
TERMINSKI PLAN DELA ZA POKLICNO MATURO 2021-2022

Datum Dejavnost Opomba
do 15.9.2021 Objava koledarja poklicne mature na vidnem mestu tajnik

3-30.9.2021 Obve5danje kandidatov o pravilih oziroma postopku
za opravljanje izpitov, pravicami in dolZnostmi ter s
posledicami kr5itve pravil

razredne ure

(tajnik)

15-30.9.2021 Podpis uditeljev izjave o tajnosti
Podpis uditeljev o sorodstvenem razmerju

tajnik

september
2021

Po5iljanje podatkov RIC-u o sestavi SMK, pooblastilo
tajniku

tajnik,
predsednik SMK

8, 9.2021 Poziv k zbiranju tem - naslovov izpitnih nalog oglasna tabla

do1.10.2021 Seznanitev kandidatov s predmetnim izpitnim
katalogom

uditelj, ki
pouduje

do 1.10.2021 Zbuanje tem izpitnih nalog tajn ik

do 7 .10, 2021 Pregled in potrditev predlogov tem izpitne naloge na
Svr

do 8.10,2021 Objava seznama potrjenih tem izpitne naloge oglasna deska

do 10.202131. Oddaja vloge kandidatov za naslov izpitne naloge kandidat odda
mentorju ali
tajniku

do konca
novembra 2021

lzdelava nabora vpraSanj za ustni del strokovni aktivi

15. 11.2021 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
Oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP pri PM

kandidati

do 16.11.2021 Potrditev prijavljene teme izpitne naloge na SMK

3. 12.2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov na zimski rok

do 4.12.2021 Mo2na sprememba naslova izpitne naloge

do 23. 12.2021 lzdaja pisnega sklepa kandidatu za naslov izpitne
naloge

tajn ik

22. 1.2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz
upravidenih razlogov na zimski rok

28. 1.2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov iz zimskega
roka Preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za
pristop k poklicni maturi

do 31 . 1.2022 Predstavitev zasnove izpitne naloge (kandidat
mentorju)

mentor
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do 31 . 1.2022 ODDAJA IZPITNE NALOGE - IZDELKA IN
POROCILA V DVEH IZVODIH (v vezani obliki in
CD) za zimski rok PM 2021

kandidat odda
mentorju ali
tajniku

februar 2022 1 . konzultacija mentor

1.2.2022 Pisni izpit - SLO

2.2.2022 Pisni izpit - MAT, ANG, NEM

3.2.2022 Pisni izpit - 2. predmet

od 4.2 - 12.2.
2022

Ustni izpiti in zagovor 4. predmeta

3.3.2022 Seznanitev kandidatov pri poklicni maturi v zimskem
roku

tajnik

marec2022 2. konzultacija mentor

6.3.2022 Zadnji rok za psino zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na Soli

12.3.2022 Predmaturitetni preizkus poklicne mature

28.3.2022 Zadnji rok za prrjavo kandidatov na spomladanski rok

do 11.5.2022 ODDAJA IZPITNE NALOGE - IZDELKA IN
POROcILA V DVEH IZVODIH (v vezani obtiki in
cD)

kandidat odda
tajniku SMK ali
mentorju

18.5.2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz
upravidenih razlogov na spomladanski rok

24. 5.2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov iz
spomladanskega roka

konec maja
2022

Objava SIK (poimensko), razporeditev kandidatov na
ustnih izpitih

28. 5.2022 Pisni izpit - ANG

30. 5.2022 Pisni izpit - SLO

4.6.2022 Pisni izpit - MAT

7.6.2022 Pisni izpit - NEM

9.6.2022 Pisni izpit - 2. predmet

do 10.5.2022 Ocenjevanje izpitne naloge mentor

13 -22.6.
2022

Ustni izpiti in zagovor 4. predmeta

do 22.6.2022 Priprava kriterija pretvorbe todk v oceno za 2. predmet
in 4. predmet

strokovni aktiv

6.7.2022 Seznanitev kandidatov pri PM na spomladanskem
roku

7.7.2022 Zadnji rok za prlavo kandidatov na jesenski rok

9.7.2022 Zadnji rok za psino zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na 5oli
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14.8.2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravidenih
razlogov na jesenski rok

20.8.2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov iz jesenskega
roka

do 23.8.2022 ODDAJA IZPITNE NALOGE - IZDELKA IN
POROCILA V DVEH |ZVOD|H (v vezani obliki in
cD)

kandidat odda
mentorju ali
tajn iku

24.8.2022 Pisni izpit - SLO

25.8.2022 Pisni izpit - MAT

27.8.2022 Pisni izpit - ANG, NEM

31. 8. 2022 Pisni izpit - 2. predmet

24.8 - 3. 9.
2022

Ustni izpiti in zagovor 4. predmeta

9.9.2022 Seznanitev kandidatov pri PM ne jesenskem roku

12.9.2022 Zadnji rok za psino zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na 5oli

Pripravil: Petar Kos - tajnik SMK za PM

Maribor, 6.9.2021
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Predsednik SMK


