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Novo mesto, 16. november 2O2O

KOLEDAR POKLICNE MATURE za Solsko leto 2O2O(2O2L

letrtek .10.2020 Zadnji rok za seznanitev kandidatov s predmetnimi izpitnimi katalogi.

;obota )1. L0.2020 Zadnji rok za oddajo vloge za odobritev teme in mentorja za 4. predmet

redelja 15.1.1..2020

Zadnji rok za oddajo:
- predprijave k poklicni maturi (spomladanski rok),
- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) na

podlagi odlodbe za S, J in Z izpitni rok poklicne mature,
- predprijave k izpitu iz posameznega predmeta sploine mature (5.

predmet) na 5olo z gimnazijskim programom,
- vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) pri

posameznem predmetu SM na podlagi odlodbe za S, J in Z izpitni rok na

Soli z gimnazijskim programom.

lonedeljek ]0.11.2020 Zadnji rok za objavo koledarja poklicne mature na Solski oglasni deski ali Solski

;pletnistrani.
orek 15.12.2020 Zadnji rok za 1. obvezno posvetovanje pri mentorju glede izdelka pri 4. predmetu.

Vlentorji kandidatom izdajo navodila za 4. predmet in jih seznanijo s pravili in

rosledicami krSitev le teh pri opravljanju 4. predmeta (lesarski in gradbeni

lddelki).
:etrtek 31.12.2020 Zadnji rok za potrditev teme in mentorja za 4. predmet in izdajo sklepa.

retek 15.1,.2021 Zadnji rok za 2. obvezno konzultacijo pri mentorju pred delom v delavnici pri 4.

rred metu (lesarska oddelka).
lonedeljek )_9.3.202]- Zadnji rok za 3. obvezno konzultacijo z mentorjem glede izdelka pri 4. predmetu

llesarski in gradbeni oddelki).
orek \o.3.2021 ladnji rok za oddajo:

- prijave k poklicni maturi (spomladanski rok),
- prijave k izpitu iz posameznega predmeta sploSne mature (5. predmet) na

Solo z gimnazijskim programom (spomladanski rok),

- vloge za uveljavljanje pravic kandidatbv s posebnimi potrebami (KPP) brez

odlodbe o usmeritvi za spomladanski izpitni rok.
cetek 14.5.2021 Zadnji rok za kondno oddajo celotne dokumentacije (projektne naloge) za 4.

rredmet tajnici poklicne mature v MIC 15 za opravljanje zagovora v
;pomladanskem roku.

;reda 19.5.2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravidenih razlogov

:orek )_5.5.2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidata od PM v sponrladanskem roku.
Zadnji rok za pisno odjavo kandidata od predmeta splo5ne mature (5. predmet).



;obota 29. s.2021. ladetek spomladanskega izpitnega roka. Pisni izpit iz angle5dine.

ronedeljek 31.. s.2021. )isni izpit iz slovenidine.

;obota 5.6.2021 )isni izpit matematike.

etrte k 10.6.2021, )isni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO).

od ponedeljka, L4.6.,
do srede,23.6.202L
(izjemoma tudi 5. 6. in 12. 6.2O2lv
skladu z Okvirnim koledariem 5M in PM)

ladetek obdobja ustnih izpitov.

reda 7.7.2021 ieznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spriEeval.

letrtek 8.7.202t Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok PM

;obota 10.7.2021 ladnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo PM.

Spomladanski izpitni rok ZOZL

Jesenski izpitni rok 2021

Zimski rok poklicne mature poteka na Enoti zaizobralevanje odraslih Solskega centra Novo mesto.

Nadja Kap5, dipl. ini. les

tajnica 5MK
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Damjana Gruden, mag.

predsednica 5ur

:etek 20.8.2021, Zadnji rok za:
. pisno odjavo kandidatov od poklicne mature,
. zadnji rok za oddajo celotne dokumentacije za 4. predmet tajnici poklicne

Tature v MIC 15 ali po poSti za opravljanje zagovora v jesenskem roku.

orek 24.8.2021, Zadetek jesenskega roka. Pisni izpit iz slovenScine.

;reda 2s.8.2021 )isni izpit iz matematike, ustni izpiti

:etek 27 .8.2021. )isni izpit iz angle5dine, ustni izpiti.

orek 31,.8.2021, )isni izpit iz 2. predmeta (LES, GRA, VPO).

od torka,24.8.,
do petka,3.9.ZOZ\

Jstni izpiti in 4. predmet PM.

:orek 9.9.2021 ieznanitev kandidatov z uspehom pri PlVl roku in podelitev spriEeval.

redelja 12.9.2021. ladnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.


