
PRAVILA ZA IZVEDBO PISNIH IZPITOV POKLICNE MATURE 

Navodila za kandidate 
 

Kandidati naj se zbirajo pred šolo od 8.20 do 8.30.  

Na  vratih glavnega vhoda bo objavljen razpored kandidatov po učilnicah.  

 

Vstop v šolo ob 8.30, posamično, z masko. Razporedi so objavljeni še na oglasni deski pri 

glavnem vhodu, na oglasni deski PM , na učilnicah in pri vseh nadzornih učiteljih na hodniku. 

 

Vstop v izpitni prostor, posamično, z masko. Kandidati odložijo osebne stvari zadaj, na za to 

določen prostor. Na svoj prostor pa predpisane pripomočke, masko in vodo. Mobilne 

telefone izklopijo in odložijo na klop pred tablo. 

 

V izpitnem prostoru je en nadzorni učitelj. 

 

 Kandidati na levi rob mize odložijo osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list), da 

nadzorni učitelj preveri identiteto.  

 

Nadzorni učitelj prebere navodila kandidatom, nato z razkuženimi rokami razdeli izpitno 

gradivo. Kandidati iz bele kuverte (na desni strani) vzamejo svojo šifro in jo napišejo (na za to 

določen prostor – desno zgoraj) na izpitno polo, ocenjevalni obrazec in konceptni list ter šifro 

vrnejo nazaj v kuverto. 

 

Ob 9.00 začnejo s pisanjem izpitne pole. 

(Kandidati naj bodo točni, naj ne zamujajo, ker s tem motijo ostale kandidate. Dovoljena je 

zamuda do 30 minut, kasneje ne smejo več vstopati v izpitni prostor.) 

(Dijaka na WC spremlja nadzorni učitelj na hodniku.) 

Če kandidat predčasno zaključi s pisanjem prve izpitne pole (SLO, ANG), zapre izpitno polo, 

ostane na svojem prostoru in v miru počaka na zaključek pisanja. 

 

Po končanem izpitu kandidat gradivo odloži na rob mize. Nadzorni učitelj z razkuženimi 

rokami in masko na obrazu pobere gradivo in šifre. 

 

Kandidati  posamično tudi zapuščajo izpitni prostor. Pri izstopanju nosijo maske. 



 

Med odmorom (SLO, MAT, ANG) kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, lahko se po 

prostoru gibljejo, a ohranjajo primerno distanco. Med odmorom temeljito prezračimo 

prostore. Dovoljen je tudi izhod v toaletne prostore. 

 

 

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE  -  PISNI IZPITI 

Pisni izpit se začne ob 9.00 uri. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z 
dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. 

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti izpitni 
prostor le po en kandidat. 

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega 
za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 
 

Za menjavo izpitnih pol je določen premor. Premor traja največ 10 minut. V tem času kandidati 
ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati. 

Kandidat lahko odda gradivo za izpit pred iztekom časa in zapusti izpitni prostor. Nadzorni 
učitelj vpiše v zapisnik čas oddaje gradiva za izpit. 
 

 

 

 


