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NAVODILA ZA DIJAKE/KANDIDATE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2020 – 

spomladanski rok 

- Dijaki vstopajo v šolo skozi tri stranske vhode. Z razporedi bo določen vhod za vsak 

dan posebej.  

- Dijak pri vhodu nadzorni osebi:  

o Vsak dan pokaže osebni dokument in podpisano izjavo – Izjava staršev/dijaka 

pred vstopom dijaka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja 

COVID-19.  

o Če dokazil ne bo imel s seboj ali jih nadzorni osebi ne bo pokazal, ne bo mogel 

vstopiti v šolo.  

o Dijak lahko zamudi pri vstopu v šolo do največ 20 minut (do 8.50). 

- Ob vstopu dobijo vsi dijaki masko, vrečko za masko prinesejo s seboj.  

- V času gibanja po šoli je potrebno stalno nositi obrazne maske. 

- Dijaki prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom zaključnega izpita (pisni del izpita ob 

8.15, ostalo odvisno od razporeda) in se v šoli in pred njo ne zadržujejo.  

- Razporedi pisnega/ustnega dela, izdelka oz. storitve in zagovora bodo na šolski spletni 

strani objavljeni tri dni pred pričetkom izpita. 

- Dijaki bodo razporejeni po učilnicah in šolskih delavnicah s šiframi (sedemmestna   

ID-številka ali šifra, ki ste jo dobili ob prijavi). 

- Dijakom/kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za spomladanski rok in se ga iz 

utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti, je omogočeno, da pristopijo na jesenski rok 

(upošteva se jim kot prvi pristop). 

- Dijaki/kandidati bodo pravočasno obveščeni o: času prihoda, vhodu v stavbo, številki 

učilnice, nadstropju in ostalih navodilih, vezanih na posamezni predmet. 

- Osebne stvari (v minimalnem obsegu) bodo dijaki odložili v za to namenjen prostor v 

učilnicah, kjer bodo potekali izpiti. Garderob ali drugih prostorov za odlaganje ne bo. 

Dovoljene pripomočke za opravljanje izpita bodo odložili na svojo mizo v razredu. 

- Pomembno: TELEFONOV in drugih elektronskih naprav SE NE SME 

PRINAŠATI S SEBOJ!      

- Obvezno se moramo držati rutine umivanja in razkuževanja rok. Razkužila so 

postavljena na različnih mestih – ob vhodu, v vsakem nadstropju in v vsakem razredu, 

kjer bo potekal zaključni izpit. 

- Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje, 

stopnišča ali drugih površin.  

- Pozorno si preberite spremenjen Hišni red in Higienska priporočila NIJZ – navodila 

za preprečevanje okužbe s covid-19. 

 

PISNI DEL IZPITA – navodila za dijake 

- V šolo pridete ob 8.15 skozi vam dodeljen vhod. Pri tem upoštevate potrebno razdaljo. 

- Nadzorni učitelj pred dodeljeno učilnico vas bo ob 8.30 posamično spuščal v izpitni 

prostor. Seznam kandidatov za posamezno učilnico bo pri »vaših« vratih. 

- Po prihodu v izpitni prostor odložite osebne stvari na za to dodeljen prostor (mize ob 

robu, police – pazite na razdaljo).  
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- VNOS TELEFONOV in ROČNIH UR JE PREPOVEDAN – ne smete ga imeti pri 

sebi, ne bo garderobe ali dodatnega prostora za odlaganje!   

- Na mizi imate lahko le osebni dokument, potrdilo o prijavi k zaključnemu izpitu, 

dovoljene pripomočke (odvisno od predmeta), vrečko za zaščitno masko in vodo.  

- Med opravljanjem izpita lahko snamete masko in jo odložite v vrečko, ki jo prinesete s 

seboj. Maske ne smete odložiti na mizo brez vrečke. 

- Identifikacija: svojo osebno izkaznico (s sliko na zunanji strani) odložite na levi 

zgornji rob mize in jo tam pustite celoten čas pisanja – nadzorni učitelj bo preveril 

vašo identiteto.  

- Nadzorni učitelj vam bo ob upoštevanju vseh priporočil razdelil izpitno gradivo in 

podal natančna navodila. 

- Dijak lahko zamudi prvih 15 minut pisnega dela, a se mu čas pisanja ne podaljša. 

Pisanje izpitne pole lahko konča prej, a se zadnjih 15 minut poteka izpita ne sme več 

zapustiti učilnice. 

