
Srednja šola strojništvo, mehatroniko in medije      9. 5. 2016 

  

       

ŠOLSKI KOLEDAR ZA maj, junij, julij in avgust 2016  

 

MAJ 2016 
Torek, 10.5.2016 -oddaja projektnih nalog ( izdelek- storitev ) za PoM; dijaki oddajo en izvod        

                                     mentorju; OCENJEVANJE: ocenjevalec in soocenjevalec; PRIPRAVA   

                                     VPRAŠANJ ZA ZAGOVOR; mentorji deponirajo vprašanja do srede, 25.5.  

                                     v tajništvu ( S.Pungartnik ); 

 -zaključevanje ocen zaključnih letnikov pri »nematuritetnih« predmetih; 

Poned.,16.5.2016 -mentorji oddajo seznam oddanih projektnih nalog tajniku PoM; 

od 4.5.do 19.5.2016 -izdelava praktičnih izdelkov oz. storitev za dijake zaključnih letnikov poklicnih  

                                     programov: za S-3g/ poseben razpored/ M-3f, S-3h in S-2k; dijake in delodajalce  

                                     obvesti B.Zdovc oz. mentor;  

Sreda, 18.5.2016 -zaključevanje ocen za dijake zaključnih letnikov ( S-3g že končali ); 

 -razredna ura za dijake zaključnih letnikov ( zadnja ura po urniku ), seznanitev 

                                     dijakov s predlogi ocen, možnosti popravlja- PI(roki) in izboljšanja ocene(25.5.);  

 -oddaja prijav za PI- popravne izpite za dijake zaključnih letnikov za junijski 

                                     izpitni rok ( zadnji rok 19.5. )- razrednik odda prijave v tajništvu S.Pungartnik; 

 -redovalna konferenca za dijake zaključnih letnikov ob 14.00 v E-14(13); 

  

Četrtek, 19.5.2016 -zadnji dan pouka za dijake zaključ. letnikov- pripr. na PoM in ZI 1.,2., 3.,       

  4.,5.,6.uro;    

Petek, 20.5.2016 -dan šole-pouka prost dan ; 
 

Poned., 23.5.2016 -delitev spričeval in obvestil dijakom zaključnih letnikov 1.učno uro (urnik); 

-organizirana priprava na PoM in ZI-pisno ( 2., 3., 4., 5.,6. ura )-udel.OBVEZNA;  

-ODDAJA dokazil o izpolnjevanju pogojev za PoM in ZI, preklic prijave k PoM 

 in ZI ( razrednik, tajnik PoM in ZI )-zadnji rok 24.5.2016; 

 

-predaja ključa na lokaciji Kosovelova 12 ( ali TV ), ob 12.30- PRISOTNI vsi 

 dijaki šole v spremstvu razrednikov in ostalih profesorjev;       ozvočenje Čeh 

 

-zadnji dan organizirane prehrane za zaključ.letnike, oddaja ključkov (razrednik); 

 
 Vračilo kavcije za ključke od 23.do 27.5.v tajništvu- blagajnik-seznam dijakov 

Sreda, 25.5.2016 -izboljševanje ocen programskih enot/1 za dijake zaključnih letnikov ( oddaja  

                                     prijav do 19.5.2016- razrednik- S.Pungartnik );                     

od 24. do 27.5.2016 -organizirana priprava na PoM in ZI (udeležba dijakov obvezna- POUK-URNIK);                                           

Petek, 27.5.2016 -zadnji dan pouka za dijake nezaključnih letnikov poklicnih programov M-1h, S-   

 1i, S-1j, M-2h, S-2i, S-2j;  

-razredna ura ( zadnjo uro po urniku- prostori ); 

-oddaja prijav za PI v junijskem roku; 

Sobota, 28.5.2016 -PoM- ANJ-pisno ( TV1, TV2, domicilni prostori ); 

Poned., 30.5.2016    -PoM- SLO- pisno ( domic.prost.6, B-novi4, GL posodimo4, zdr. podal.pisanje ); 

 

-sprejem za najuspešnejše dijake šole 2015/ 2016, ki bo predvidoma ob 12.15    

 uri v Celjskem domu; 



 
    

JUNIJ 2016     

Sreda, 1.6.2016 -PRIČETEK IZPITNEGA ROKA opravljanja PI za dijake zaključnih letnikov 

    poklicnih programov;   

Četrt., 2.6.2016 -PI- za dijake zaključnih letnikov poklicnih programov; 

Petek, 3.6.2016 -PI- za dijake zaključnih letnikov poklicnih programov;  

   -konferenca po PI za dijake zaključnih letnikov poklicnih programov; 

    

       ter  -zadnji dan pouka za dijake 2.in 3.letnikov štirilet. programov,1.let.PTI, ter S-1k; 

   -zaključevanje ocen; 

   -razredna ura ( zadnjo uro po urniku- prostor ); 

   -oddaja prijav za PI v spomladanskem izpitnem roku (zadnji rok 10.6.); 

Sobota, 4.6.2016 -PoM- MAT- pisno ( domicilni prostori );    

 

Poned., 6.6.2016 -PoM- NEJ- pisno;  

   -ZI- SLO- pisno ( za dijake M-3f , S-3g in S-3h, TV1, TV2, TV3, domic.prost. );  

Sreda, 8.6.2016 -PoM-pisno-2.i.e. ( TV1, TV2, domicil.prostori); 

   -ZI- ustno;      

Četrt., 9.6.2016 -ZI- ustno; 

