C. občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, : (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852

Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je na svoji redni seji 28. 9. 2015 sprejel
naslednje cenike

Cenik za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2015/16
Šolnine v izobraževanju odraslih (predavanja pri vseh predmetih in 2x opravljanje izpita)
program
Način izobraževanja
Vpisnina Šolnina v
Šolnina po
1
V EUR
enkratnem znesku obrokih (3
v EUR
ali 4) v EUR
175
€
1.045
€
1.100 €
Ekonomski tehnik
cel letnik
2
175 €
270 € na izpit
izpitno, prvič vpisani
240 € na izpit3
Izpitno, ponovno vpisani 175 €
110 € na izpit4
Izpitno, z največ 3 izpiti 175 €
in popravni izpit na PM
175 €
850 €
Maturitetni tečaj
cel letnik
175 €
270 € na izpit2
izpitno, prvič vpisani
240 € na izpit3
izpitno ponovno vpisani 175 €
175 €
110 € na izpit4
popravni izpit na PM
175 €
1.045 €
1.100 €
Gimnazija
cel letnik
175 €
270 € na izpit2
izpitno, prvič vpisani
240 € na izpit3
izpitno ponovno vpisani 175 €
175 €
110 € na izpit4
izpitno z največ 3 izpiti
in popravni izpit na SM
175 €
175 € na izpit5
Priprave na
Za vsak predmet
maturo - občani
35 € na nalogo6
Občani
Mentorstvo seminarskih
nalog
35 € na nalogo7
Ocenitev seminarske
naloge
80 € na
Občani
Opravljanje lab. vaj in
mentorstvo ter ocenitev
kandidata8
90 €
Prijava na maturo Splošna matura v celoti
20 €
za občane
Na posamezno enoto
Poklicna matura v celoti, 150 €
45 €
Na posamezno enoto
Ivančna Gorica, 28. september 2015
Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.

Predsednica sveta šole:
Irena Mori, prof.

1

Se odšteje od šolnine.
20 ur priprav na izpit v skupini 2-7 kandidatov in 2x opravljanje izpita
3
15 ur priprav na izpit v skupini 2-10 kandidatov in 2x opravljanje izpita
4
10 ur priprav na izpit v skupini 2-10 kandidatov in 2x opravljanje izpita
5
12 ur priprav na izpit v skupini 2-7 kandidatov, prijava na izpit in 2x opravljanje izpita
6
Vključeni 2 konzultaciji po 30 minut
7
Ocenitev naloge, ne glede na to, ali je nastajala pod mentorstvom ali brez
8
Laboratorijskih vaj ni mogoče opraviti brez mentorja!
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