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Seminar
za predsednike in tajnike
šolskih komisij za zaključni izpit

Ljubica Lukan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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zakonske podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o zaključnem izpitu
…
…
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organi za izvedbo zaključnega izpita

Državna komisija za zaključni izpit
Šolska komisija za zaključni izpit
(člani lahko tudi iz vrst delodajalcev)
Šolske izpitne komisije za zaključni izpit
(člani lahko tudi iz vrst delodajalcev)
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šolska komisija za zaključni izpit

do konca oktobra:
◦ koledar
◦ nabor: izdelek, storitev, mentorji

do konca januarja:
◦ sklepi
◦ podrobnejša razporeditev
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zgradba zaključnega izpita

Izobraževalni program
◦ Izpitni katalog
ključne in poklicne kompetence
način opravljanja izpita
ocenjevanje

Šolska pravila o ZI
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izpiti
slovenščina (italijanščina, madžarščina)
◦ pisni in ustni izpit

izdelek oziroma storitev in zagovor
◦ individualno, v skupini
◦ v šoli, pri delodajalcu
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oprostitev
priznavanje
prilagoditve načina opravljanja
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opravljanje zaključnega izpita

kdor je uspešno končal zaključni letnik
◦ opravil vse obveznosti določene s programom

zagovor vedno pred ŠIK
junijski rok
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opravljanje zaključnega izpita

v različnih izpitnih rokih, vendar največ
trikrat v letu
lahko se opravlja ali izboljšuje večkrat
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opravljanje zaključnega izpita
izpraševalec
◦ praviloma učitelj ustreznega strokovnega
področja, ki je dijaka poučeval v zaključnem
letniku
◦ pri zagovoru lahko tudi dijakov mentor

vprašanja kandidatu postavlja le
izpraševalec
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listine

spričevalo o zaključnem izpitu
◦ priloga k spričevalu

obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu
spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo
obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu
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ukrepi

opomin  nadzorni učitelj ali mentor
prekinitev dela izpita ali izpita  ŠK ZI
razveljavitev izpitov  ŠK ZI
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varstvo pravic

pritožba na postopek  ŠKZI
ugovor na oceno v skladu s ZPSI
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odprava posledic COVID 19
Sklep o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo
zaključnega izpita v šolskem letu 2019/2020, številka 6036-94/2020/1, z
dne 15. 5. 2020.

Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku
v šolskem letu 2020/2021, Uradni list RS, številka 13/21, z dne 29. 1.
2021

Center RS za poklicno izobraževanje: priporočila za izvedbo ZI
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odprava posledic COVID 19

ŠIK lahko sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec
izpraševalec lahko sodeluje tudi na daljavo
pri pisnem izpitu je lahko prisoten le en nadzorni učitelj
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odprava posledic COVID 19
možnost spremembe rokov, teme in mentorja
šola pri izvedbi izdelka oz storitve in zagovoru lahko prilagodi
IK (zgradba in vrednotenje izpita, korekcija točkovnika za
izbrano nalogo/temo)
izpraševalec pri ustnem izpitu, v soglasju s kandidatom, lahko
določi drugo vprašanje kot je na izpitnem listku, ki ga je izbral
kandidat, če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo,
standardi in cilj iz predmetnega izpitnega kataloga, ki zaradi
izvajanja izobraževanja na daljavo, ni bilo predelano.
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