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POKLICNA MATURA 2021 – predmaturitetni preizkus         

 Navodila za dijake      

PISNI IZPITI:  

❖ Datum predmaturitetnega pisnega izpita  POM 2021 je objavljen na spletni strani šole. 

❖ Objava poimenskega razporeda bo na dan pisanja izpita ob 14.00, na oglasni deski v 

avli šole in na vratih učilnic.  

❖ Kandidati vstopajo  v šolo posamično (pri glavnem vhodu) - obvezno z masko in 

vzdrževanjem razdalje (1,5 –2 m). Šola bo za posamično vstopanje kandidatov na dan 

izpita odprta. Za kandidate bodo zagotovljene najkrajše poti do izpitnega prostora. 

❖ O načinu vstopa v šolo in v izpitni prostor, bodo kandidati obveščeni v Teams – ekipa 

poklicna matura. 

❖ Ob vstopu v šolo si kandidati razkužijo roke. 

❖ Kandidati dežurnemu učitelju pri vhodu v šolo oddajo izjavo, da v zadnjih 14 dneh niso 

imeli simptomov, ki kažejo na okužbo s covid19. Izjava je  na spletni strani šole (za 

polnoletne dijake in za mladoletne dijake). Brez izjave je vstop v šolo onemogočen. V 

kolikor je kandidat to izjavo predhodno oddal razredniku, je ni potrebno oddati 

ponovno.  

❖ Vstop v izpitni prostor ob 14.30. Vstop posamezno! Enako velja za izstopanje. 

❖ Vse predmete, razen dovoljenih pripomočkov kandidati pustijo pred izpitnim prostorom 

– in NE v garderobi (priporočeno je, da se elektronske naprave - tudi mobilne telefone 

sploh ne prinaša v šolo - že samo njihovo prinašanje v izpitni prostor je kršenje izpitnega 

reda). 

❖ Kandidati se posedejo po sedežnem redu in na levi zgornji  rob mize odložijo osebni 

dokument s fotografijo. Nadzorni učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če bo kandidat 

opravljal maturo z masko na obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z 

obraza. Če dijaka ni mogoče identificirati, se to opravi takoj po izpitu, primer pa se 

zabeleži v zapisnik. 

❖ Dovoljeni pripomočki na mizi: zaščitna maska, vrečka za njo in voda. 

❖ Uporaba maske je OBVEZNA ves čas trajanja izpita – pri vstopu, med deljenjem 

izpitnega gradiva, potekom izpita in ob zapuščanju šole. Maska mora segati od korena 

nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. Masko je treba občasno 

zamenjati, na 2 do 3 ure. 

❖ Pričetek pisanja ob 15.00. 

❖ 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 vso 

gradivo. 
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❖ 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.  

 
❖ Obvezno je razkuževanje kljuk. 

 

 

KANDIDATI  PRINESEJO S SEBOJ: 

a)  osebni dokument s sliko 

b)  pisalo in rezervno pisalo ter dovoljene pripomočke  

c)  masko 

d)  vrečko, v katero bodo morebiti odložili uporabljeno masko 

 

IZPITNI RED PRI PISNEM IZPITU: 

❖ Šifre: lepimo na izpitne pole (naslovnica) in ocenjevalne obrazce; na konceptni list jih 

zapišemo.  

❖ Dovoljeni pripomočki in pisala (lastni + rezervni, posojanje med kandidati ni 

dovoljeno).  

❖ Prekinitev izpita za obisk toaletnih prostorov.  

❖ Premor – namenjen le izmenjavi izpitnih pol.  

❖ Predčasno zapuščanje izpitnega prostora je možno le zadnjih 15 minut zadnje izpitne 

pole. 

❖ Kandidat sme zamuditi začetek pisnega izpita za največ 30 minut, vendar se čas pisanja 

ne podaljša 

❖ Kandidat upošteva navodila nadzornega učitelja, naloge rešuje samostojno in se ne 

pogovarja. 

❖ Pri zapuščanju izpitnega prostora oz. šole kandidati upoštevajo navodila nadzornih 

učiteljev. 

❖ Odhod iz šole naj poteka postopno, da se lahko vzdržuje primerna razdalja (pomagajo 

nadzorni učitelji in drugo  osebje na hodnikih). 

❖ Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno. 

 

 

 

 

 


