POTEK PISNEGA MATURITETNEGA IZPITA 2021-A v Covid razmerah
Že v mesecih in dneh pred izpitom se (pri rednem pouku, z maturitetne oglasne deske,
maturitetne spletne strani šole, Oglasne table v eAsistentu …) seznanite s:
1. Predpisanimi in dovoljenimi potrebščinami za izpit
2. njegovem trajanju (začetek, odmori, prekinitve, število pol…)
3. Izpitnim redom.
4. Šolskim redom in Hišnim redom v izjemnih okoliščinah (letos)
Pri izvedbi se letos poskuša v čim večji meri zagotavljati fizično distanco, osebno higieno,
razkuževanje rok, higieno kašljanja in kihanja v rokav, da se mature udeležijo samo
zdravi, oblikovane manjše skupine, manj je neposrednih stikov in (pre)prijemanja gradiv,
intenzivnejše je čiščenje prostorov pred izpiti, prezračevanje…
Na dan izpita:
1. Od doma pojdite dovolj zgodaj.
2. Pridite v šolo vsaj 1 uro pred izpitom (torej najkasneje ob 8.00 – vsi pisni deli
izpitov se sicer začnejo ob 9.00!), zbrani in siti, saj bo pred vami dolg in naporen
dan! Poskusite se umiriti, zbrati.
3. Še pred vstopom v šolo preverite, če imate res s seboj vse potrebno:
- dokument, ki vsebuje sliko in EMŠO,
- potrebščine, ki so potrebne za posamezen izpit (VEČ pisal (zaradi rezerve!),
obvezno primerno MEHKE, torej HB svinčnike, PLASTIČNO radirko),
- kalkulator (kjer je zahtevan) brez možnosti grafičnega prikaza in simbolnega
računanja (če ne veste ali je ustrezen že med letom preverite pri profesorjih
matematike),
- geometrijsko orodje (kjer je potrebno),
- nepopisan (!) slovar v knjižni (!) obliki pri tujih jezikih…;
- EDIGS ali brisalec črnila je prepovedano uporabljati!!!! Prepovedano je tudi
pisanje s svinčnikom, razen označevanje “krogcev” na “listih za odgovore”, saj
se taki odgovori točkujejo z 0 točkami!!!!).
- masko in prozorno vrečko, v katero boste odložili uporabljeno masko in jo po
končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov
- razkužilo za roke po želji (čeprav bodo ta tudi na šoli)
- Če boste kaj pozabili, je pametno, da pokličete domov, naj vam pozabljeno
pripeljejo.
- s sabo imate lahko pollitrsko plastenko ali steklenico vode z odstranjeno
nalepko.
- Zaradi nevarnosti širjenja bolezni si pripomočkov ni dovoljeno izposojati.
4. Vso odvečno garderobo odložite v avtomobile (če dostop do šolskih garderob
ne bo dovoljen!), saj na izpit ne boste smeli vzeti ničesar (razen dokumenta, vode
in dovoljenih potrebščin)! Oblečeni bodite primerno toplo, ker se bodo izpitni
prostori pogosto zračili.
5. Še posebej opozarjamo, da odložite mobitele in ročne ure ter vse ostale
komunikacijske naprave! Teh v šoli ne bomo pobirali zaradi večje možnosti
prenosa virusa pri pobiranju in delitvi. S sabo lahko vzamete na izpit še zdravila,
vendar morate to, da jih imate pri sebi, še pred začetkom izpita povedati

nadzornemu učitelju, ki bo odločil, kam jih boste odložili in po potrebi z dovoljenjem
vzeli.
6. Malice Ministrstvo dijakom, ki opravljajo izpite, ne plača in vam torej po navodilih
Ministrstva ne pripada! Pripada le za dni pouka. Zato jo morate plačati. Cena
malice, posebej pripravljene za maturante bo v šolskem letu 2020/2021 2,42 €
(sendvič, sok in frutabela).
