
 

 

 

 

Datum: 16. 5. 2019 

 

OKROŽNICA ZA MATURANTE 

  ORGANIZACIJA POUKA DO KONCA ŠOLSKEGA LETA 2018/2019 

 

Še nekaj dni je do zaključek vašega pouka v šolskem letu 2018/2019. Zaradi tega bi vas, dragi maturanti,  radi 

opozorili na posebnosti v organizaciji in izvedbi pouka:  

 

- Do četrtka, 16. 5. 2019  ste morali maturanti vrniti knjižnično gradivo, razen učbenikov predmetov, iz 

katerih opravljate maturo. 

Dijaki, ki imajo izpite lahko zadržijo učbenike, katere potrebujejo za pripravo na izpit. Na to 

opozorijo gospo knjižničarko, ko vračajo ostale učbenike. Takoj po uspešno opravljenem izpitu 

vrnejo še te učbenike. 

- Petek, 17. 5. 2019: zadnji dan organizirane malice za dijake 4. letnikov. 

- Ponedeljek, 20. 5. 2019: maturantska parada v Kranju  v organizaciji plesne šole Studio Ritem.. Udeležba 

na paradi je privatna zadeva maturantov in šola ne prevzame nobenih odgovornosti za udeležence prireditve.  

Ta dan je še delovni dan  za dijake 4. letnika.  

- Ponedeljek, 20. 5. 2019: druga redovalna konferenca za četrte letnike in od 16.00 do 17.00  

zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2018/2019 za starše vseh dijakov Gimnazije Jesenice.  

- Torek, 21. 5. 2019: sprevod maturantov skozi Jesenice ter prireditev Predaja ključa s slovesom 

maturantov. Dijaki četrtih letnikov se ob 7.40  se boste pred drugim vhodom s klančino fotografirali  z 

razrednikom. Ob 8.00 se  boste z razredniki zbrali na Trgu Toneta Čufarja in se skupaj z dijaki Srednje 

šole udeležili sprevoda skozi Jesenice ter plesa četvork na parkirišču pod stavbo občine Jesenice. Nato se  

boste vrnili do gimnazije in se sprehodili skozi stavbo naše gimnazije. Predvidoma ob 10. 10 se bo pričela 

v veliki telovadnici prireditev podeljevanja nagrad in pohval najuspešnejšim dijakom 4. letnika, predaja 

ključa znanja tretješolcem in litanije.   

Za ozvočenje in pripravo prostora dogodka bodo poskrbeli dijaki 3. letnika, za pospravljanje telovadnice po 

zaključku dogodka pa dijaki 1. letnika. 

Po prireditvi boste dijaki 4. letnika v matičnih učilnicah prejeli spričevala, dijaki nižjih letnikov pa bodo 

nadaljevali z rednim poukom. 

Prireditev bo  v veliki telovadnici in tako vas prosimo, da se v primeru slabega vremena pred 

prihodov v veliko telovadnico preobujete. 

Skupaj poskrbimo, da bo to prijetno dopoldne, katerega se bomo radi spominjali. 

- Ponedeljek , 20. 5. 2019: zadnji dan za prijavo dijakov 4. letnikov na predmetne izpite. 



 

 

- Torek, 21. 5. 2019: dijaki 4. letnikov morate izprazniti garderobne omarice in pred prejemom spričevala 

vrniti ključe razrednikom. Na ključu mora biti napisana številka garderobne omarice.  

Prosim, da dijaki ta dan zanesljivo oddate ključe garderobnih omaric razrednikom. 

- Ponedeljek, 27. 5. 2019: predmetni izpit za dijake 4. letnikov  

Pisni del izpita se bo pričel ob 8.00, ustni del pa se bo izvajal v dogovoru z učiteljem – izpraševalcem 

na izpitu. 

- Od torka, 21. 5. 2019 do četrtka, 23. 5. 2019  bo  potekala, po urniku za 4. letnike, organizirana priprava 

na maturo.  

- Petek, 24. 5. 2019:  dan šole 

- Od srede, 29. 5. 2019 do petka, 14. 6. 2019 pisni izpiti na Maturi 2019:  

sreda, 29. 5. 2019 (slovenščina – druga izpitna pola), četrtek, 30. 5. 2019, ( psihologija),  petek, 31. 5. 

2019  (biologija), sobota, 1. 6. 2019 (angleščina), ponedeljek, 3. 6. 2019  (geografija),  četrtek, 6. 6. 2019 

(nemščina), petek, 7. 6. 2019 (zgodovina),  sobota, 8. 6. 2019 (matematika), ponedeljek, 10. 6. 2019 

(kemija), sreda, 12. 6. 2019  (informatika), petek, 14. 6. 2019 (fizika).  

Vse delovne dni bo matura potekala v učilnicah v mansardi, v učilnicah v ostalih nadstropjih pa redni pouk 

za dijake nižjih letnikov.  