- V primeru potrebe po uporabi toaletnih prostorov dijak z dovoljenjem nadzornega 

učitelja in ob spremstvu zunanjega nadzornega učitelja zapusti razred. Pri tem poskrbi, 

da minimalno zmoti ostale kandidate pri pisanju.  

- Ob zaključku pisanja zložite izpitne pole in jih odložite na rob mize. Nadzorni učitelj 

jih bo ob predhodnem razkuževanju rok pobral in odložil v za to namenjeno vrečko. 

- Ob zaključku posamično zapuščate izpitni prostor. Za to poskrbite sami in nadzorni 

učitelj pred učilnico. 

- Šolo zapustite skozi »svoj« vhod. 

 

USTNI DEL IZPITA – navodila za dijake 

- Razporedi (datum, ura, učilnica in nadstropje, vhod) za ustni del zaključnega izpita 

bodo objavljeni na šolski spletni strani vsaj tri dni pred njihovim pričetkom. Kandidati 

se boste našli pod svojo šifro.  

- Postopek prihoda v šolo je podoben kot pri pisnem delu: v šolo vstopite skozi vam 

dodeljen stranski vhod, pokažete osebni dokument in podpisano Izjavo. 

- V šolo lahko pridete največ 15 minut pred vam dodeljeno uro na razporedu.  

- Kandidati v tišini počakate pred vašo učilnico in pri tem upoštevate medsebojno 

razdaljo 1,5 do 2 metra. 

- V ŠIK (šolski izpitni komisiji) sta  2 učitelja (učitelj izpraševalec in še en član iz 

istega strokovnega področja). 

- Priprava kandidatov:  

- predsednik ŠIK pozove kandidata, da izbere izpitni listek (tako, da se ne vidi 

vsebina), 

 - kandidat le nakaže na izbrani listek, se ga ne dotakne, 

 - listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok, 

- kandidat lahko enkrat zamenja izpitni listek, zamenjani se vrne v izpitni 

komplet, 

- izpraševalec lahko izjemoma, v soglasju s kandidatom, spremeni vprašanje na 

izpitnem listku, če presodi, da je vezano na snov v času učenja na daljavo, 

- sledi 15-minutna priprava kandidata ob robu učilnice, med njegovim 

spraševanjem se pripravlja drugi kandidat,  
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- izpit traja največ 20 minut, izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna 

vprašanja za razčlenitev vprašanj z izpitnega listka, 

 - uporabljeni izpitni listki se ne vrnejo v komplet. 

- Kandidat zapusti izpitni prostor in šolo skozi »svoj« vhod. 

 

IZDELEK OZ. STORITEV  

- V ŠIK (šolski izpitni komisiji) sta 2 člana (mentor in drugi član s strokovnega 

področja). 

- Izpit poteka v celoti pred šolsko izpitno komisijo. 

- Mentor zagotovi, da je v dogovoru z dijakom pripravljen material in drugi pripomočki, 

potrebni za izdelavo izdelka oz. storitve. 

- Kandidati morajo pristopiti k izpitu 15 minut pred pričetkom dela, ustrezno urejeni 

(zaščitna obleka in obutev) ter z ustreznimi pripomočki (program frizer). 

- Mentor kandidate seznani s postopkom opravljanja praktičnega dela in jih opozori na 

upoštevanje pravil varstva pri delu in varovanju zdravja ter ukrepov z zaščito pred 

širitvijo virusa.  

- Kandidat zapusti izpitni prostor in šolo skozi »svoj« vhod. 

 

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE  

- V ŠIK (šolski izpitni komisiji) sta 2 člana (mentor in drugi član s strokovnega 

področja). 

- Izpit poteka v celoti pred šolsko izpitno komisijo. 

- Mentor kandidate seznani s postopkom opravljanja zagovora in jih opozori na 

upoštevanje pravil varstva pri delu in varovanju zdravja ter ukrepov z zaščito pred 

širitvijo virusa.  

- Predstavitev izdelka ali storitve in strokovni zagovor traja največ 20 minut, brez 

predhodne 15-minutne priprave. Dijaki vstopajo posamično. Pri zagovoru v skupini je 

potrebno upoštevati razdaljo. 

- Kandidat zapusti izpitni prostor in šolo skozi »svoj« vhod. 

 

 

Melina Gorjan, tajnica zaključnega izpita 

 

 

 

 


