Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
Datum: 13. maj 2019
NAVODILA DIJAKOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV
PROGRAMOV KT, KZ, FT, ZN, ZN – pti ZA IZVEDBO POKLICNE MATURE
 Dijaki, ki ne boste uspešno zaključili zaključnega letnika, se morate odjaviti od spomladanskega
roka poklicne mature in od dodatnega maturitetnega predmeta, če ste se nanj prijavili. Zadnji
rok za odjavo je petek, 25. maj 2019. Odjavite se z obrazcem “ODJAVA OD PM”, ki ga
dobite pri tajnici PM (Andreja Kmet). Izpolnjen obrazec oddajte tajnici PM. Za opravljanje
jesenskega roka PM se morate ponovno prijaviti po popravnih izpitih. Tudi, če niste opravili
popravnih izpitov, se prijavite na jesenski rok PM ker je zadnji rok za prijavo že 6. julij 2019.
Kasneje se lahko odjavite, če boste neuspešni pri popravnih izpitih v jesenskem roku (rok za
odjavo od jesenskega roka PM je 20. avgust 2019).
 VSI PISNI IZPITI se začnejo ob 9.00, zato morate priti v šolo na dan izpita najkasneje ob
8.30 (razpored bo na oglasni deski za poklicno maturo). S seboj prinesite osebni dokument s
sliko za identifikacijo ter dovoljene pripomočke za posamezen predmet (objavljeni so na
oglasni deski PM); ob 8.40 počakate pred razredom, kamor ste razporejeni (razporedi bodo
objavljeni na dan pisnega izpita, najkasneje eno uro pred izpitom). Natančno upoštevajte izpitni
red s katerim ste bili seznanjeni in navodila nadzornih učiteljev.
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2. predmeta PM (ZN, KEM, KOZ, FAR)

 Časovni razporedi opravljanja ustnih izpitov in 4. predmeta bodo objavljeni najkasneje v petek 7.
junija 2019, po 12. uri.
 dodatni maturitetni predmet: roki pisnih izpitov so objavljeni na spletni strani RIC-a in v okviru
ŠC Nm na oglasni deski SPLOŠNE MATURE (pri zgornjem kemijskem kabinetu). Osnovni izpitni
red in uporaba šifer sta enaka kot pri poklicni maturi (sedežni red, dovoljeni pripomočki, šifre,
osebni dokument s sliko za identifikacijo…). Sedežni redi ter vsi razporedi bodo objavljeni na
oglasni deski splošne mature posamezne gimnazije, kjer opravljate 5. predmet (kontaktna oseba
je tajnica/tajnik splošne mature) in NE na oglasni deski PM na Srednji zdravstveni in
kemijski šoli! Razporedi za ustne izpite bodo prav tako objavljeni na oglasnih deskah splošne
mature določene gimnazije.
 USTNI IZPITI: komisija pri ustnih izpitih je tričlanska (izpraševalec, predsednik in član), pri 4.
predmetu je komisija lahko tudi 4-članska (prisoten še zunanji član). Na ustne izpite, glede na
razpored, pridite vsaj eno šolsko uro prej kot ste razporejeni (če ste razporejeni od pol devetih
naprej). 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.

 Priprave na poklicno maturo, ki bodo od 21. maja 2019 do 24. maja 2019 so predvidene za vse
dijake, ki boste opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku 2019, priprav pa se lahko
udeležite tudi dijaki, ki ne boste opravljali poklicne mature v spomladanskem roku, ker jih v
jesenskem obdobju ne bo.
 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 na isti šoli.
 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. Kandidat lahko ponovno opravlja četrti predmet
poklicne mature, če ponovno opravlja poklicno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo
točke, dosežene v izpitnem roku v katerem je ponovno delal 4. predmet.
 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, 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 (izpitne pole, list
za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje), 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. Na ustno oceno in
oceno 4. predmeta ugovor ni možen.
 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 (5. 7. 2019) so le ti STROGA IZPITNA TAJNOST. Objave
rezultatov na spletni strani NI.
Andreja Kmet, prof.
tajnica ŠMK za PM

