MATURITETNI KOLEDAR 2019/20 - pomembnejši datumi
November
8. november
15 november

17. november
19. november

25. november

Rok, do katerega kandidat odda učitelju prijavo za opravljanje naloge na šoli.
Učitelj seznam vseh prijav predloži tajniku ŠMK.
Rok za oddajo predprijav k splošni maturi, oddajo predprijav k posameznemu
izpitu splošne mature, oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri splošni
maturi na šoli za spomladanski in jesenski izpitni rok SM
ŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi učitelje, ki spremljajo
izdelavo nalog.
Šola pošlje Ricu predprijave k splošni maturi v elektronski obliki. Zaključek vnosa
KPP v uporabniški program za prijavo KPP – jev in računalniško posredovanje vlog
na Ric.
ŠMK SM potrdi spremembe naslovov nalog in mentorjev.

Januar
3. januar
9. januar
14. januar
29. januar
31. januar

Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat predložiti dispozicijo naloge.
Začetek zbiranja prijav za posvete s predsedniki in tajniki ŠMK prek uporabniškega
programa na eRicu.
Končni rok za pisni zahtevek za vračanja izpitne dokumentacije kandidatu.
Dostava gradiva za PMP na šole
Zadnji rok, do katerega lahko ŠMK SM iz utemeljenih razlogov potrdi naknadno prijavo
kandidatov in zaprosi DK SM za naknadno potrditev naslova seminarske naloge.

Februar
3. februar
4. februar

Začetek opravljanja pisnih delov iz internega dela zgodovine na šoli.
Dostava gradiva šolam za neobvezni del predmaturitetnih preizkusov.
Objava tematskih sklopov za SM v skladu z MIK 2017 na spletni strani Rica.

Marec
2. marec

3. marec
6. marec
11. marec
31. marec

Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti drugi posvet oz. predložiti
delavni osnutek seminarske naloge.
Konec zbiranja prijav za udeležbo na posvetih s predsedniki in tajniki ŠMK.
PMP: Slovenščina, izpitna pola 1 – esej. Objava IP 1 na eRicu ob 9. uri.
PMP: Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje slovenščine. Izpitna pola 1 –
esej na eRicu.
Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK – Maribor.
Zadnji rok za:
- prijavo kandidatov k splošni maturi,
- prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem roku na
šoli,
- oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP – brez odločbe o usmeritvi, v skladu s
1. alinejo drugega odstavka 3. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za
KPP, na spomladanskem izpitnem roku na šoli.

April

7. april

DK SM imenuje zunanje člane ŠMK. Ravnatelji imenujejo šolske izpitne komisije.
Šola pošlje Ricu:
- prijave kandidatov za spomladanski rok SM v elektronski obliki
- podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj (aplikacija eRic).
- ŠMK SM pošlje Ricu vloge KPP-jev v elektronski obliki
Ric pošlje šolam po elektronski pošti računalniški izpis prijav v preverjanje .

8. april

Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu zgodovine.

1. april
3. april

10. april

Rok za javljanje popravkov prijav iz računalniškega izpisa Ricu.

15. april

Rok za oddajo seminarskih nalog in laboratorijskih vaj učitelju na šoli.
Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji učitelju in za opravljanje
pisne naloge pri praktičnem delu zgodovine na šoli.
Ric pošlje seznam neplačnikov v spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
Ric objavi seznam zasedenosti zunanjih ocenjevalcev v spomladanskem izpitnem roku na
eRicu.
Dostava izpitnega gradiva (eseja in šifer) šolam med 10. in 12. uro. (esej in šifre) Šola potrdi
prevzem gradiva Ricu. Sprejemanje reklamacij. Objava naslovnic IP na eRic.
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve
vpisa na visokošolske zavode. (32. člen Pravilnika o splošni maturi).

