Strahinj, 19. 3. 2020

OBVESTILO DIJAKINJAM IN DIJAKOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV
(SM, PM) IN RAZISKOVALCEM
Spoštovani dijakinje in dijaki zaključnih letnikov,
prejeli smo dopis Državnega izpitnega centra Ljubljana, v katerem so nam sporočili, da datum prijave
na spomladanski rok splošne mature (SM) in poklicne mature (PM) kljub trenutnemu stanju zaradi
koronavirusa ostaja nespremenjen, in sicer 31. marec 2020. Prijave kandidatke in kandidati pošljete
na šolo prek e-pošte.
Če torej še niste oddali prijave, to storite prek e-pošte, in sicer SSI- in PTI-programi na e-naslov
urska.teran@bc-naklo.si, gimnazijci pa na mateja.valjavec@bc-naklo.si in urska.berce@bc-naklo.si.
Glede izvedbe praktičnega dela izpita rok oddaje pisnih nalog (seminarskih nalog, poročil ipd.) ravno
tako ostaja nespremenjen (konec marca oz. v začetku aprila), je pa nujno potrebno sodelovanje med
mentoricami in mentorji ter vami, kandidatkami in kandidati, zlasti glede dostopnosti do virov in
literature, ki se po posvetovanju z mentorji/-icami lahko prilagodijo trenutnim razmeram.
Za dokončanje bodite aktivni in v stiku s svojim mentorjem oz. mentorico, ki mu/ji boste kar prek epošte oddali nalogo. Mentor/-ica vam bo potem v e-obliki potrdil/-a primernost naloge in o tem
obvestil/-a tajnico mature.
Splošna matura se bo torej izpeljala predvidoma v veljavnih rokih (spremljamo dogajanje in
obvestila), zato se morate dijakinje in dijaki na to pripravljati intenzivno oz. še toliko bolj kot v času
običajnega poteka pouka.
Poklicna matura – oddaja projektnih nalog
Tudi dijakinje in dijaki SSI- in PTI-programov, ki počasi že zaključujete pisanje projektnih nalog, pazite
na datum oddaje le-teh mentorjem/-icam, ki je 31. 3. 2020 oz. 10. 4. 2020. Vsa potrebna navodila so
v spletni učilnici Raziskovalno in projektno delo.
Raziskovalno delo – Gibanje znanost mladini
Tekmovanje mladih raziskovalcev je prestavljeno do nadaljnjega, za nekaj dni, torej do 7. 4. 2020 pa je
prestavljena tudi oddaja raziskovalnih nalog.
Kljub trenutni situaciji ohranjajmo energijo in voljo do dela, pisanja, raziskovanja, ustvarjanja. Prek epošte so vam v primeru kakršnih koli vprašanj na voljo vaši mentorice in mentorji, koordinator
tekmovanja mladih raziskovalcev in koordinatorica raziskovalnega in projektnega dela.
Vse vas pričakujemo v e-učilnici Raziskovalno in projektno delo.

Vse dobro vam želim, pazite nase in na svoje najbližje in ostanite motivirani,
Andreja Ahčin,
ravnateljica SŠ

