Šolski center Škofja Loka, IZREDNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, 1. 9. 2021

OBVESTILO OB PRIJAVI NA POKLICNO MATURO
1.

POKLICNA MATURA – PRIJAVA, trije roki: spomladanski – prijava običajno do tretjega tedna v marcu,
jesenski rok – prijava do prvih dni julija, zimski rok – prijava do prvih dni decembra (točni datumi so
objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC).

2.

OB PRIJAVI: se vpišete (EMŠO, DŠ), priložite zadnji dve spričevali in obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
za roke, ki ste jih morebiti že opravljali (vse listine – fotokopije in originale na vpogled), in poravnate stroške
poklicne mature. Če prijavljate le posamezne izpite, oddate še fotokopijo naslovnice poročila oz.
maturitetne naloge, če prijavljate tudi 4. predmet, oddate tudi obrazec (izpolnjen in podpisan s strani
mentorja) VLOGA ZA ODOBRITEV NASLOVA IZDELKA OZ. STORITVE. Ob prijavi na jesenski rok oddate tudi
poročilo oz. maturitetno nalogo za 4. predmet, ki je sprejeta s strani mentorja in predhodno tehnično
pregledana.

3.

ODJAVA OD POKLICNE MATURE je potrebna zato, da lahko organiziramo ustrezno število komisij, in tudi
zato, da se vam vplačani znesek za stroške poklicne mature ob pravočasni pisni odjavi (obrazec) prenese
na naslednji rok, na katerega se prijavite. Možna je le odjava celotne poklicne mature. PRAVOČASNA
ODJAVA je tista, ki je opravljena do objavljenega zadnjega dne za odjavo, običajno je to 3 delovne dni pred
začetkom poklicne mature (obvezno preverite datum). Predlagamo, da se odjavite takoj, ko ugotovite, da
ne boste izpolnjevali pogojev (uspešno zaključen zadnji letnik srednjega strokovnega ali PTI-izobraževanja),
oz. če boste ugotovili, da se ne morete ustrezno pripraviti.

4.

RAZPORED POKLICNE MATURE je objavljen na spletni strani in na oglasni deski pred pisarno za
izobraževanje odraslih (informacije lahko dobite tudi po telefonu). Povezava do spletne strani:
https://scsl.si/mic-izobrazevanje-odraslih/

5.

V izpitni prostor NI DOVOLJENO vnašati elektronskih naprav in ročnih ur.
O dovoljenih pripomočkih se predhodno pogovorite z učitelji, nosilci predmetnih področij, oz. z učitelji na
pripravah.

6.

Na razporedu poklicne mature je objavljen DATUM SEZNANITVE Z USPEHOM. Tega dne lahko dobite
informacije o rezultatih in dvignete spričevala oz. obvestila o uspehu v pisarni za izobraževanje odraslih.

7.

PISNO VLOGO ZA VPOGLED v izpitno gradivo lahko oddate v treh delovnih dneh po seznanitvi z rezultati.

8.

Vse informacije o poklicni maturi in tudi izpitne pole preteklih let (z rešitvami) za SLO, MAT, ANG in STR
so dostopne na povezavi Državnega izpitnega centra:
https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/
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