- Malico bomo na dan predmaturitetnega (!) preizkusa pripravili za vse,
razen za tiste, ki jo boste vnaprej pravočasno odpovedali. Znesek bo
obračunan na položnici za malico. Ker bo preizkus potekal v soboto, ko na
šoli ni drugih dijakov, vas pa je malo, boste odšli na malico v edilnico.
- Malico bomo na dan pisnih maturitetnih preizkusov, ki so iz več delov,
pripravili le za tiste, ki jo boste pravočasno naročili. V ta namen boste v
razrede pred koncem leta dobili iz računovodstva spisek, da se boste
prijavili za želene dneve. Znesek bo obračunan na zadnji položnici za
malico v tem šol. letu.
Malice bodo varno dostavljene v izpitne prostore (ali pred njih). Malice bo
delil pooblaščeni delavec šole.
Letos je izjemoma dovoljeno prinašanje svoje malice, ki jo boste odložili v
izpitnem prostoru in použili med odmorom, predvidenim za malico, v
izpitnem prostoru. Med pisanjem malice ne boste smeli imeti pri sebi, pač
pa na prostoru, ki ga bo odredil nadzorni učitelj pred začetkom izpita.
7. Šola bo zaradi posamičnega vstopanja kandidatov odprta dovolj zgodaj –
vstop (in izstop) nadzirajo dežurni delavci šole.
8. Pred vstopom v šolo, pri gibanju po hodnikih in skupnih prostorih, v toaletnih
prostorih in pri izhodih se upošteva priporočena razdalja in pravila nošenja
zaščitnih mask, skratka pravila Hišnega reda za izjemne razmere.
9. Pri vhodu bo zagotovljeno razkužilo. Proti izpitnim prostorom boste odšli obuti
v čevlje.
10. Po določeni – najkrajši poti – se po vstopu v šolo na poziv dežurnih delavcev šole
odpravite do svojega izpitnega prostora. Kje boste opravljali izpit, boste letos
izjemoma obveščeni vsaj dan vnaprej v kanalu eAsistenta, občani pa preko
e-sporočila, prav tako vsaj dan pred izpitom. [Za prvega od izpitov (angleščino)
boste dobili obvestilo sorazmerno pozno, v petek pozno popoldne.]. Ti razporedi
so namreč v normalnih razmerah izpitna tajnost do najmanj 1 uro pred začetkom
pisnega dela izpita!
11. Sedežni red bo obešen na hodnikih pred učilnicami, imeli pa ga bodo tudi nadzorni
učitelji v izpitnih prostorih. Ko boste v učilnico vstopili in to posamezno, se boste
usedli na mesto, določenim s sedežnim redom.
12. Sestanek nadzornih učiteljev bo ob 8.00, da se bo lahko zaključil pred
vstopom nadzornih učiteljev (do 8.30) in kandidatov (ob 8.35) v izpitni
prostor.
13. Izpitni prostori bodo v naravoslovnem traktu – učilnice 35, 36, 37 in 38.
Kandidati se pred izpitnimi prostori NE zbirate, v hodniku ste razporejeni v
vrsto z medosebno razdaljo min. 2 m. Vrata v izpitne prostore bodo odprta,
da bo čim manj dotikov kljuke. Prenose preko kljuk bomo preprečevali tudi z
brisanjem z alkoholnim robčkom. Nadzorni učitelji bodo že v izpitnih prostorih

zato, da lahko posamično vstopate v predpisani medsebojni razdalji in se
usedete na mesto, določeno s sedežnim redom. Tudi iz izpitnih prostorov boste
izstopali na enak način.
14. Vsi se usedite za mize enotno – ali levo ali desno.
15. Ko ste na svojem mestu, lahko masko varno odstranite in odložite v svojo
vrečko. Tudi nadzorni učitelj v izpitnem prostoru, ko so kandidati v prostoru za
svojimi mizami, lahko masko odstrani.
16. Identifikacija maturanta se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno
izkaznico ali drug dokument s sliko in EMŠO (vozniško dovoljenje, potni list) na
zgornji rob (vogal) 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.
