POKLICNA MATURA
2020
predstavitev za starše in skrbnike
maj 2020

Zakonske podlage
• Zakon o maturi
• Pravilnik o poklicni maturi
• Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s
posebnimi potrebami
• Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
• Šolska maturitetna pravila
• Državni izpitni center (RIC) – www.ric.si

Kaj je poklicna matura?
• zaključek izobraževanja - srednja strokovna izobrazba
• vpis naprej
– višje strokovno izobraževanje
– enoviti magistrski študijski programi druge stopnje (splošna
matura, nekateri programi tudi PoM + izpit SM)
– univerzitetni študijski programi prve stopnje (splošna matura,
nekateri programi tudi PoM + izpit SM)
– visokošolski študijski programi prve stopnje

Kdo jo lahko opravlja?
• vsak, ki je uspešno končal 4. letnik SSI,
2. letnik PTI, idr.

Kdaj, kje, kako?
•
•
•
•

trije roki: spomladanski, jesenski, zimski
predpreizkus (marec oz. april 2020)
na šoli, kjer so se kandidati izobraževali
praviloma v celoti v enem izpitnem roku,
le izjemoma v dveh

Informacije
• Miha Kukec, tajnik šolske maturitetne komisije
• govorilne ure: petek, 8:45 – 9:40 in 10.30 – 11.40,
kabinet 230
• miha.kukec@sggos.si, 01/5600 417
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Predmetni izpitni katalogi (PIK)
- cilji izpita
- zgradba in vrednotenje izpita (tudi
število točk in razmerje pisni : ustni del)
- izpitne vsebine
- zgledi izpitnih nalog
- podlage za določanje ustnih vprašanj

spletne strani
Ministrstva za
šolstvo in
šport
samostojne
izdaje RIC
www.ric.si

Seznanitev s katalogi (do konca septembra v zaklj.
letniku)

4. predmet
• Predlog tem in mentorjev - učitelji in kandidati
• Temo in mentorja do konca decembra potrdi ŠMK
• Kandidati izdelujejo izdelek ali storitev med šolskim
letom ali v času izpitnega roka
• Zagovor - pred ŠIK
• Mentor je izpraševalec ali član izpitne komisije
• Vprašanja, povezana z izdelkom oziroma storitvijo,
postavlja kandidatu izpraševalec
• Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave na
odgovor
• Rok za oddajo naloge oz. izdelka za 4. predmet za
spomladanski rok
• Obrazci, razpisane teme, navodila za izdelavo pisnih
nalog na www.sggos.si

ŠMK določi pogoje
in roke za začetek,
dokončanje in
oddajo izdelka
(npr. dve obvezni
konzultaciji)

Prijava, odjava
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Predprijava – 15. november
Prijava – konec marca – obrazec 1,224
Naknadne prijave iz opravičljivih razlogov
Kandidat brez statusa dijaka
Kandidat se lahko dve leti po zaključku izobraževanja prijavi
k poklicni maturi na katerikoli šoli, ki izvaja izobraževalni
program, po katerem se je izobraževal.
Odrasli se prijavi na šoli, na kateri se je izobraževal;
Dve leti po zaključku izobraževanja se prijavi na kateri koli
šoli, ki izvaja izobraževalni program, po katerem se je
izobraževal.
Predložitev dokazil
Kandidati s PP
Odjava

Koledar 2020
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020
• 15. november 2019 – Rok za oddajo predprijave
• 31. december 2019 – Rok za potrditev teme in mentorja za 4. predmet PoM
• 31. marec 2020 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
• 20. maj 2020 – Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih
razlogov
• 26. maj 2020 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
• 26. maj 2020 – Zadnji rok za oddajo izdelka za 4. predmet PoM v tajništvo PoM
• 30. maj 2020 – Angleščina – pisni izpit
• 1. junij 2020 – Slovenščina – pisni izpit
• 6. junij 2020 – Matematika – pisni izpit
• 11. junij 2020 – 2. predmet – pisni izpit
• Od 13. do 23. junija 2020 – Ustni izpiti in 4. predmet
• 7. julij 2020 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
• 10. julij 2020 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na šoli