16. april

21. april
30. april

Maj
5. maj
6. maj
8. maj
12. maj
14. maj
18. maj
20. maj
21. maj
22. maj
26. maj

28. maj
29. maj
30. maj

Slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)
Rok za javljanje sprememb izbirnih predmetov in ravni zahtevnosti zaradi omejitve
vpisa na visokošolske zavode Ricu.
Tajnik ŠMK natisne podatke o izmenjavi zunanjih nadzornih učiteljev po programu za
podporo SM in jih izroči ravnateljici.
Zadnji rok do katerega učitelj preda tajniku ŠMK seznam kandidatov z doseženim
številom točk pri praktičnem delu izpita za spomladanski rok.
Rok za oddajo točk kandidatov za praktični del izpita splošne mature v elektronski
obliki na Ric.
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita pri tajniku
ŠMK SM ali na spletni strani http:/matura.ric.si
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
Zadnji rok za ugovor na točke praktičnega dela pri ŠMK na šoli.
Šole pošljejo Ricu naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v elektronski obliki
Zadnji rok za:
- predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v
spomladanskem roku,
- pisni preklic prijave k maturi na šoli.
Dostava izpitnega gradiva med 10. in 12. uro šolam. Šola potrdi prevzem gradiva
Ricu. Sprejemanje reklamacij. Objava naslovnic IP na eRic.
Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne
mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta.
Šola pošlje Ricu odjave kandidatov v spomladanskem izpitnem roku v elektronski
obliki.
Angleščina.

Junij
1. junij

5. junij
6. junij
9. junij
10. junij
12. junij
13. junij
15. junij
16. junij

Slovenščina (Izpitna pola 2).
Šole vrnejo šifre kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop na spomladanski
izpitni rok.
Rok za oddajo točk kandidatov za seminarske naloge in vaje po ugovorih na šoli.
(fotokopije poročil s priporočeno pošto), ocen 3. in 4. letnika in popravkov prijav v
elektronski obliki na Ric.
Računalništvo. Elektrotehnika
Matematika. Ustni izpiti (rezerva)
Nemščina
Zgodovina
Fizika
Ustni izpiti. (rezerva)
Ustni izpiti.
Ustni izpiti.

17. junij
18. junij
19. junij
20. junij
22. junij
23. junij
24. junij
29. junij

Ustni izpiti.
Ustni izpiti.
Ustni izpiti.
Ustni izpiti.
Ustni izpii. Šole pošljejo Ricu fotokopije evidenčnih listov o izmenjavi nadzornih
učiteljev.
Ustni izpiti. Šole pošljejo Ricu podatke o ustnih izpitih v e – obliki .
Ric pošlje šolam računalniški izpis podatko v preverjanje. Šola pošlje Ricu gradivo in
fotokopije zapisnikov ustnega izpita.
Rok za dostavo popravkov računalniškega izpisa Ricu.

Julij
13. julij

14. julij

16. julij

17. julij
20. julij
22. julij

Seznanitev kandidatov z uspehom pri maturi na šolah. Dostava gradiva med 7. in 9. uro.
Objava rezultatov splošne mature na spletni strani Rica (kandidati imajo možnost
vpogleda v svoje rezultate). Začetek izpolnjevanja ankete za dijake.
Zadnji rok za:
- prijavo kandidatov k maturi,
- prijavo k izpitu na maturi v jesenskem roku na šoli.
- oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP – brez odločbe o usmeritvi, v skladu s 1.
alinejo drugega odstavka 3. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za KPP, na
jesenskem izpitnem roku na šoli.
- podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj prek spleta
Šole pošljejo na RIC:
- prijave kandidatov za jesenski rok mature po elektronski pošti.
- vloge KPP v elektronski obliki
- podatke o zahtevanem številu kompletu ustnih vprašanj. (aplikacija eRic)
- začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo.
Začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo
Ric pošlje šolam po elektronski pošti računalniški izpis prijav za jesenski rok v
preverjanje.
Rok za javljanje popravkov prijav iz računalniškega izpisa na RIC.