17. Na mizi ima kandidat lahko le dokument, dovoljene pripomočke, zaščitno
masko in prozorno vrečko zanjo ter vodo. Identifikacijski dokument bo na mizi
ostal med vsemi deli izpita in med odmori. Z mize ga bo kandidat vzel šele po
zadnjem delu izpita, ko bo to dovolil nadzorni učitelj.
18. Nadzorni učitelj bo ob identifikaciji preveril upoštevanje sedežnega reda in
na tablo napisal čas pisanja izpitnih pol.
19. Nadzorni učitelj bo:
- s predhodnim razkuževanjem rok in z masko na obrazu delil gradivo z
minimalnim prijemanjem – najprej šifre in zatem ostalo gradivo za izpit
- opozoril kandidate, da preverijo, če so prejeli vse gradivo
- nadzoroval potek izpita tako, da se bo minimalno gibal v prostoru in ne bo motil
kandidatov, pri čemer bo poskušal vzdrževati potrebno razdaljo do kandidatov
- med izpitom bo izpolnjeval Zapisnik o poteku pisnega izpita
- za krajšo odsotnost kandidata iz izpitnega prostora zaradi odhoda v toaletne
prostore bo za spremstvo poklical rezervnega nadzornega učitelja s hodnika.
20. Izpitno gradivo sproti, tako kot ga dobivate, opremljajte s šiframi. Na
konceptne liste šifro NAPIŠITE, na vse ostalo izpitno gradivo jo NALEPITE!
21. Ko dobite izpitno polo, je ne odpirajte! Nanjo le nalepite šifro.
22. Skupaj z nadzornim učiteljem ali sami preberite navodila na naslovnici
izpitne pole.
23. Ob 9.00 bo nadzorni učitelj napovedal začetek reševanja pol. Šele takrat
lahko izpitne pole odprete. Opozoril bo, da preverite:
- ali je tisk nalog/besedila v izpitni poli čitljiv in
- ali izpitna pola vsebuje vse strani in priloge (primerjava s podatkom na
naslovnici). V primeru dejansko ugotovljene napake se kandidatu pisna pola
zamenja.
24. Prvih 30 minut učilnice ne smete zapustiti, kasneje pa le eden in ob
odobritvi nadzornega učitelja. Kandidata z nameščeno masko, ki bo zapustil
učilnico, da bi odšel na WC, bo spremljal eden od dveh rezervnih nadzornih
učiteljev, ki bosta na hodniku. Uporabljate toalete v naravoslovnem traktu. Zunaj
razreda se kandidat ne sme pogovarjati z drugimi kandidati. Čas odsotnosti
in vzrok zapustitve razreda nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik! (Med pisnim
izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu rezervnega nadzornega učitelja
zapusti izpitni prostor le po en kandidat istočasno.)

25. Med izpitom upoštevajte vsa navodila nadzornega učitelja in Izpitni red! Vsa
navodila oz. vprašanja natančno preberite, kaj zahtevajo od vas, in odgovarjajte
natančno! Odgovore, ki naj jih ocenjevalec ne upošteva, prečrtajte! Tudi na
konceptnih listih! Nejasni in nečitljivi odgovori tudi ne bodo upoštevani!
26. V primeru kršitev Izpitnega reda (30.a člen), vam bo izrečen eden od ukrepov:
- opomin(neupoštevanje oz. kršenje pravil izpitnega reda, poskus prepisovanja
od drugih kandidatov, pogovarjanje, gledanje naokoli, motenje drugih (s tako in
tako prepovedanim mobitelom...), podajanje predmetov, ipd.; posledica:
opomin se vpiše v zapisnik, ki gre z vašimi izpitnimi polami v Ljubljano!!!),
- prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela izpita (če kljub
izrečenemu opominu nadaljujete s kršitvijo ali izpitni red ponovno kršite; če vas
zalotijo s prižganim ali ugasnjenim (!) mobitelom; posledica: ta izpitna pola se
zato točkuje z 0 točkami) ali
- prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanja izpita (če ste zaloteni pri uporabi
nedovoljenih sredstev, pripomočkov ("plonkcev", ipd.) ali metod pri izpitu - tudi
brez predhodno izrečenih drugih ukrepov!!!; posledica: celotni izpit je
neocenjen).
