ŠOLSKA MATURITETNA
KOMISIJA
POMEMBNEJŠI DATUMI ZA MATURANTE
31. 3. 2020 – Zadnji rok za prijavo k splošni maturi in za prijavo k izpitu iz
maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
30. 4. 2020 – Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli
zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode.
4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 – Predmaturitetni nastopi maturantov v orgelski in
veliki dvorani
predvidoma 12. 5. 2020 – izpitni nastopi iz predmeta glasba v spomladanskem
izpitnem roku splošne mature
26. 5. 2020 – Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta;
Zadnji rok za pisni preklic prijave na šoli v spomladanskem izpitnem roku.
5. 6. 2020 – Pisanje maturitetnega izpita iz predmeta GLASBA.
13. 7. 2020 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šolah.
Objava rezultatov splošne mature na spletni strani Rica (kandidati imajo možnost
vpogleda v svoje rezultate). Začetek izpolnjevanja ankete za dijake.
16. 7. 2020 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
14. 7. 2020 – Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k posameznemu
izpitu splošne mature v jesenskem izpitnem roku na šoli. Oddaja priloge k prijavi
za predmet glasba.
20. 8. 2020 - Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta.
Zadnji rok za pisni preklic prijave na šoli v jesenskem izpitnem roku.
24. 8. – 4. 9. 2020 – jesenski izpitni rok
26. 8.- 1. 9. 2020 - izpitni nastopi iz predmeta glasba v jesenskem izpitnem roku
splošne mature
17. 9. 2020 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šolah. Objava
rezultatov splošne mature na spletni strani Rica (kandidati imajo možnost
vpogleda v svoje rezultate).
21. 9. 2020 – Rok za pisno zahtevo Ricu po vpogledu v izpitno dokumentacijo.
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