PRIPOROČILA IN DODATNA POJASNILA ZA IZVEDBO POKLICNE MATURE V ZIMSKEM
IZPITNEM ROKU
Pri izvedbi zimskega izpitnega roka poklicne mature (v nadaljevanju: matura) se z namenom
zagotavljanja varnosti kandidatov in ostalih udeležencev šolam priporoča, da poleg higienskih
priporočil, ki jih je pripravil NIJZ, s pravili hišnega reda določijo še naslednje:
-

Šola naj bo za posamično vstopanje kandidatov vsak dan izpita dovolj zgodaj odprta.
Vhode in izhode v šolo nadzirajo nadzorni, ki so lahko strokovni delavci šole ali ostali
zaposleni.

-

Šole v skladu s svojimi možnostmi vhode in izhode iz šole določijo tako, da so za kandidate
zagotovljene najkrajše poti do njihovega izpitnega prostora. Kandidati naj vstopajo in
izstopajo v šolo posamično in se gibljejo skozi šolske prostore s predpisano medsebojno
razdaljo. O načinu vstopa v šolo in v izpitni prostor, se kandidate obvesti po e-pošti.

-

Sestanek nadzornih učiteljev naj se vsak dan izpita začne dovolj zgodaj (npr. ob 7.45), da
se lahko zaključi pred vstopom nadzornih učiteljev in kandidatov v izpitni prostor (do
8.30).
Vsebinski del sestanka nadzornih učiteljev se lahko izvede v več prostorih z medsebojno
video povezavo, tudi kakšen dan pred pisanjem predmeta, če tako odloči ŠMK; tako da je
jutranji del namenjen predvsem razdeljevanju izpitnega gradiva.

-

Strokovni delavci in drugi zaposleni na šoli v dneh izvajanja pisnih izpitov opravljajo naloge
nadzora, in sicer:
o strokovni delavci kot nadzorni učitelji v izpitnih prostorih,
o strokovni in drugi delavci kot nadzorni pred izpitnim prostorom, na hodnikih in pri
vhodih/izhodih v šolo.

-

Kandidati vstopajo v izpitne prostore s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za
izstopanje.

-

Po prihodu v izpitni prostor kandidat osebne stvari odloži na za to določeno mesto. Vnos
elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan. Na mizi ima
kandidat lahko le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo ter vodo.

-

Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno izkaznico na levi
zgornji rob mize; nadzorni učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če bo kandidat opravljal
maturo z masko na obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.

-

Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu in z minimalnim
prijemanjem razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vse
gradivo.

-

Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga z razkuženimi
rokami in zaščitno masko na obrazu pobere nadzorni učitelj.

-

Med premori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole izpitne prostore prezračijo; zato se
kandidate vnaprej obvesti o ustreznih oblačilih.

-

Če bo za ustni izpit v šolski izpitni komisiji izpraševalec zaradi karantene ali samoizolacije
sodeloval na daljavo, priporočamo 3-člansko komisijo in med njimi člana, ki je predmetni
strokovnjak, ki bo v komisiji fizično prisoten.

-

Pri ustnem izpitu rokovanje s paketom izpitnih listkov in samimi listki v paketu pred izbiro
kandidata opravlja izpraševalec, po predhodnem razkuževanju rok.

-

Zaradi specifike priprave in izvedbe aktivnosti za opravljanje četrtega predmeta poklicne
mature se kandidatom omogoči uporaba specializiranih učilnic, delavnic, laboratorijev in
računalniške opreme, kadar je to potrebno za izvedbo praktičnih izpitov. Navedeni
prostori se uporabljajo ob doslednem upoštevanju vseh predpisanih varovalnih ukrepov
za preprečevanje širjenja COVID-19.

-

Mentor zagotovi, da je prostor za izdelavo izdelka ali opravljanje storitve iz četrtega
predmeta poklicne mature ustrezno pripravljen z upoštevanjem ukrepov za zaščito pred
širitvijo virusa, da je pripravljen material, potreben za izdelavo izdelka oz. za opravljanje
storitve, in drugi pripomočki, določenimi s predmetnim izpitnim katalogom in sklepi
šolske maturitetne komisije.

-

Mentor kandidate opozori na upoštevanje pravil varstva pri delu in varovanja zdravja ter
ukrepov za zaščito pred širitvijo virusa.

-

Kandidatom je dovoljena tudi uporaba garderobnih prostorov pri pripravi in izvedbi
četrtega predmeta poklicne mature, kadar potrebujejo zaščitna delovna oblačila in
opremo.

-

Učilnice, učilnice za praktični pouk, laboratoriji in šolske delavnice naj bodo urejeni tako,
da je omogočen predviden razmak med posameznimi dijaki ali med dijaki in učitelji
oziroma mentorji. Urejen naj bo tudi koridor, ki omogoča prehajanje med posameznimi
prostori in sanitarijami.

-

Kandidate ob vstopu v prostor nadzorni učitelj s primerne razdalje usmeri na njihovo
mesto.

-

Odsvetujemo izvajanje dejavnosti, pri katerih ni mogoče vzdrževati priporočene
medosebne razdalje.

-

Posebno pozornost je treba nameniti bolj pogostemu razkuževanju opreme,
pripomočkov, orodij, strojev in naprav, ki so namenjeni skupni uporabi pri izvajanju
praktičnega dela izpitov.

-

Pri kandidatih, ki imajo utemeljene razloge, se lahko zagovor izvede tudi na daljavo.

V zvezi z naknadno prijavo ali odjavo od posameznega izpita ali mature v celoti, se kot
upravičen razlog za nepravočasno odjavo oziroma ali neudeležbo na izpitu oziroma delu izpita
štejejo tudi naravne nesreče (nalezljive bolezni sodijo v to kategorijo). Pri uveljavljanju
upravičenih razlogov morajo kandidatu priložiti ustrezno potrdilo. Vlogi na pristojno državno
komisijo mora biti priloženo mnenje ŠMK.
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