ZAKLJUČNI IZPIT 2018
Navodila za dijake zaključnega letnika programa Trgoveč
Zaključni izpit obsega izpit iz:
– slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki se
opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno, in
– zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Opravljanje zaključnega izpita
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal vse tri letnike srednjega
poklicnega izobraževanja Trgovec.
Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v
letu.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.
Oprostitev opravljanja izpita
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini (italijanščini oziroma madžarščini), dosegel
oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.
Pisni del izpita
Pisni del izpita iz slovenščine traja v skladu z izpitnim katalogom najmanj 90 minut in največ
120 minut.
Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja slovenščine.
Pričetek pisnega izpita iz slovenščine je ob 9. 00, kandidati pa naj bodo na šoli najkasneje ob
8. 30. Poimenski razpored kandidatov in prostor poteka izpita bosta objavljena na dan
pisanja izpita na oglasni deski poleg zbornice.
Ustni del izpita
Ustni del izpita traja največ 20 minut.
Dijak odgovarja na vprašanja iz izpitnega listka. Izpitni listek lahko enkrat zamenja. Izpitni
listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
Poimenski razpored z urami za opravljanje ustnih izpitov bo objavljen najkasneje dan pred
pričetkom izpitov na oglasni deski poleg zbornice.
Opravljanje izpitov
Kandidat lahko opravlja izpite zaključnega izpita v različnih izpitnih rokih.
Izpite zaključnega izpita lahko izboljšuje ali popravlja večkrat.
Kandidat opravlja ustni in pisni del izpita v različnih dneh, vendar v istem izpitnem roku.
Rezultati posameznega dela izpita so do razglasitve rezultatov izpitna tajnost.
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Kandidat lahko izpit iz zaključnega dela opravlja v enem dnevu.
Kandidata seznani z oceno predsednik šolske izpitne ko misije.
Spričevalo o zaključnem izpitu
Kandidat opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivno oceno pri vseh izpitih Zaključnega izpita.
Splošni učni uspeh pri Zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov
in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.
Kandidatu, ki je opravil zaključni izpit, izda šola spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o
uspehu pri zaključnem izpitu.
Kandidatu, ki je opravil zaključni izpit z izjemnim splošnim uspehom, izda šola spričevalo o
zaključnem izpitu s pohvalo.
Če kandidat zaključnega izpita ne opravi, ali ne opravi posameznega izpita, dobi obvestilo o
uspehu pri zaključnem izpitu.
Koledar zaključnega izpita
Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.
Kandidati, ki so vse svoje obveznosti opravili do februarja 2018 ali opravljajo izpit za
izboljšanje ocene zaključnega izpita, lahko pristopijo na zimski rok zaključnega izpita. Potekal
bo v naslednjih terminih:
Dan

Datum
5. februar
ponedeljek
2018
6. februar
torek
2018
7. februar
sreda
2018
13. februar
torek
2018

Aktivnost
slovenščina – pisni del izpita
zagovor zaključnega dela
slovenščina – ustni del izpita
seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih
spričeval

Kandidati, ki so v šolskem letu 2017/2018 vpisani v tretji letnik programa Trgovec lahko
pristopijo na zaključne izpite v naslednjih terminih:
Dan
Datum
ponedeljek 4. junij 2018

Aktivnost
slovenščina – pisni del izpita

torek

5. junij 2018

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

6. junij 2018

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

7. junij 2018

torek

12. junij 2018

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita
seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih

20. avgust
ponedeljek
2018

spričeval.

slovenščina – pisni del izpita
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Dan
torek
sreda
torek

Datum
21. avgust
2018
22. avgust
2018
28. avgust
2018

Aktivnost
zagovor zaključnega dela
slovenščina – ustni del izpita
seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih
spričeval

Koledar za zimski rok zaključnih izpitov 2019 bo objavljen v septembru 2018.
Vrste ukrepov
Zaradi kršitev izpitnega reda šole se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
– opomin in
– prekinitev dela izpita ali izpita.
V primeru zamenjave identitete kandidata se izpit prekine in razveljavijo vsi izpiti zaključnega
izpita.
Postopek izrekanja ukrepov
Ukrepi se praviloma stopnjujejo.
Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma mentor, prekinitev dela izpita ali izpita in
razveljavitev izpitov zaključnega izpita pa šolska komisija.
V primeru kršitve nadzorni učitelj oziroma mentor ugotovitve zapiše v zapisnik o zaključnem
izpitu in o njih nemudoma obvesti predsednika šolske komisije, ki ugotovi dejansko stanje.
O ukrepu odloči šolska komisija tako, da kandidatu v 24 urah po ugotovitvi kršitve izda sklep
o prekinitvi izpita oziroma razveljavitvi vseh izpitov zaključnega izpita.
Šolska komisija o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti Državno komisijo.
Pritožba na postopek
Če so bile pri opravljanju zaključnega izpita kršene določbe Pravilnika o zaključnem izpitu, ki
se nanašajo na postopek izvedbe izpita, je dovoljena pritožba na šolsko komisijo naslednji
dan po izpitu.
Šolska komisija odloči o pritožbi v petih dneh od prejema pritožbe.
Če šolska komisija ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko na podlagi dokumentacije določi
novo oceno oziroma imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni
znanje kandidata.
O datumu ponovne ocenitve šolska komisija obvesti kandidata najmanj en dan pred izpitom.
Odločitev šolske komisije je dokončna.

Vloga za odobritev zaključnega dela
Dijak mora pomočnici ravnateljice oddati vlogo za odobritev zaključnega dela v prvemu mesecu
pouka. Na osnovi te vloge mu ravnateljica izda sklep o odobritvi naslova zaključnega dela.
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V primeru, da želi dijak zamenjati naslov zaključne naloge ali mentorja, mora podati novo vlogo.

Prijava in odjav k zaključnemu izpitu
Z Zaključnemu izpitu se lahko prijavite na predpisanem obrazcu najkasneje pet dni pred izpitnim
rokom in odjavite najkasneje dva dni pred izpitnim rokom pri pomočnici ravnateljice v pisarni 132.
Za vsak izpitni rok na katerega želi kandidat pristopiti, je potrebno izpolniti novo prijavo.
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