Avgust
14. avgust
18. avgust

20. avgust

21. maj
22. avgust
24. avgust
25. avgust
26. avgust
27. avgust
28. avgust
29. avgust
31. avgust

Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
Dostava izpitnega gradiva šolam. Sprejem reklamacij. Objava naslovnic IP na
internetu.
Dostava individualnega razporeda v elektronski obliki za opravljanje izpitov na šole
za jesenski rok mature. Šole pošljejo Ricu naknadne prijave iz opravičljivih razlogov
v elektronski obliki.
Ric pošlje šolam seznam neplačnikov.
Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature. Pisna
odjava v jesenskem roku. Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita
učitelju na šoli.
Šole pošljejo Ricu odjave kandidatov v jesenskem roku v el. obliki.
Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje mature
Slovenščina.
Ustni izpiti.
Matematika in ustni izpiti. Vračanje šifer kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev na
Ric.
Tuji jeziki in izbirni predmeti. Ustni izpiti
Tuji jeziki in izbirni predmeti. Ustni izpiti
Tuji jeziki in izbirni predmeti. Ustni izpiti
Tuji jeziki in izbirni predmeti. Ustni izpiti
Ustni izpiti

September
1. september

Ustni izpiti.
Ravnatelj imenuje člane ŠMK SM 2020/2021.
Zadnji rok do katerega učitelj predloži tajniku ŠMK seznam kandidatov s
številom doseženih točk pri praktičnem delu izpita v jesenskem roku.
Rok za oddajo točk kandidatov pri praktičnem delu izpita splošne mature v
elektronski obliki na RIC.
Ravnatelj imenuje člane ŠMK SM za šolsko leto 2020/2021.
Začetek zbiranja predlogov novih naslovov nalog na šoli (2020/2021). Ric
omogoči vnos novih naslovov nalog v spletni uporabniški program na eRicu.
Učitelj pripravi izvedbeni načrt praktičnega dela (ZGO) in z njim seznani
kandidate. Kandidat se prijavi k opravljanju praktičnega dela izpita. Učitelj izroči
tajniku ŠMK SM seznam prijavljenih kandidatov in izvedbeni načrt za šol. leto
2020/2021.

2. september
3. september

Ustni izpiti.
Kandidati se seznanijo s točkami internih delov mature na spletni strani Rica oz.
pri tajniku SM.
Rok za oddajo točk kandidatov za seminarske naloge in vaje (fotokopije poročil
s priporočeno pošto). Ocen 3. in 4. letnika, popravkov prijav in podatkov o
ustnih izpitih po elektronski pošti. Šole dostavijo Ricu gradivo in fotokopije
zapisnikov ustnega dela.
Zadnji rok za ugovor zoper število doseženih točk pri internih delih v jesenskem delu
mature.
Dostava in preverjanje računalniških izpisov podatkov na šolo.
ŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (ZGO) pri
posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oba dokumenta objavi na
šolski oglasni deski
Rok za oddajo popravkov na RIC. Rok za oddajo točk kandidatov pri praktičnem delu
splošne mature po ugovorih na šoli Ricu. Začetek izvajanja strokovne ekskurzije pri
praktičnem delu zgodovine.
Začetek izvajanja strokovne ekskurzije pri praktičnem delu zgodovine.
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šolah.
Začetek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne
mature na šoli.
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo Ricu.
Šole pošljejo Ricu podatke o ŠMK SM za šolsko leto 2020/2021 prek uporabniškega
programa na eRicu.
Začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo
Zaključek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne
mature na šoli.
Zadnji dan vpogledov v izpitno dokumentacijo.
Rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem letu na
izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

4. september

6. september
7. september

8. september

11. september
17. september

21. september

23. september

30. september

Oktober
2. oktober
6.oktober
15. oktober
19. oktober

ŠMK pošlje Ricu predlog novih naslovov (aplikacija eRic).
Objava tematskih sklopov za splošno maturo (angleščina, nemščina) na
www.ric.si
Objava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega
razumevanja iz spomladanskega izpitnega roka 2016 na www.ric.si
Objava novih naslovov v stalnem katalogu naslovov nalog.
Tajnica ŠMK SM: Nataša Hauptman, prof.