   -priprave na ustni del PoM; 

Petek, 10.6.2016 -ZI- ustno; 

   -priprave na ustni del PoM; 

Sobota, 11.6.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.;      

28.5.- 6.6.2016  -M ( matura ) -MEH, ELE (2.6.)-pisno- glej obvestila na GL; 

     -ANJ (28.5.), MAT (4.6.), NEJ (6.6.), -pisno- glej obvestila na GL;  

13.6.in 14.6.2016 -ZI- ustno; 

   -priprave na ustni del PoM;   

Sreda, 15.6.2016 -PoM ustno in 4.i.e.; 

   -ZI- ustno; 

   -seja IO za ZI za dijake zaključnih letnikov poklicnih programov; 

    

Četrt., 16.6.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

Petek, 17.6.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.;  

    

Sobota, 18.6.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

    

Poned., 20.6.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

    

Torek, 21.6,2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

Sreda, 22.6.2016 -svečana razdelitev spričeval in obvestil o uspehu na ZI ob 9.15 v B-12; 

    

Sreda, 22.6.2016 -zaključevanje ocen za vse ostale nezaključne letnike ( S-1a,b, M-1c,d.e ); 

   -razredna ura za dijake ( zadnjo uro po urniku ( prostori ); 

   -redovalna konferenca za dijake nezaključnih letnikov ob 14.00 v E-14(13); 
    

Četrt., 23.6.2016 -pouk, razredne ure, priprave proslave, generiranje inovativno- razvojnih dejav.;  

Petek, 24.6.2016 -zadnji dan pouka za dijake S-1a,b, M-1c,d,e; 



   -OBELEŽITEV DNEVA DRŽAVNOSTI ter razdelitev spričeval, obvestil in LP 

    dijakom nezaključnih letnikov, oddaja prijav za PI, ob 8.00; 

    

Sobota, 25.6.2016 -praznik- dan državnosti;  

    

Četrt., 30.6.2016 -PI- pričetek izpitnega roka za PI v spomladanskem roku; 
         

 

JULIJ 2016 
Petek, 1.7.2016 -PI izpiti; 

    

Poned., 4.7.2016 -PI izpiti; 

   -konferenca po PI; 

   -delitev spričeval in obvestil ( razrednik ); 

   -oddaja prijav za PI v avgustovskem roku ( razrednik, S.Pungartnik ); 

    

Poned., 4.7.2016 -seznanitev kandidatov z uspehom na PoM ob 9.30 uri v Celjskem domu; 

   -zadnji rok prijave k jesenskem roku PoM; 

 

Torek, 5.7.2016 -zadnji rok prijave k jesenskem roku PoM; 

 

Poned., 11.7.2016 -seznanitev kandidatov z uspehom na SM; 

   

AVGUST 2016 
 

Četrt., 4.8.2016 -objava razporeda za PI in druge izpite v avgustovskem izpitnem roku  ( splet,  

    oglasna deska, glavni vhod Lava in Kosovelova ); 

    

Nedelja, 14.8.2015 -zadnji rok za prijavo k PoM iz opravičenih razlogov;   

Torek, 16.8.2016 -PI ob 9.00- podrobno: glej razporede;  konferenca UZ ob 8.00 v E-14 (13); 

Sreda, 17.8.2016 -PI; 

Četrt. 18.8.2016 -PI; 

   -konferenca po PI, vnos podatkov, izpis spričeval in obvestil ter delitev-razredniki  

   -izpis spričeval za dijake, ki so opravljali PUD (nezaključni-razredniki, B.Zdovc); 

Petek, 19.8.2016 -predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za PoM in ZI  (zadnji rok 20.8); 

-predložitev DOKAZIL o opravljenem PUD-u ( nezaključni-razrednik, B.Zdovc); 

 

-delitev SPRIČEVAL in OBVESTIL dijakom (ki so opravljali PUD) ob 8.00  

 (razredniki, prostori-I.Lah ) za dijake vseh nezaključnih letnikov; 

 

-oddaja prošenj za ponavljanje in izredni izpitni rok ( iz opravičljivih razlogov);  

-oddaja projektnih nalog 4.i.e.PoM; 

 

Poned., 22.8.2016 -ZI- SLO- pisno; 
    

Sreda, 24.8.2016 -PoM- SLO- pisno; 

   -PoM- ustno in 4.i.e.; 

     

Četrt., 25.8.2016 -PoM-pisno- MAT; 



   -PoM- ustno in 4.i.e.; 

   -ZI- ustno; 

26.in 27.8.2016 -PoM-ustno in 4.i.e.;       

   -ZI-ustno; 

Poned., 29.8.2016 -PoM- ANJ, NEJ- pisno; 

   -ZI- ustno; 

   -ustni izpiti in 4.i.e.PoM; 

Torek, 30.8.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

Sreda, 31.8.2016 -PoM- pisno- 2.i.e.; 

   -PoM- ustno in 4.i.e.;    

SEPTEMBER 2016 
Četrt.,1.9.2016 -PoM- ustno in 4.i.e.; 

   -pričetek pouka: -1.letniki ob 8.00- skupni del v telovadnici; 

      -višji letniki ob 8.50- prostori po razporedu; 

Petek, 2.9.2016 -PoM- ustni del in 4.i.e.; seja ŠMK; 

Poned., 5.9.2016 -IR-PI iz opravičljivih razlogov; 

Četrt.,7.9.2016 -seznanitev kandidatov z uspehom na PoM; 


