POKLICNA MATURA 2021
Tajnica ŠMK PM: Simona Rozman
Tajnica ŠMK SM: Tatjana Zupan (5. dodatni predmet SM)
Vse najpomembnejše INFORMACIJE
spletne strani ŠC,
tajnica (objave po oddelkih, na oglasni deski, GU),
razrednik,
profesorji, mentorji,
knjižnica (predmetni izpitni katalogi, maturitetni izpitni katalog
2021),
- spletne strani RICa.
-

PREDMETI POKLICNE MATURE
1. predmet: SLOVENŠČINA (pisno, ustno),
2. predmet: strokovno-teoretični predmet (ELE, MEH, RAČ
(pisno, ustno),
3. predmet: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA (pisno, ustno),
4. predmet: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR
(izdelava projektne naloge in zagovor ali izdelek in zagovor).

ROKI, PRIJAVA
V koledarju so zapisani 3 roki: spomladanski, jesenski, zimski.
Prijava na vsak rok posebej!
Prijava na spoml. in zimski: 60 dni pred rokom,
na jesenski rok - DAN po objavi rezultatov spoml . roka!

USPEH IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN
Kandidat, ki ne doseže pozitivne ocene pri izpitu, opravlja
popravni izpit. Do slednjega ima pravico le tisti, ki je dosegel
pozitiven uspeh pri vsaj dveh predmetih PM, kar pomeni, da se
lahko popravljata največ dve negativni oceni.
Znanje lahko znova dokazuje v dveh letih po opravljanju PM na
šoli. Če v tem času ne popravi izpitov, ponavlja PM v celoti.

Koledar poklicne mature
v šolskem letu 2020 / 2021
Predprijava (neuradna prijava):
15. november 2020
PRIJAVA - spomladanski izpitni rok:
30. marec 2021
Rok oddaje proj. naloge, rok za izdelavo izdelka:
14. maj 2021
Organizirane priprave:
maj, junij 2021 (pred pisnim in ustnim delom)

Pisni izpiti:
29. maj 2021 - ANG
31. maj 2021 - SLO
5. junij 2021 - MAT
10. junij 2021 - 2. predmet
Ustni izpiti, zagovori:
14. – 23. junij 2021
Seznanitev z rezultati:
7.julij 2021

Rok za prijavo na jesenski rok PM:
8. julij 2021 (dan po objavi rezultatov spoml. roka
poklicne mature)

KAJ DOGAJA . . .

– PM 2021 – po mesecih

SEPTEMBER
- sestanek z razredniki zaklj. letnikov,
- rod. sestanek,
- seznanitev dijakov s predmetnimi izpitnimi katalogi

OKTOBER
- informiranje po oddelkih (1 ura - RU)
- objava tem in mentorjev (1. oktober),
- do 23. oktobra 2020 oddaja vloge za 4. izp. enoto
(izbira mentorja in naslov izdelka oz. naloge)

NOVEMBER
- predprijava – do 15. novembra 2020 (inf. po oddelkih)
- menjava tem in mentorjev (do 30. novembra)

DECEMBER
-potrditev tem in mentorjev (ŠMK PM)

JANUAR
Naknadna menjava mentorja oz. teme in naslova:
do 31. januarja 2021
(s prošnjo in iz upravičenih razlogov, naslovljeno na ravnatelja)
Vse menjave po tem roku zapadejo v jesenski rok.

MAREC
- prijava na poklicno maturo – 30. marec 2021

APRIL
-predmaturitetni preizkus (strokovni predmet)
(ali v maju ???)
- oddaja naloge v pregled mentorju in lektorju
- Oddaja e-verzije in izdelka: do1. delovnega petka v aprilu (2. april 2021),
- Strokovni pregled: do 3. delovnega petka v aprilu (16. april 2021),
- Slovenistični pregled: do 1. delovnega petka v maju (7. maj 2021),

MAJ
- informiranje po oddelkih,
- 14. maj 2021 – rok oddaje izdelka oz. naloge,
. maj 2021 – podjetniški dan (sejem zaključnih nalog),
- organizirane priprave na pisni del (datum bo objavljen
naknadno),
- 29. maj 2021 – začetek pisnih izpitov PM,

JUNIJ
- 29. maj – 10. junij 2021- pisni izpiti PM,
- organizirane priprave na ustni del (datum naknadno ),
- 14.– 23. junij 2021 – obdobje ustnih izpitov in zagovorov

JULIJ
- 7. julij 2021 -seznanitev z rezultati,
- 8. julij 2021 - prijava na jesenski rok PM 2021.

Kranj, september 2020

Pripravila: S. Rozman
tajnica ŠMK PM

