Datum: 13. 4. 2021
Št. dokumenta: 6047-06/2020-02
Na podlagi 4. člena Sklepa o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021 (Sklep
ministrice za izobraževanje št. 0070-47/2021, z dne 29. 3. 2021, objavljen v Uradnem listu RS, št.
57/2021, z dne 12. 4. 2021) Center RS za poklicno izobraževanje izdaja

NAVODILA IN PRIPOROČILA

za izpeljavo zaključnega izpita (storitev in zagovor) v izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Frizer, v šolskem letu 2020/21
Navodila in priporočila so pripravili: Nada Šmid (Kranj), Iztok Drožina (Koper), Matjaž Prestor (Sevnica),
Saša Silovšek (Celje), Tadej Braček (Ljubljana), Nadja Jager Popović (Maribor) in Boris Klančnik (CPI).

I.
Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se na spomladanskem in jesenskem
izpitnem roku v šolskem letu 2020/21 zaključni izpit v izobraževalnem programu srednjega poklicnega
izobraževanja Frizer izvede, kot sledi:
1. Izpeljava izpita
Kandidat opravlja storitev v šoli, v strokovno opremljeni učilnici za izvajanje frizerskih storitev.
Zagovor opravi kandidat v šoli, pred šolsko izpitno komisijo in v rokih, določenih s šolskim koledarjem.
2. Merila ocenjevanja
Področja ocenjevanja in maksimalno število točk posameznega področja ocenjevanja, ki so določena v
Izpitnem katalogu, morajo ostati nespremenjena.
Znotraj posameznega področja ocenjevanja pa se lahko prilagodi merila ocenjevanja in število točk za
posamezna merila.

II.
Določbe veljavnega Izpitega kataloga za izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja
Frizer, ki jih določbe teh Navodil in priporočil začasno ne spreminjajo, se še naprej uporabljajo za
izvedbo zaključnega izpita v šolskem letu 2020/21.
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Obrazložitev:
V veljavnem izpitnem katalogu je poleg izpitnih ciljev in izkazanih poklicnih kompetenc določena tudi
izpeljava izpita in ocenjevanje. V poglavju Izpeljava izpita je določeno:
Pri storitvi (praktičnem delu izpita) kandidat opravi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

žensko striženje,
oblikovanje ženske pričeske,
moško striženje,
oblikovanje moške pričeske,
barvanje las ali trajno kodranje,
manikiranje,
ličenje.

Določena so področja ocenjevanja in maksimalno število točk, česar ne prilagajamo. Prilagajamo merila
ocenjevanja.
PODROČJE
MERILA OCENJEVANJA
OCENJEVANJA
izvirnost in kreativnost (3)
1
strokovnost načrtovanja izvedbe (žensko striženje, oblikovanje ženske pričeske, moško striženje,
načrtovanje oblikovanje moške pričeske, kemijski postopek, ličenje, manikira) (7)
Žensko striženje in oblikovanje ženske pričeske (20) - urejenost delovnega mesta in kandidata,
- upoštevanje higiensko-varnostnih
predpisov v frizerskem salonu,
Moško striženje in oblikovanje moške pričeske (16)
- strokovna uporaba preparatov,
Kemijski postopek (10)
utrjevalcev in negovalnih sredstev,
2
- tehnologija izvedbe storitev,
Ličenje (8)
izvedba
- uporaba naprav in pripomočkov,
- kakovost celovitega izgleda izvedene
Manikira (6)
storitve.
preglednost in izgled poročila in spremljajoče dokumentacije (2)
3
dokumentacija strokovnost besedila (8)
predstavitev zaključnega dela z utemeljitvijo (5)
4
zagovor
strokovnost zagovora (15)
SKUPAJ

ŠTEVILO
TOČK
10

60

10
20
100 točk

Pri zaključnem izpitu v šolskem letu 2020/21 bomo v izobraževalnem programu frizer SPI prilagodili
izvedbo zaključnega izpita po izpitnem katalogu. Prilagoditev izvedbe ZI je bila dogovorjena na
sestanku ravnateljev frizerskih šol (24. 3. 2021):
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Usklajevanje izvedbe zaključnega izpita vodi predsednik Šolske komisije za zaključni izpit.
O prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita šola javno seznani dijake.
Na zaključnem izpitu 2021 bodo kandidati pri storitvi (praktičnem delu izpita) opravljali najmanj:
- žensko striženje,
- oblikovanje ženske pričeske,
- moško striženje,
- oblikovanje moške pričeske,
- manikiranje.
Število potrebnih modelov za izvedbo zaključnega izpita določi Šolska komisija za zaključni izpit na
predlog strokovnega aktiva. Priporočeno je izbrati najmanj en moški in najmanj en ženski model.
Zagovarjajo se lahko vsi postopki predvideni v Izpitnem katalogu (tudi kemijski postopek in
ličenje), če tako odloči Šolska komisija za zaključni izpit.
Časovno omejitev praktičnega dela izpita določi Šolska komisija za zaključni izpit. Priporočen čas
izvedbe je največ 4 ure.
Po 17. členu Pravilnika o zaključnih izpitih lahko kandidat izpit iz izdelka oziroma storitve in
zagovor opravlja v enem dnevu. Šolska komisija za zaključni izpit lahko določi izvedbo storitve in
zagovor v različnih dnevih.