Ker boste zadnji dan pouka oddali ključke garderobnih omaric ne boste mogli puščati čevljev v 

omaricah. Kljub vsemu bi vas prosili, da se preobujete v copate, še posebej, če bo deževalo. 

- Sobota 8. 6. 2019: objava razporeda ustnih izpitov na Maturi 2019 SAMO NA OGLASNI TABLI ZA 

MATURO; V PRITLIČJU ŠOLI. 

- Od četrtka, 13. 6. 2019 do sobote 22. 6. 2019: ustni izpiti na Maturi 2019. 

- Do torka, 21. 6. 2019  morate maturanti vrniti učbenike maturitetnih predmetov. V primeru nevračila bo 

šola prisiljena zaračunati razliko med izposojnino in ceno učbenika. 

- Četrtek, 20. 6. 2019: zadnji rok za prijavo dijakov na izpite na spomladanskem roku izpitov. 

- Sreda, 26. 6. 2019: na oglasni deski  v zbornici, oglasni deski nasproti zbornice in na spletni strani šole bo 

objavljen razpored priprav na izpite.  

- Od srede, 26. 6. 2019 do petka, 28. 6. 2019: organizirane priprave na izpite. 

- Sreda, 26. 6. 2019: objava razporeda izpitov na pomladanskem roku na spletni strani šole in oglasni deski v 

šoli.  

- Ponedeljek, 1. 6. 2019: začetek pomladanskega roka izpitov.  

- Dva dni po zadnjem dnevu pomladnega roka izpitov, predvidoma od ponedeljka, 8. 7. 2019 boste dijaki 

v tajništvu šole lahko prevzeli spričevala po spomladanskem roku izpitov. 

- Petek, 5. 7. 2019: zadnji rok za prijavo na jesenski rok izpitov.   

- Petek, 12. 7. 2019: objava razporeda  izpitov na jesenskem roku izpitov  na oglasni deski in na spletni strani 

šole. 

- Četrtek, 11. 7. 2019 ob 10. 30 v veliki telovadnici: podelitev maturitetnih spričeval –  spomladanski rok  



 

 

Mature 2019.  

Prosim, da se vsi maturanti udeležite podelitve, saj potrebujete maturitetna spričevala za vpis na 

fakultete. Če ste ta dan odsotni, naj spričevalo, z vašim pisnim pooblastilom , prevzame kdo drug.  

- Petek, 12. 7. 2019:  zadnji rok za prijavo na jesenski rok Mature 2019. 

- Nedelja, 14. 7. 2019:  zadnji rok za pisno zahtevo maturantov RICu po vpogledu v izpitno dokumentacijo. 

- Od ponedeljka, 15. 7. 2019 do petka, 2. 8. 2019: kolektivni dopust na Gimnaziji Jesenice   

- Od petka, 16. 8. 2019 do četrtka, 22. 8. 2019: jesenski rok izpitov. 

- Ponedeljek, 19. 8. 2019: zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in terenskih vaj za jesenski rok Mature 

2019. 

- Od petka, 24. 8. 2019 do sobote, 31. 8. 2019 pisni izpiti jesenskega roka Mature 2019: sobota, 24. 8. 2019 

(slovenščina), ponedeljek, 26. 8. 2019 (matematika), torek, 27. 8. 2019 (tuj jezik in izbirni predmeti), sreda, 

28. 8. 2019 (tuj jezik in izbirni predmeti), četrtek, 29. 8. 2019 (tuj jezik in izbirni predmeti) in sobota, 31. 

8. 2019 (tuj jezik in izbirni predmeti). 

Od sobote, 24. 8. 2019 do srede, 4. 9. 2019: ustni izpiti jesenskega roka Mature 2019. 

- Petek, 23. 8. 2019: redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov. 

- Sreda, 4. 9. 2019 : seznanitev kandidatov z rezultati internega dela mature ob pomoči šifre kandidata na 

Maturi 2018. Ob nejasnostih, za dodatne informacije, se lahko oglasite pri tajnici ŠMK, prof. Jerneji Kučina 

med 9. in 10. uro. 

- Torek, 17. 9. 2019 bo ob 10. 30 v mali telovadnici podelitev maturitetnih spričeval dijakom, ki bodo 

opravljali maturo v jesenskem roku. 

- Torek, 24. 9. 2019 ob 18. uri v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice: Svečani sprejem maturantov 

generacije 2019 in njihovih staršev.  

Veseli bomo, če se boste prireditve udeležili vsi maturanti in vaši starši. 

 

 

Želimo vam veliko pozitivne energije ter uspehov ob zaključku šolskega leta in na maturi. 

 

Prijazen pozdrav 

 

                                                                                                                              Ravnateljica:  

                                                                                                                              mag. Lidija Dornig 

 

 

  


