PRIPRAVA IN IZVEDBA POKLICNE MATURE 2021
Tajnica ŠMK PM: Dragica Eržen, dipl. upr. org.
V programu ekonomski tehnik se izobraževanje zaključi z opravljeno poklicno maturo. Aktivnosti v
zvezi s pripravo in izvedbo poklicne mature urejajo Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi, koledar
poklicne mature in interna gradiva (koledar aktivnosti za 4. predmet na poklicni maturi in navodila za
izdelavo zaključne naloge za 4. predmet).
V šolskem letu 2020/2021 v programu ekonomski tehnik nimamo zaključnega letnika. Poklicno maturo
bodo v tem šolskem letu opravljali dijaki, ki v tem oz. v prejšnjih šolskih letih še niso zaključili zadnjega
letnika izobraževanja.
Vse informacije o poklicni maturi bodo na internetni strani šole in na internetni strani RIC-a.
Govorilne ure bom imela vsak ponedeljek od 11. do 11.40 ure (po dogovoru z dijakom tudi izven tega
časa) v pisarni št. 59. Čas govorilnih ur se zaradi spremembe urnika lahko spremeni.

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2021
ZIMSKI IZPITNI ROK 2020

3. december 2020
22. januar 2021
28. januar 2021
Pisni izpiti
1. februar 2021
2. februar 2021
3. februar 2021

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni
maturi iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)
Matematika oz. angleščina
2. predmet poklicne mature - gospodarstvo

Ustni izpiti in 4. predmet
od 3. februarja do 13. februarja 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi
3. marec 2021
Spomladanski izpitni rok 2021
15. november 2020
30. marec 2021
19. maj 2021
25. maj 2021

Rok za oddajo predprijave
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni
maturi iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
29. maj 2021
31. maj 2021
5. junij 2021
10. junij 2021

Angleščina
Slovenščina
Matematika
2. predmet - gospodarstvo

Ustni izpiti in 4. predmet
od 14. junija do 23. junija 2021
Opomba: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne
mature šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in
12. junija 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi
7. julij 2021
10. julij 2021

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo.

Jesenski izpitni rok 2021
8. julij 2021

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

14. avgust 2021

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni
maturi iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

20. avgust 2021
Pisni izpiti
24. avgust 2021
25. avgust 2021
27. avgust 2021
31. avgust 2021
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 3. septembra 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi
9. september 2021
12. september 2021

Slovenščina
Matematika
Angleščina
2. predmet poklicne mature - gospodarstvo

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v
izpitno dokumentacijo.

KOLEDAR ZA 4. PREDMET NA POKLICNI MATURI 2021
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

Aktivnosti

Roki

- izbiranje predlogov tem in skupin
- objava seznama tem na oglasni deski
- pregled in potrditev predlogov tem in skupin
- prijava kandidatov
- možna sprememba teme
- potrditev prijavljene teme na ŠMK PM
- izdaja pisnega sklepa kandidatu
Izdelava
- razgovor o zasnovi, konzultacije
- predstavitev osnutka
- dokončno oblikovanje in oddaja naloge tajnici ŠMK
Ocenjevanje
- mentor odda ocenjevalni obrazec
Zagovor
- po razporedu v času ustnih izpitov

do 14. oktobra
do 26. oktobra
do 16. novembra
do 30. novembra
do 7. decembra
do 14. decembra
do 21. decembra
do konca januarja
do konca februarja
6. maj 2021
do 1. junija 2021