27. Če končate s pisanjem izpitne pole predčasno, ostanete na svojem mestu in
počakate na konec izpita.
28. 15 minut pred koncem pisanja pole vas bo nadzorni učitelj na to opozoril z
namenom, da počasi zaključujete s pisanjem - od takrat dalje nihče ne sme
zapustiti učilnice do izteka dela izpita!
29. Na iztek pisanja 1. izpitne pole boste prav tako opozorjeni Z BESEDAMI
nekako takole: “Čas pisanja je potekel, odložite pisala, zložite izpitno gradivo,
poleg položite šifre…”.
30. Izpitno gradivo zložite po navodilih nadzornega učitelja, ga odložite na rob
mize in OSTANITE NA SVOJIH MESTIH in si namestite maske!!!
31. Izpitno gradivo bo pobral nadzorni učitelj z razkuženimi rokami in zaščitno
masko na obrazu po Zapisniku in jih vložil v namensko ovojnico. Roke si bo
umil in/ali razkužil tudi po pobiranju gradiva. V času pobiranja pol nosijo
maske tako profesor kot dijaki.
32. NADZORNI UČITELJI ODNESEJO ZAPEČATENO IZPITNO GRADIVO V
KABINET ZA MATURO in odidejo na malico. V tem času jih v učilnici
nadomestijo rezervni nadzorni učitelji ali drugi delavci šole.
33. Sledi odmor. Med njim rezervni nadzorni učitelj ali drugi delavci šole
(varnostniki….) izpitne prostore prezračijo. Da vas med prezračevanjem ne bi
zeblo, bodite dovolj oblečeni. V IZPITNEM PROSTORU JE VEDNO DELAVEC
ŠOLE, NADZORNI ALI REZERVNI NADZORNI.
34. Med odmorom ostanete kandidati praviloma v izpitnem prostoru. Med
prezračevanjem prostora se lahko razgibate, dovoljeni so nujni izhodi v
toaletne prostore, pri čemer ohranjajte fizično razdaljo, lahko pojeste malico
oz. prigrizke.
35. Med odmorom v izpitnem prostoru ne sme biti izpitnega gradiva.
36. Odmor med polama traja 30 minut.
37. Še pred koncem odmora se usedite na svoje prejšnje mesto, prišel bo tudi
nadzorni učitelj z novimi izpitnimi polami, ki jih dostavi nadzorni ali rezervni

nadzorni učitelj, in začelo se bo pisanje naslednje izpitne pole na enak način
kot prejšnje (postopek je enak kot pri pisanju prejšnje pole!).
38. Posebnost je t.i. 10 minutna »prekinitev« (tako se imenuje!) med 1. in 2. izpitno
polo pri tujih jezikih. »Prekinitev« ni odmor! Namenjen je zgolj pobiranju 1. in
razdelitvi 2. izpitne pole, zato med »prekinitvijo« ostanete na svojih mestih.
Namestite si masko!. Odmor pri tujih jezikih je torej med polama 2. in 3.
39. Pisanje druge oz. zadnje izpitne pole se zaključi po enakem, zgoraj opisanem
postopku, za 1. izpitno polo.
40. Po koncu pisanja zadnje izpitne pole vzamete z mize dokument…. Ter odidete
domov. In ne pozabite priti na naslednji pisni izpit, določen z maturitetnim
koledarjem,
z
dokumentom
in
vsemi
potrebnimi
pripomočki!
Prostori bodo po odhodu kandidatov prezračeni, očiščeni in razkuženi.
Matura je zrelostni izpit, zato se v času opravljanja mature zrelo tudi obnašajte !
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