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Rogaška Slatina, 7. 4. 2020 

 

Obvestilo maturantom splošne mature o oddaji seminarskih nalog ter 
poročil o laboratorijskih in terenskih vajah v ocenjevanje 

Spoštovani maturantje! 

Obveščamo vas, da je Šolska maturitetna komisija za splošno maturo na svoji 2. in 3. dopisni seji sprejela dva 
sklepa, in sicer:  

1. sklep:  
Maturantje seminarske naloge in poročila o laboratorijskih in terenskih vajah profesorjem oddate v 
elektronski obliki, to je kot datoteko v obliki zapisa pdf.  

Obrazložitev:  
Pri zgodovini in geografiji ste dijaki materiale že oddali v ocenjevanje v fizični (papirnati) obliki, ker ste jih 
profesoricama oddali že pred prekinitvijo pouka. Pri vseh drugih predmetih pa materiale torej oddate tako, da 
datoteko pdf pošljete na elektronski naslov vašega učečega profesorja. Vse skice, izračune, na roko rešene 
delovne liste …, če so ti del vašega poročila, fotografirajte in vstavite na ustrezno mesto. Ko boste materiale 
oddali v ocenjevanje, prosite profesorja za potrditev, da je prejel vaše e-sporočilo in da je s pripeto datoteko 
vse v redu (da ni težav z odpiranjem ipd.).  

2. sklep:  
Maturantje seminarske naloge in poročila o laboratorijskih in terenskih vajah profesorjem oddate najkasneje 
do petka, 24. 4. 2020.  

Obrazložitev:  
Profesorji so vas že v začetku šolskega leta seznanili s seznami vaj in načinom njihove izvedbe oz. z zgradbo 
vaših seminarskih nalog in z merili za njihovo ocenjevanje. Vse potrebne aktivnosti za izvedbo t. i. praktičnih 
delov izpitov splošne mature so bile na šoli izvedene že pred nastopom prekinitve pouka. V času izvajanja 
izobraževanja na daljavo ste na zvezi s svojimi profesorji, konzultacije o pripravi poročil potekajo nemoteno, 
sicer ne skozi fizični stik s profesorji, pač pa na daljavo. Kljub temu ocenjujemo, da gre za posebne okoliščine, 
zato je ŠMK odločila, da se rok za oddajo materialov za interni del mature podaljša. Prosimo vas, da gradivo 
profesorjem pošljete najkasneje do 10. ure v petek, 24. 4. 2020, da vam lahko profesorji še v okviru svojega 
delovnega časa potrdijo, da so prejeli vaše gradivo.  

S številom točk, ki jih boste pri tem dosegli, boste seznanjeni v skladu z veljavnim maturitetnim koledarjem, tj. v 
ponedeljek, 18. 5. 2020.  

V primeru kakršnih koli vprašanj, težav, pomislekov ali zapletov se pravočasno obrnite na svojega profesorja pri 
konkretnem predmetu.  

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti in samo pogumno naprej! 

 

Mag. Bernarda Leva,        Mag. Dubravka Berc Prah, 
tajnica ŠMK za SM       ravnateljica ŠCRS 


