Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010), Pravilnika o
splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11) in Pravilnika o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08 in
9/09) izdaja Šolska maturitetna komisija Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in
gimnazije, dne 01. 09. 2010, naslednja

ŠOLSKA PRAVILA O IZPITNEM IN MATURITETNEM HIŠNEM REDU NA SPLOŠNI
IN POKLICNI MATURI

1. člen
Ta pravila urejajo način, postopke ter organizacijo izvedbe splošne in poklicne mature.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v teh navodilih se neposredno uporabljajo Zakon o maturi (Ur.
l. RS, št. 1/07-UPB), Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11) in Pravilnik o
poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08 in 9/09).
2. člen
Za čas opravljanja pisnega dela splošne in poklicne mature velja prilagojen hišni red. Dežurne
osebe dovolijo vstop v šolsko poslopje le dijakom šole, zaposlenim delavcem šole in vsem
prijavljenim kandidatom, ki imajo pravico opravljati maturo. Prihod drugih oseb se ustrezno
evidentira in se jih spremlja do želene lokacije v šoli.
3. člen
Šola je ponoči varovana z alarmnim sistemom. Za čas opravljanja pisnega dela splošne in
poklicne mature se vstopa samo skozi glavni vhod. Vsi ostali vhodi so zaklenjeni. Dežurne osebe
prepovejo vnos predmetov za katere ocenijo, da bi lahko bili nevarni.
4. člen
V primeru, da se opravlja matura le na določenem delu šole, v ostalih delih pa se sočasno odvija
pouk, se prilagojen hišni red izvaja samo tam, kjer se opravlja splošna in poklicna matura, za kar
poskrbijo dežurne osebe.
5. člen
Najmanj 12 ur pred začetkom opravljanja splošne in poklicne mature se vsi izpitni prostori
pregledajo in se zaklenejo. Prostore ponovno pregledajo nadzorni učitelji pred pričetkom pisnih
izpitov.
6. člen
Pisni izpit se začne ob 9.00 uri. Vsi prijavljeni kandidati, ki imajo pravico opravljati splošno in
poklicno maturo se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Pred
prihodom v izpitni prostor pa odložijo vse osebne predmete, ki niso dovoljeni, pa tudi tiste, ki jih
ne potrebujejo, na za to določen prostor, ki je posebej varovan.

7. člen
Predsednik ali tajnik šolske maturitetne komisije skliče na dan pisnega izpita nadzorne učitelje
najmanj eno uro pred začetkom maturitetnega izpita. Opozori jih na postopek pri opravljanju
pisnega izpita in jim izroči navodila kandidatom in navodila nadzornim učiteljem.
8. člen
Predsednik ali tajnik šolske maturitetne komisije skliče na dan ustnega izpita člane šolskih
izpitnih komisij najmanj 30 minut pred začetkom izpita, jih seznani z dodatnimi navodili in
predsedniku ŠIK izroči gradivo za ustni izpit.
9. člen
Vse primere kršitve teh navodil in zakonsko določenih predpisov dežurne osebe nemudoma
sporočijo članom šolske maturitetne komisije.
10. člen
Šolska pravila o izpitnem in maturitetnem hišnem redu na splošni in poklicni maturi Ekonomske
šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije, se objavijo na oglasni deski šole in pričnejo
veljati dne 01. 09. 2010, uporabljati pa se začnejo z dnem začetka opravljanja spomladanskega
izpitnega roka splošne in poklicne mature 2011.
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