
NAVODILA IN INFORMACIJE DIJAKOM ZA IZVEDBO  

IZPITOV 2020 

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se na spomladanskem in jesenskem 

izpitnem roku izvede naslednje: 

1. Dijaki, ki še niste oddali izjave ob ponovnem prihodu v šolo, jo morate oddati izpitni komisiji na 

dan opravljanja prvega izpita. 

2. V šolsko stavbo vstopate posamično z nadeto zaščitno masko. Takoj po vstopu si razkužite roke s 

pomočjo dozirnikov z razkuževalnimi sredstvi. 

3. Nadzorni učitelji vas bodo na vhodu v izpitni prostor vas bodo sprejeli in zagotovili, da boste 

lahko posamično vstopali. Kandidati se pred izpitnim prostorom ne zbirate in ohranjate 

medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.  

Ko se boste usedli na dodeljen prostor, lahko zaščitno masko snamete in jo uporabljate, ko se 

vam približa nadzorni učitelj ter ko ob koncu izpita zapustite izpitni prostor. 

4. Pri pisnem izpitu bo nadzoroval en učitelj. Drugi nadzorni učitelj bo na hodniku pred prostorom in 

bo pomagal pri izvedbi nadzornemu učitelju v izpitnem prostoru. 

Nadzorni učitelj bo razdelil gradivo za izpit in nadzoroval potek izpita, pri čemer bo vzdrževal 

potrebno razdaljo do kandidatov. 

5. Pri ustnem izpitu predsednik izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. Izpitni 

listki  morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat se listka ne 

dotakne, le nakaže izbiro. Listek izvleče učitelj izpraševalec in ga odnese na mizo, kjer se bo 

kandidat pripravljal na izpit. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne 

priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji 

kandidat. Kandidat se med pripravo ne dotika izpitnega listka. V času priprave in odgovarjanja na 

izpitna vprašanja si lahko snamete zaščitno masko. Po končani pripravi pusti kandidat listek na 

mizi. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Pri tem se upošteva enak postopek kot 

pri izbiri listka. Po končanem ustnem izpitu si ponovno nadenete zaščitno masko. 

Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanje iz izpitnega listka, traja največ 20 

minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo 

vprašanja iz izpitnega listka. 

6. Upoštevali bomo vsa higienska in druga priporočila NIJZ, o katerih ste bili obveščeni, ko je šola 

odprla vrata za dijake zaključnih letnikov. Zato vas prosimo, da navodila ponovno preberete na 

naši spletni strani pod novicami. 

 

 


