Izvleček iz koledarja - Datumi pisnih izpitov in obdobja ustnih izpitov v
posameznem izpitnem roku POKLICNE MATURE 2019/2020.
Zimski izpitni rok poklicne mature 2019
5. december 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
24. januar 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
30. januar 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
3. februar 2020
Slovenščina
4. februar 2020
Matematika, Angleščina, Nemščina
5. februar 2020
2. predmet - Gospodarstvo, Medijska in grafična tehnologija
Ustni izpiti
Od 6. do 15. februarja
Ustni izpiti ter zagovori projektnih nalog – 4. predmet
2020
4. marec 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom
Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno
7. marec 2020
dokumentacijo

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020
15. november 2019

26. maj 2020

Rok za oddajo predprijave
Zadnji rok za prijavo kandidatov k spomladanskemu
izpitnemu roku poklicne mature
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz
upravičenih razlogov (nesreča, nenadna bolezen …)
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

Pisni izpiti
30. maj 2020
1. junij 2020
6. junij 2020
9. junij 2020
11. junij 2020

Angleščina
Slovenščina
Matematika
Nemščina
2. predmet (Gospodarstvo, Medijska in grafična tehnologija)

31. marec 2020
20. maj 2020

Ustni izpiti in 4. predmet
Od 13. do 23. junija 2020

7. julij 2020
10. julij 2020

Ustni izpiti in zagovori projektnih nalog
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne
mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija
in 13. junija 2020.
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v
izpitno dokumentacijo na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2020
8. julij 2020

20. avgust 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu izpitnemu roku
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz
upravičenih razlogov (nenadna bolezen, nesreča …)
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
24. avgust 2020
25. avgust 2020
28. avgust 2020
31. avgust 2020

Slovenščina
Matematika
Angleščina, Nemščina
2. predmet (Gospodarstvo, Medijska in grafična tehnologija)

14. avgust 2020

Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 3. septembra 2020
8. september 2020
11. september 2020

Ustni izpiti ter zagovori projektnih nalog
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na šoli

 Koledar poklicne mature 2019/2020 je objavljen tudi na spletni strani Ekonomske šole
www.esnm.si (Izobraževanje/Poklicna matura) ter v spletni učilnici za poklicno maturo
(kategorija Razno/ E-Poklicna matura).
 Poleg koledarja je na spletni strani še več informacij v zvezi s poklicno maturo (splošno o
poklicni maturi, prijave-odjave, predmeti poklicne mature …) ter povezava na Državni
izpitni center http://www.ric.si/.

