POKLICNA MATURA 2019/20
ŠMK – ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA
Predsednica ŠMK: Marjana Mastinšek-Šuštar, ravnateljica
Namestnik: Jože Premru
Člani: Tine Eleršek, Vesna Kramberger
tajnica ŠMK: Andreja Petek
spletna pošta: andreja.petek@bic-lj.si
tel: 01/28 03 710
Pisarna M4
Uradne ure: po dogovoru, preko epošte

IZPITNI RED
(Pravilnik o poklicni maturi UL RS št. 44/2008, Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi UL
RS št. 48/2002)

IZPITNI RED NA PISNIH IZPITIH
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom najmanj 30 min pred začetkom pisnega
izpita. V izpitni prostor vstopijo skupaj z nadzornim učiteljem. Sedežni red mora biti
objavljen pri vhodu v izpitni prostor na dan izpita najmanj 20 min prej, preden se prostor
odpre za kandidate. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument
s fotografijo, ki ga pred začetkom položi na rob mize. Če dokumenta nima, nadzorni
učitelj zabeleži primer v zapisnik, identifikacija se opravi naknadno.
Kandidat lahko zamudi začetek pisnega dela izpita do 30 min, vendar se predvideni čas
izpita ne podaljša.
Nadzorni učitelj odpre zapečatene ovojnice z izpitnimi polami pred kandidati. Pisni izpit
se začne, ko nadzorni učitelj kandidatom razdeli izpitno gradivo in jih posebej opozori,
da preverijo, ali so prejeli vse gradivo, potem preberejo navodila in se po njih ravnajo.
Nato kandidati opremijo gradivo s šiframi.
Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja. Naloge morajo
reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita.
Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.
Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti
prostor le po en kandidat. Odsotnost, ki traja največ 5 min, dovoli nadzorni učitelj. Daljšo
odsotnost lahko dovoli nadzorni učitelj le v izjemnih primerih. Nadzorni učitelj skrbi, da
se kandidat med odsotnostjo zunaj izpitnega prostora ne pogovarja ali sporazumeva z
drugimi.
Prvih 30 min po začetku pisnega izpita in praviloma zadnjih 15 min pred iztekom časa,
določenega za pisni izpit, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. Kandidat
lahko odda svoj izdelek pred iztekom časa, določenega za izpit, in zapusti prostor,
razen zadnjih 15 min pred zaključkom izpita. Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno
gradivo oddati.
Ko mine čas, določen za pisni izpit, nadzorni učitelj naroči kandidatom, da prenehajo
pisati. Kandidati odložijo pripomočke in pisala ter pustijo izdelke na robu mize. Nadzorni
učitelj pobere gradivo in preveri, ali so kandidati oddali vse razdeljeno izpitno gradivo
in ali je izpolnjeno po navodilih. Če ugotovi pomanjkljivosti, jih zabeleži v zapisnik. Nato
dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor.
Če sta pri pisnem izpitu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli
samo prvo izpitno polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo.
Po prvi izpitni poli je lahko največ 10 min premora za menjavo izpitnih pol. V tem času
veljajo vsa pravila izpitnega reda.

IZPITNI RED NA USTNIH IZPITIH
Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski ali
drugem dostopnem mestu izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski
razpored ter čas opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu.
Izpraševalci na ustnih izpitih pripravijo izpitne listke s po tremi vprašanji s seznama
izpitnih vprašanj. Izpitni listki so izpitna tajnost. Za vsako izpitno komisijo mora biti
pripravljenih najmanj 30 izpitnih listkov oziroma 5 več, kot je kandidatov.
Izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek.
Kandidat lahko po vpogledu enkrat zamenja izpitni listek, kar ne vpliva na oceno.
Kandidat ima pravico, da se 15 min pripravlja na odgovor. Izpraševalec lahko postavlja
kandidatu vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka. Izpitni listki
z vprašanji, na katera so kandidati že odgovorili, se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
Ustni izpit lahko traja največ 20 min, pri tem ni upoštevana priprava kandidata. Med
opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

POSTOPEK PRI KRŠITVI IZPITNEGA REDA
(Pravilnik o poklicni maturi UL RS št. 44/2008)

Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, izpitni odbor izreče naslednje ukrepe:





opomin,
prekinitev reševanja izpitne pole ali dela izpita,
razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

Predlog za uvedbo postopka poda nadzorni učitelj, član šolske maturitetne komisije
ali drugi kandidati, navzoči pri dejanju.
Opomin izreče nadzorni učitelj oz. predsedujoči tako, da kandidata v primeru kršitve
izpitnega reda opomni in to zapiše v zapisnik o poteku izpita.
Če kandidat po izrečenem opominu ponovno krši ali nadaljuje s kršitvijo izpitnega
reda, tisti, ki je navzoč pri kršitvi, nemudoma obvesti predsednika ŠMK, ki ugotovi
stanje in v najmanj tričlanski sestavi izpitnega odbora odloči o ukrepu in z njim seznani kandidata. Če ŠMK izreče ukrep prepovedi opravljanja oz. nadaljevanja izpita, naloži kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja
izpita. Kandidat, ki se mu izreče ta ukrep, je iz te izpitne enote neocenjen. O uvedbi
postopka in njegovem izidu oziroma izrečenih ukrepih zoper kršitelje ŠMK obvesti
Državno izpitno komisijo za poklicno maturo.
Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave so v maturitetnem prostoru prepovedane (tudi izklopljene). Če nadzorni učitelj med pisnim izpitom ugotovi, da ima kandidat telefon ali katero drugo elektronsko napravo, sledi takojšnja prekinitev pisanja izpitne pole. Kandidat
je pri poli ocenjen z nič točkami.
Če nadzorni učitelj med izpitom (pisnim ali ustnim) ugotovi, da kandidat uporablja telefon ali
katero drugo napravo (zvonjenje), sledi takojšnja prekinitev pisnega oz. ustnega izpita. Kandidat
je pri pisnem oz. ustnem izpitu ocenjen z nič točkami.

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/20
Spomladanski izpitni rok 2020
3. marec 2020 predmaturitetni preizkus
31. marec 2020 zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. maj 2020 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
26. maj 2020 zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od poklicne mature
Pisni izpiti:
30. maj 2020 (sob)
1. junij 2020 (pon)
6. junij 2020 (sob)
9. junij 2020 (tor)
11. junij 2020 (čet)

angleščina
slovenščina
matematika
nemščina
veterinarstvo

Ustni izpiti in četrta izpitna enota (PEPAS):
6. junij, od 13. do 23. junija 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom:
7. julij 2020 (tor)

Jesenski izpitni rok 2020
8. julij 2020
14. avgust 2020
razlogov
20. avgust 2020
mature
Pisni izpiti:
24. avgust 2020 (pon)
25. avgust 2020 (tor)
28. avgust 2020 (pet)
31. avgust 2020 (pon)

zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih
zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od poklicne

slovenščina
matematika
angleščina, nemščina
veterinarstvo

Ustni izpiti in četrta izpitna enota:
od 24. avgusta do 3. septembra 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom:
8. september 2020 (tor)

