Celje, 16. 8. 2022

Spoštovana maturantka, spoštovani maturant!
Od srede, 24. avgusta 2022, do sobote, 3. septembra 2022, bodo potekali pisni in ustni izpiti
jesenskega roka poklicne mature 2022.
Natančnejši razporedi pisnih izpitov in ustnih zagovorov bodo vidni na oglasni deski in na šolskih
spletnih straneh.
Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri in trajajo do 11.00 oz. 11.10.
Na dan pisnega izpita morate biti v šoli ob 8.30. Na tabli v D-etaži bodo objavljeni razporedi pisanja
po učilnicah ter sedežni redi, ki ga boste prejeli tudi po elektronski pošti. Prosim vas, da dosledno
upoštevate razporede ter pravila, ki veljajo za pisne preizkuse PoM.
Pred izpitnim prostorom se kandidati zberete 30 minut pred začetkom izpita.
S sabo imejte osebni dokument za identifikacijo ter pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim
katalogom. V izpitni prostor lahko nesete le nujne osebne predmete, ki jih boste odložili na za to
določeno mesto. V izpitnem prostoru ne smete uporabljati mobitelov in drugih prenosnih
elektronskih komunikacijskih naprav ter ročnih ur.
Koledar dogodkov:
PISNI IZPITI
DATUM

DEJAVNOSTI

14. avgust 2022

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz
upravičenih razlogov

20. avgust 2022

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2022

1. predmet - Slovenščina – pisni izpit

25. avgust 2022

3. predmet - Matematika – pisni izpit

26. avgust 2022

3. predmet – Angleščina / nemščina – pisni izpit

31. avgust 2022

2. predmet POM ( MEH, STR, MGT )

24. avgust - 3. sept. 2022

Ustni del poklicne mature in 4 predmet – Izdelek oz. storitev z
zagovorom

9. september 2022

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni

maturi
12. september 2022

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

USTNI IZPITI

Dan in datum
Četrtek
25. avgust 2022
Petek,
26. avgust 2022

Ponedeljek,
29. avgust 2022

Torek,
30. avgust 2022
Četrtek,
1.september 2022

Predmet
ANGLEŠČINA

Učilnica
D-32

MATEMATIKA

D-22

IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

B- 45
D-27

(4. IE )

SLOVENŠČINA

D-34

MEHATRONIKA
STROJNIŠTVO
MEDIJSKA IN GRAFIČNA
TEGNOLOGIJA

A-30
D-27
D-22

Ura
8.00
8.00

8.00

8.00

14.00

Poimenski seznam ustnih zagovorov bo 24. 8. 2022 visel na oglasni deski v D-etaži.
Tajnica ŠMK

Ravnateljica

Lidija Leskovšek

Simona Črep

