
ffi Sors<r .ENTER Novo MESro
Srednia elektro Sola in tehniSka gimnazija
fugova ulica 112,8000 Novo mesto

Datum: 23. oktober 2018

KOLEDAR INTERNIH DELOV SPLOSNE MATURE
za Solsko leto 201812019 za dijake SSI in PTI programov

LABORATORIISKE VAIE - biologiia, kemiia. fizika, mehanika

. laboratorijske vaje iz biologije se izvajajo med poukorn v utilnicil24> dijaki se udeleZiio
enega od terminov po dogovcrru z mentorico
mentorica: Valentina Mawii KlenovSek (valentina.mavriccrsc-nm.si)

o laboratorijske vaje iz kemije se bodo izvajale v zaietku februarja 2019 (natanien termin bo
objavljen do konca decembra 2018) v uiilnici 127

mentor: Goran Peii6 ( goran. pcsicrcrsc-nm. si)

. laboratorijske vaje iz fizike se bodo izvqale v zadetku decembra 2018 (natanien termin bo
objavljen do sredine novembra 2018) v uiilnici 125

mentor: Matei Roiii (matej. rOr.ie@SUtme)

o laboratorijske vaje iz mehanike se bodo izvqale v drugi polovici marca 2019 (natanden
termin bo objavljen do konca februarja 2019)

mentor: UroS Avsec (ufSs.ayCe.Segg:B4.st)

DAN DATUM VSEBINA
torek L6.4.2019 a rok za oddajo porolil o laboratorijskih vajah v

s poml adanskem izpitnem roku
torek 't"4.5.2019 a seznanitev kandidatov s toikami praktiinega dela

maturitetnegaizpita v spomladanskem roku na splehri
skani http:llmatura.ric.oi ali pri tainiku SUf SU

petek 17.5.20L9 a zadnji rok za vloZitev ugovora na Stevilo doseZenih todk
pri praktiinem delu maturitetnega izpita

ietrtek 16.8.20L9 a uditeli pripravi nadrt izvedbe praktilnega dela
maturitetnega tzplta v jesenskem roku

sreda 4.9.2019 a seznanitev kandidatov s toikami praktiinega dela
maturitetnega izpita v jesenskem roku na spleturi
strani http://matura.ric.si ali pri tainiku SUX Stvt

sobota 7.9.20L9 a zadnjirok za vloZitev ugovora na 5tevilo doseZenih
todk pri praktiinem delu maturitetu:rega izpitav
iesenskem roku

PodrobneiSe informaciie glede posameznega internega delu maturitetnega izpita prejmete pri
uiitelju- mentoriu tega predmeta.



SEMINARSKE NALOGE -
elektrotehnika
mentor: Matei Kamin (m atej. kamin,grsc-nm.si)
konzultaciie: po predhodnem dosovoru v kabinetu D25k

psihologija
mentor: Sebastij an Einsiedler (sebastijan.einsiedler@sc-nm.si)
konzultaciie: po predhodnem dosovoru v kabinehr 6

. sociologrja
mentorica: Smili ana Valantii (smiliana.valantic@sc-nm.si)
konzultacije: po predhodnem dogov ob petkih od 10:30 do 11:15 v kabinetu 324

DAN DATUM VSEBINA
torek 5.L1".2018 . rok za oddaio priiave za opravlianie seminarske nalose
sreda 3:t.20\9 a uditeli doloii rok, do katerega mora kandidat opraviti

prvi posvet oz. predloZiti dispozicijo seminarske
naloge

tetrtek L.3.2019 a uditeli dolodi rok, do katerega mora kandidat opraviti
drugi posvet oz. predloliti delovni osnutek
seminarske naloge

torek 16.4.2019 . rok za oddajo seminarskih naloq
torek t4.5.20T9 a seznanitev kandidatov s totkarni praktidnega dela

maturitetnegaizpita v spomladanskem roku na splebri
strani http://matura.ric.si ali pri tainiku S]t4X Stvt

petek 17.5.2019 a zadnjirok za vloZitev ugovora na Stevilo doseZenih todk
pri praktidnem delu maturitetnes.a izpita

ietrtek T5.8.2019 a uiiteli pripravi nalrt izvedbe praktidnega dela
maturitehtega izpita v iesenskem roku

sreda 4.9.2019 a seznanitev kandidatov s todkami praktiinega dela
maturitekregaizpita v jesenskem roku na spletri
strani http:llmatura.ric.si ali pri tajniku SUI( SVt

sobota 7.9.2019 a zadnji rok za vloZitev ugovora na Stevilo doseZenih
todk pri praktiinem delu maturitetnega izpltav
jesenskem roku

PodrobneiSe informacije gledd posameznega internega delu maturitetnega izpita prejmete pri
uiitelju- mentorju tega predmeta.



INTERNI DEL - zgodovina

r mentorica: Vesna eurk (vesna.curk(s-,sc-nrn.si);

konzultacije: po predhodnem dogov vsak delovni petek ob 10:30 v kabinetu 251a

Spomladanski izpitni rok
DAN DATUM VSEBINA
petek 8.3. 201.9

ob 10h

. opravlianje pisne naloge pri praktidnem delu
zgodovine

petek 15. 3.20L9
ob 10h

o izvajanje skokorme ekskurzije pri praktidnem delu
zgodovine

ponedeliek L8.3. 20L9 . oddaja pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat
in porodilo)

torek 1.s.5.201"9 . seznanitev kandidatov s todkami praktiinega dela
maturitetnegaizpita v spomladanskem roku na spletni
strani http://matura.ric.si ali pri tainiku SUX SVt

petek 18.5.2019 . zadnii rok za vloZitev ugovora na Stevilo doseZenih

toik pri praktiinem delu maturitetnega izplta
Nairt izvedbe praktidnega dela maturitetnega izpita za jesenski rok sploSne mature 2019bo
objavljen 16.8.2019.

PodrobnejSe informacije glede posameznega internega delu niaturitetnega izpita prejmete pri
uliteliu- mentoriu tega predmeta.

,d,fu,,^,'r-
Da{a Mariariovic, prof.
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Boris


