SPLOŠNA in POKLICNA MATURA 2020
Pisni izpit – navodila za kandidate
Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati v Republiki Sloveniji istega dne z začetkom ob
9.00 uri. Začetek pomeni čas, ko kandidati začnejo z reševanjem izpitne pole. Kandidati v šolo
vstopijo od 8.15 dalje, pri čemer pazijo na predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za
izstopanje.
Kandidati vstopijo v učilnico in zasedejo mesto po razporedu, ki je objavljen na vratih učilnice.
Kandidati se pred učilnico ne zadržujejo. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita (pola 1) za
največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Nadaljnjih delov izpita (pola 2, 3) ne sme
zamuditi.
Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred
začetkom izpita položi na rob mize. Če bo kandidat opravljal maturo z masko na obrazu, jo za
identifikacijo za kratek čas odmakne. V primeru, da dokumenta nima, se identifikacija opravi
naknadno, nadzorni to zabeleži v zapisnik.
Kandidati imajo lahko pri sebi pisalni pribor in dovoljene pripomočke, kot jih predpisuje predmetni
izpitni katalog (korekturna sredstva in mobiteli niso dovoljeni). Na mizi imajo lahko tudi zaščitno
masko, vrečko zanjo in vodo. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne premete, ki jih
morajo odložiti na za to določeno mesto (tudi prigrizke).
Pisni izpit nadzoruje najmanj en učitelj, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem
nadzoruje potek izpita.
Ko nadzorni učitelj kandidatom razdeli izpitno gradivo, jih posebej opozori, da preverijo, ali so
prejeli vse gradivo, da preberejo navodila na gradivu in se po teh ravnajo. Kandidati nato izpitno
gradivo opremijo s šiframi. Na konceptni list zapišejo šifro ročno.
Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge rešujejo samostojno, med seboj
se ne smejo pogovarjati ali motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev
izpitnega reda.
Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po
en kandidat. Odsotnost traja največ 5 minut.
Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa,
določenega za pisni izpit, kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora.
Pisni izpit je lahko sestavljen iz več izpitnih pol. Če je pri pisnem delu izpita več izpitnih pol,
nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli le prvo polo in jo po koncu pisanja tudi pobere.
Kadar med izpitnimi polami ni določenega odmora, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru,
ki traja največ 10 minut. Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora.
Kadar je med izpitnimi polami določen največ 30-minutni odmor, kandidati ostanejo v izpitnem
prostoru, lahko se v prostoru gibljejo, vendar ohranjajo medsebojno varnostno razdaljo. Dovoljeni
so nujni izhodi v toaletne prostore.
Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati. Kandidat lahko odda svoj izdelek pred
iztekom časa določenega za izpit in zapusti prostor. Nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik čas oddaje
izpitnega gradiva.
Ko mine čas, določen za pisni izpit, nadzorni učitelj naroči kandidatom, da prenehajo pisati,
odložijo pripomočke in pisala ter pustijo izdelke na robu mize. Nadzorni učitelj pobere izpitno
gradivo. Nato dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor.

