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OBVESTILO 
 

V soboto, 7. marca 2020 ob 9.00, bo na naši šoli potekala poklicna matura 2020 
predpreizkus iz 3. predmeta: 

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA in MATEMATIKA. 
 

Dijaki pridejo ta dan v šolo ob 8.30 uri. 
  

NAVODILA ZA KANDIDATE pri 
PISNEM IZPITU POKLICNE MATURE 2020 

  
Kandidati-dijaki prinesejo s seboj : - osebni dokument s fotografijo za identifikacijo  

                     - pisalni pribor in dovoljene pripomočke, ki so dovoljeni 
pri  predmetu                     

- vsa garderoba (tudi mobitel in ročna ura!!!) mora biti    
odložena v    garderobi          

  
* 8.40 – 8.50   - zbiranje kandidatov, v avli šole na oglasni deski bo razpored in sedežni red 

kandidatov 
- odlaganje predmetov v sosednjih učilnicah - garderobah 
- razpored po učilnicah glede na sedežni red, ki bo tudi na vratih učilnice 

 
* 8.50 – 8.55   - identifikacija kandidatov 
 
* 8.55 – 9.00   - razdelitev izpitnega gradiva (1. izpitna pola, ocenjevalni obrazec, konceptni 

list, šifre)   
                        - kontrola izpitnega gradiva 

- nalepitev šifer na 1. izpitno polo in ocenjevalni list 
- skupaj z nadzornim učiteljem preberejo navodila na naslovni strani pole 
- POLE KANDIDATI NE ODPIRAJO!!! 
 

Časi pisanja pisnih izpitov: 
Predmet Izpitna pola 1. Odmor Izpitna pola 2. 
Angleščina: 60 + 60 min. 9.00 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 11.10 
Matematika: 120 min. 9.00 – 11.00 ------------------ ------------------ 

 
Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita 2. izpitne pole pri angleščini in 1. pole pri 
matematiki ter zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpit, ne sme 
noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 
 
Kandidat lahko odda svoj izdelek pred iztekom časa določenega za izpit in zapusti prostor 
samo pri 2. izpitni poli z upoštevanjem prejšnjega odstavka. Nadzorni učitelj vpiše v zapisnik 
čas oddaje izpitnega gradiva.  
 
Ljubljana, 27. 2. 2020                      Tajnica poklicne mature: Majda Grašič    