Koledar 2020
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2020
• 8. julij 2020 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
• 14. avgust 2020 – Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
• 20. avgust 2020 – Zadnji rok za oddajo izdelka za 4. predmet PM
• 20. avgust 2020 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
• 24. avgust 2020 – Slovenščina – pisni izpit
• 25. avgust 2020 – Matematika – pisni izpit
• 28. avgust 2020 – Angleščina, Nemščina – pisni izpit
• 31. avgust 2020 – 2. predmet – pisni izpit
• Od 24. avgusta do 3. septembra 2020 – Ustni izpiti in 4. predmet
• 8. september 2020 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
• 11. september 2020 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo na šoli

Navodila za točkovanje
•
•
•
•
•
•

•
•
•

100 točk, pri tem se upoštevajo točke, dobljene pri vseh
delih izpita.
Število točk se na podlagi vnaprej določenih meril
pretvori v oceno.
Merila za pretvorbo točk v ocene: število točk (meja) za
posamezne ocene.
5-stopenjska lestvica ocen: od nzd (1) do odl (5).
Minimalno 80 % točk pri enem predmetu, potrebnih za
oceno zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih
predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).
Merila za pretvorbo točk v ocene določi državna
komisija za PoM (za 1. in 3. predmet) in šolska
maturitetna komisija (za 2. in 4. predmet) – veljajo za
spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok.
Pretvorbo točk v ocene v skladu s sprejetimi merili
opravi šolska maturitetna komisija pri vseh maturitetnih
predmetih in za vse kandidate na šoli.
Ocenjevanje je delno eksterno.
Znanje se ocenjuje v skladu z veljavnim predmetnim
izpitnim katalogom.

DPK, ŠMK
• enotni izpitni red za
vse kandidate
• pisni del pri prvem in
tretjem predmetu
enoten za vse, isti
dan, ob isti uri
• enotna merila za
točkovanje
• enotna merila za
pretvorbo točk v
ocene
• dva neodvisna
ocenjevalca druge
izpitne pole pri
slovenščini in tujih
jezikih
• enotna navodila za
pripravo 2. in
4. predmeta
• zunanji člani ŠIK pri
4. predmetu

PISNI IZPIT:
• šifra (ime in priimek sta
ocenjevalcem neznana anonimnost, pravičnost,
nepristranskost)
• dva ocenjevalca pisnega dela
pri SLO in TJ –povprečje

USTNI IZPIT:
• ŠIK
• izpraševalec učitelj, ki je
kandidata poučeval v
zaključnem letniku

PRAKTIČNI IZPIT (izdelek, storitev):
• točkuje šolska izpitna komisija na
predlog mentorja
• zagovor praktičnega izpita se
opravlja in točkuje ločeno

Kršenje maturitetnih pravil

Ocenjevalna lestvica

Izjemen splošni uspeh pri PoM
Popravni izpit(i)

Če kandidat opravi vsaj 2 izpita s pozitivno oceno,
lahko ostala izpita opravlja še 2 leti

Ponovno opravljanje PoM
Trajnost ocene

V celoti lahko PoM opravlja večkrat

Ocena za 4. predmet PoM je trajna
Oceno se lahko izboljšuje enkrat
v 2 letih od prvega pisanja

Izboljševanje ocen(e)
Vpogled v dokumentacijo
Pritožba kandidata

DMK določi mejo za
izjemen splošni uspeh

Vpogled možen v treh dneh
od razglasitve rezultatov.
Izvaja se na pisno zahtevo

Naslednji dan po vpogledu se lahko
vloži pisni ugovor na način
izračuna ocene ali oceno

Dodatni predmet SM
SGGOŠ poskrbi za predprijavo in prijavo na spomladanski rok
dodatnega predmeta SM.
Opravljen izpit iz predmeta splošne mature - pogoj za študij na
nekaterih univerzitetnih študijskih programih (ne na vseh razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis).
Različni univerzitetni študijski programi zahtevajo izpit iz različnih
predmetov (razpis).
Za opravljanje izpita iz predmeta splošne mature se mora
kandidat prijaviti na šoli, ki izvaja gimnazijski program v rokih,
ki veljajo za splošno maturo. Podrobnejše podatke o tem
dobijo kandidati v tajništvu PoM.

