5Eino ali madbr5dino.
Pri tujem jeziku skupnega dela splosne mature navedite, iz katercga tujega jezika boste opravljali maturitetni
I

rzpit-

Vpiiite imeni dveh predmetov, iz katerih boste opravljali maturitetna izpita v izbimem delu splosne matueRubriko za Sesti predmet i4olnite samo tisti, ki ste se odlodili opravljati maturitetni izpit iz Sestega prcdmeta.
Rdven zahtevnosti je lahko osnovna ali vi3ja. Pri vsakem predmetu ozradite raven za katero ste se odloaili.
Izpini rok je lahko spomladanski (a) ali jesenski (b). Pri vsakem predmetu obkoZte izpitni rolq v katerem
boste opravljali splosno maturo iz tega predmeta. V dveh delih lahko opravljajo splolno maturo Ie udeleZenci
iuhraievanja odraslfu kandidati s posebnimi potrebami, kandidati stari 2l let ali ved in kandidati, ki jim
DrZavna komisija to odobrila s sklepom13. Rubriko izpotnite samo kaididati, ki boste opravljali izpite iz predmetov izbimega dela splosne mah[e na drugi
Soli, kerjih Sola, na katero se prijavljate k opravljanju sploSne mafire, ne bo izvajala
Pri navedbi iole na kateri boste opravljali izpit iz posameznih izbimih predmetov sploSne mature navedite ime
in naslov te 50lc.
Ostale podatke vnesite enako kot pri toeki I l.
14- Rubriko i4olnijo sirrno kandidati, ki bodo sploSno maturo opravljali v dveh delih v dveh zaporednih rokih in so
to svojo namero izkazali in v todkah I I in 12 te prijave. Oblcorte irko pred odgovorom, na podlagi katerega
Iahko opravljate sploSno maturo v dveh delih.
15. Prijavo k sploini maturi podpiiite sami oziroma za nepolnolebe dijake tudi starSi (slcbniki).
16. hiloge k prijavi:
- Kaudidat ki v Solskem lett! v katercm namerava oprav[ati mahro, nima statusa dijala (udeleZenec izobraievanja
odraslih; kandidat, ki opravlja splo5no maturo v skladu z drugim odstavkom 24. dlena Zakona o maturi (starost
2l let)), predlozi dokazilo o pladilu stroskov opravljanja splosne rrature v aesku, ki ga dolodi DrZavni iryitni

center.

- Kaodidat s posebnimi potrebarni, ki je upraviEen do prilagoj€nega nadina izvajanja mature, predloTi Vlago

'

za

uveljavljanje pravic kandidata s posebnim polrebami pri opravljanju maturc na prcdpisanem obrazcu z njenimi

prilogami.

Potrdilo izpolni Sola in ga po oddani prijavi k splo5ni maturi iaoCi kandidatu.

