POKLICNA MATURA

Posvet o poklicni maturi za
dijake 4. letnika

POMEMBNO PRED ZAČETKOM
POKLICNE MATURE


Koledar PM (Šolska spletna stran, RIC)



Strokovne vsebine maturitetnih predmetov


PIK – predmetni izpitni katalogi



Seznam izpitnih vprašanj za ustne izpite (do 1. oktobra)



5. predmet: prijava na gimnaziji



Kandidati s posebnimi potrebami (KPP)





Oddaja vloge za uveljavljanje pravic do 15. novembra



Dokazilo: Strokovno mnenje komisije za usmerjanje

Plačilo PM: kdor nima statusa dijaka na naši šoli
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DEJAVNOSTI IN POTEK POKLICNE MATURE
 NOVEMBER:
 FEB.

– MAR.: predmaturitetni preizkus

 MAREC:
 MAJ:

predprijave do 15. novembra

prijava k spomladanskemu roku

priprave na PM

 JUNIJ:

spomladanski izpitni rok

 JULIJ:

rezultati in prijava na jesenski rok

 AVGUST:

jesenski izpitni rok
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PREDMETI POKLICNE MATURE
1. Predmet: SLOVENŠČINA

2. Predmet: ZDRAVSTVENA NEGA
3. Predmet: dokončna odločitev ob prvi prijavi k PM
 ANGLEŠČINA/NEMŠČINA ali
 MATEMATIKA
4. Predmet: STORITEV IN ZAGOVOR
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POTEK IZPITOV


Pisni izpiti (SLO, ZNE, MAT/TJE)
Začetek ob 9.00 uri, pred izpitnim prostorom ob 8.40 uri
 Izpitni red - identifikacija z osebnim dokumentom, sedežni red,
zamude, odhodi itd.
 Dovoljeni pripomočki (določeno v PIK-ih)




Ustni izpiti (SLO, ZNE, MAT/TJE)
Izpitni listki (Kombinacija 3 izpitnih vprašanj iz seznama)
 Enkratna zamenjava, priprava do 15 minut, izpraševanje do 20 minut
pred 3 člansko komisijo




Storitev in zagovor
Storitev na klinikah ob 7.00 pri mentorju
 Poročilo o opravljeni storitvi v 2 izvodih
 Zagovori v šoli pred 3 člansko komisijo
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IZPITNI RED


Kršitve izpitnega reda:








Ukrepi (Sklepi so izdani v 24 urah po ugotovljeni kršitvi):








Posedovanje pom. listkov ali nedovolj. pripomočkov, mobitelov
Oziranja, pogovarjanje, sporazumevanje
Prepisovanje ali dopustitev prepisovanja
Motenje poteka izpita
Zamenjava identitete kandidata itd.
Opomin
Prekinitev reševanja izpitne pole (Zapustiti prostor, 0 točk)
Prekinitev dela izpita (Zapustiti prostor, 0 točk)
Razveljavitev vseh opravljenih izpitov

Pritožba kandidata na postopek izvedbe izpita:


Najkasneje naslednji dan po izpitu tajnici ŠMK

9

OCENE PRI PREDMETIH
POKLICNE MATURE
PREDMET

OCENE

TOČKOVNA OCENA

SLO

Od nzd(1) do odl(5)

Od 1 do 8

ZNE

Od nzd(1) do odl(5)

/

ANG/MAT

Od nzd(1) do odl(5)

/

SZ

Od nzd(1) do odl(5)

/
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SPLOŠNI USPEH PRI POKLICNI MATURI


Opravljena matura:




Pri vseh predmetih pozitivna ocena – najmanj zadostno (2)

Splošni uspeh:
je seštevek ocen oz. točkovnih ocen doseženih pri
posameznih predmetih.
 Izražen je v točkah: od 8 do 23 točk.




Izjemen splošni uspeh:




Določi Državna komisija PM (zadnje leto 22 in 23 točk)

Neopravljena matura: uspeh ni določen
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SEZNANITEV Z USPEHOM


Seznanitev z uspehom:




Objavljeni rezultati na spletu in v avli šole
Slovesna podelitev spričeval
Obvestilo o PM (ocene in točke pri predmetih)



“Zlati maturantje” - spričevalo s pohvalo



Vpogled v izpitno dokumentacijo in izračun ocene





Pisna vloga v 3 dneh po objavi rezultatov tajnici ŠMK
Pisni ugovor na oceno oddati najkasneje naslednji dan po
vpogledu
Ugovor na ustni izpit ni mogoč
ŠMK PM odloči o ugovoru v 15 dneh. Odločitev je
dokončna.
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POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE
USPEHA


Možnost večkratnega opravljanja PM v celoti



Ocena za 4. predmet - storitev in zagovor je trajna



Popravljanje
Doseženi morata biti najmanj 2 pozitivni oceni
 Še dve leti po opravljanju PM na isti šoli




Izboljševanje
Enkratno ponovno opravljanje izpita – še dve leti po
opravljeni PM
 Upošteva se boljša ocena
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KJE JE MOGOČE PRIDOBITI
INFORMACIJE
Pouk (Profesorji maturitetnih predmetov)
 Internet:


Šolska spletna stran
 Spletna stran RIC - poklicna matura
 Spletna stran MIZŠ




Oglasna vitrina v 2. nadstropju


(Koledar, informacije o prijavah, obvestila)



Knjižnica (Učbeniki, katalogi, pravilniki)



Tajnica ŠMK PM – Vera Orešnik, pisarna 211
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ZAKONSKE PODLAGE ZA POKLICNO
MATURO


Zakon o maturi



Pravilnik o poklicni maturi



Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s
posebnimi potrebami



Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi



Maturitetni izpitni katalog za PM - MIK



Predmetni izpitni katalogi – PIK


RIC: SLO, ANG, NEM, MAT



MIZŠ: ZN in SZ
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