
 
 

 

OBVESTILO MATURANTOM  

V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

 

Pozdravljeni, dijakinje in dijaki 4. letnikov! 

Znašli smo se v času, v katerem še nismo bili. Pomembni so pomoč, sodelovanje, spoštovanje 

drug drugega, predvsem pa skrb zase in za svoje bližnje. Verjamemo, da vam v teh časih ni 

lahko. Želimo vam, da ostanete zdravi, da koristno izkoristite čas doma in da postorite vse 

zadane obveznosti.  

Kljub spremenjenemu načinu pouka vas čaka kopica vsakodnevnih obveznosti in priporočamo 

vam, da jih opravljate sproti in vestno.  

Hkrati vas želimo opomniti, da ostaja koledar poklicne mature kljub izrednim razmeram 

NESPREMENJEN.  

Izpostavljamo nekaj pomembnih datumov: 

 

 
31. 3. 2020 

Zadnji dan za prijavo k poklicni maturi na svoji srednji šoli.* 
 
Zadnji dan za prijavo k 5. predmetu na splošni maturi na izbrani 
gimnaziji. Prijave lahko na šole pošljete po elektronski pošti ali po 
klasični pošti.  
 
*Prijave k poklicni maturi smo skupaj izpolnjevali v šoli v začetku 
marca. 
 

 

 
10. 4. 2020 

 
Zadnji dan za tretji posvet pri mentorju oz. mentorici za 4. predmet 
poklicne mature. Mentorju oz. mentorici pošljite nalogo v pregled 
po elektronski pošti. Seznam vseh kontaktov najdete na spletni 
strani šole. 
 
Izkoristite čas in opravite nalogo prej, da se boste kasneje lahko 
posvetili drugim obveznostim.  
 
Stopite v stik s svojim mentorjem oz. mentorico, pošljite mu/ji 
nalogo v pregled med delom od doma.  
 

 



 
 

 

 
8. 5. 2020 

Zadnji dan za oddajo natisnjene in spiralno vezane naloge za 

pristop k 4. predmetu poklicne mature (pogoj za pristop k 4. 

predmetu na poklicni maturi). Kandidat mora pred tem opraviti 

tri konzultacije pri mentorju oz. mentorici.  

 

Opomba: V tem času osebno res ne morete pristopiti k mentorju 

oz. mentorici in oddati naloge, lahko pa si pripravite vse potrebno 

in po vrnitvi v šolo nalogo natisnete in oddate.  

 

 

 
25. 5. 2020 

Zadnji dan za izpolnjevanje pogojev za pristop k 

spomladanskemu roku poklicne mature 2020. 

 

 
30. 5. 2020 

 
Začetek izpitov poklicne mature.  
 

 

Še dobronamerni nasvet: Izkoristite čas za pripravo izdelka za 4. predmet na poklicni maturi 

ter za učenje, ponavljanje in utrjevanje maturitetne snovi posameznih maturitetnih 

predmetov. Naj vam bodo v pomoč Zlata pravila učenja.   

 

Maribor, 20. 3. 2020 

 

Tajnica ŠMK       Predsednica ŠMK  

Klavdija Živko Pal      Mira Jug Skledar, ravnateljica 

  



 
 

 

ZLATA PRAVILA UČENJA 

 

1. Pripravite si tedenski in mesečni načrt, v katerem je določen čas 
za učenje, razvedrilo in druge dejavnosti. 
 

2. Vsak dan se učite ob istem času.  
 

3. Prosti čas naj sledi po učenju. 
 

4. Pri učenju naj si sledijo čim bolj različni predmeti. 
 

5. Ne obupajte pri prvi težavi. 
 

6. Vse, kar ste se naučili, ponovite. 
 

7. Delovni kotiček si prijetno uredite. 
 

8. Učite se s svinčnikom v roki (oblikujte miselne vzorce). 
 

9. Med učenjem imejte krajše odmore (5 –10 minut). 
 

10. Snov si dobro preglejte, preberite, podčrtajte, izpišite in ponovite 
s svojimi besedami.  

 

11. Pripravljajte se na maturo.  
 

 

 

 

 

  


