OBVESTILA - POKLICNA MATURA (jesenski rok 2021)
➢

Knjige, izposojene v knjižnici Šolskega centra, dijaki vrnite takoj po koncu opravljanja izpitov v
jesenskem roku poklicne mature. Potrebno je poravnati tudi morebitne dolgove v računovodstvu
(plačati položnice).

➢

Redno spremljajte obvestila na e-oglasni deski za PM (eA) ter na vaših e-poštnih naslovih.

➢

NA PISNE IZPITE PRINESETE SEBOJ: osebni dokument s sliko, dovoljene pripomočke (glej
https://www.sc-nm.si/szks/izpiti/poklicna-matura/dovoljeni-pripomocki), po želji še plastenko (brez
nalepk)/steklenico z vodo, glede na sprotno vremensko napoved pa tudi morebitno dodatno oblačilo,
ker se bo v času izpita zračilo izpitni prostor.
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Najkasneje 24 ur pred začetkom posameznega pisnega izpita boste na e-oglasno desko poklicne
mature v eA dobili informacijo o izpitnem prostoru (razredu, kjer boste pisali izpit), času prihoda na
šolo in v izpitni prostor, higienskih ukrepih za preprečevanje prenosa novega koronavirusa. Vsi pisni
izpiti se začnejo ob 9.00 (pred tem nadzorna učitelja podata navodila za potek izpita).

➢

Vnos telefonskih in drugih elektronskih naprav (vključno z ročnimi urami) je PREPOVEDAN.

➢

Natančno upoštevajte izpitni red s katerim ste bili seznanjeni in navodila nadzornih učiteljev.

➢

Rok za odjavo od jesenskega roka PM je 20. avgust 2021).

➢

Časovni razporedi opravljanja ustnih izpitov in 4. predmeta bodo objavljeni (e-objava) najkasneje do
21. avgusta 2021.

➢

NA USTNE IZPITE PRINESITE SEBOJ: pisalo in rezervno pisalo

➢

komisija pri ustnih izpitih je letos izjemoma dvočlanska (izpraševalec, predsednik), pri 4. predmetu
zunanji član iz vrst delodajalcev letos, zaradi izrednih razmer, ne bo prisoten. O času prihoda na
šolo, glede na razpored po posameznih kandidatih, boste obveščeni naknadno. Listek z vprašanji
lahko menjate 1x, ne da bi to vplivalo na oceno. Na ustnem izpitu izpitna vprašanja kandidatu
postavlja le izpraševalec. Pri vseh predmetih poklicne mature, razen pri 4. predmetu, imate pravico
do 15 minutne priprave na izpit v izpitnem prostoru.

➢

POPRAVNI IZPITI PRI POKLICNI MATURI: kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj
dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih
predmetov še dve leti po prvem opravljanju poklicne mature.

➢

IZBOLJŠEVANJE OCENE PRI POKLICNI MATURI: kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi
izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega
opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature. Za splošni uspeh pri poklicni maturi se
upošteva boljša ocena.

➢

TRAJNOST DOSEŽENEGA USPEHA PRI 4. PREDMETU POKLICNE MATURE: končna ocena pri
četrtem predmetu poklicne mature je trajna.

➢

PRITOŽBA NA POSTOPEK: če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela izpita
kršene določbe Zakona o maturi ali Pravilnika o poklicni maturi, ki se nanašajo na postopek izvedbe (z
upoštevanjem veljavnih prilagoditev zaradi posledic epidemije Covid-19), je dovoljena pritožba na
šolsko maturitetno komisijo najkasneje naslednji dan (24 ur) po opravljanju pisnega, ustnega oziroma
praktičnega dela izpita. Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v petih dneh od prejema
pritožbe.

➢

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO: Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov
poklicne mature zahteva, da mu šola omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna
izpitne ocene. Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem
poklicne mature in o tem obvesti kandidata. Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena
oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer je kandidat opravljal poklicno maturo.

➢

UGOVOR NA PISNO OCENO: Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu (vpogled v
izpitno dokumentacijo je predpogoj za morebitni ugovor na oceno) vloži, na šolsko maturitetno
komisijo, obrazložen pisni ugovor na oceno ali način izračuna izpitne ocene.

➢

OCENJEVANJE Uspeh kandidatov pri poklicni maturi se ocenjuje s točkami (pri vsakem izpitu je
max. možno število točk 100), ki se na koncu pretvorijo v ocene, ki so od 1–5 oz. točkovne ocene od 1–
8 (pri slovenščini so možne 3 dodatne točke). SKUPEN USPEH JE SEŠTEVEK OCEN OZ.
TOČKOVNIH OCEN (min. 8 točk, max. 23 točk)

➢

Izpiti poklicne mature so brezplačni, dokler imate status dijaka na SZKŠ.

➢

Do razglasitve rezultatov (9. 9. 2021) so le ti STROGA IZPITNA TAJNOST. Objave
rezultatov na spletni strani NI.
Andreja Kmet
tajnica ŠMK za PM

