
Na podlagi 6. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 82/2004), 

ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer določa 

Š O L S K A  P R A V I L A  V  Č A S U  M A T U R E  

1. člen 

Ta pravilnik določa: 

I. HIŠNI RED V ČASU MATURE 
II. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER IN V NEPREDVIDENIH 

OKOLIŠČINAH V ČASU MATURE 

I. HIŠNI RED V ČASU MATURE 

2. člen 

Šolsko poslopje mora biti v času mature varovano z alarmnim sistemom. V času izklopa 

alarmnega sistema pa z za to določeno dežurno osebo. 

3. člen 

Dežurna oseba preprečuje nekontroliran vstop neznanih oseb (in vnos nevarnih predmetov) v 

območje pisnih maturitetnih preizkusov, zato je v času pisanja pisnih izpitov možno vstopati v 

šolo le skozi glavni vhod. 

4. člen 

Dežurna služba pri vstopu v območje pisnih maturitetnih preizkusov dovoljuje vstop le dijakom 

in kandidatom, ki bodo opravljali splošno/poklicno maturo (dokazilo je dijaška izkaznica 

oziroma drug dokument in seznam dijakov) in delavcem šole. 

Prihod drugih oseb je potrebno ustrezno evidentirati in jih spremljati do želene lokacije v šoli. 

5. člen 

Šola zagotovi, da se najmanj 12 ur pred pričetkom izpita pregledajo vsi izpitni prostori in se 

zaklenejo. Prostore ponovno pregledata tajnika splošne in poklicne mature pred pričetkom 

pisnih izpitov. 

6. člen 

Na hodnikih in v avlah naj ne bo nepotrebnih predmetov. Zabojniki za smeti naj bodo 

postavljeni kolikor je mogoče stran od šolskega poslopja. 

7. člen 

Najbolj ogroženi deli šole (npr. računalniška učilnica, laboratoriji in druge specialne učilnice) 

naj bodo v času trajanja izpitov ustrezno zaščiteni in varovani. 

8. člen 

V času trajanja izpitov je potrebno zagotoviti kontrolo v šolskih poslopjih, kjer ne potekajo 

izpiti. 

9. člen 

Dijaki pred prihodom v izpitni prostor odložijo vse osebne predmete, ki jih ne potrebujejo, v 

garderobne omarice. Udeleženci izobraževanja odraslih pa odložijo svoje osebne predmete na 

za to pripravljene mize v izpitnem prostoru. 

10. člen 

Med potekom pisnega dela izpita dijakom ni dovoljeno zapuščati območja šole. 

11. člen 

Dijaki morajo upoštevati izpitni red. 
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II. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER IN V 

NEPREDVIDENIH OKOLIŠČINAH V ČASU MATURE 

12. člen 

Izredne razmere, ki lahko nastopijo v času opravljanja splošne/poklicne mature so lahko: težave 

z električno energijo, požar, potres, alarm, druge izredne razmere. 

V navedenih primerih je potrebno najprej poskrbeti za osebe (v skladu z navodili o ravnanju v 

naravnih nesrečah), nato pa ugotoviti, ali je možno, kdaj in kako nadaljevati maturo. O tem 

odloča predsednik šolske maturitetne komisije po posvetu s policijo, gasilci ali civilno zaščito 

ter drugimi odgovornimi in v sodelovanju z Državno komisijo za splošno maturo oziroma 

Državno komisijo za poklicno maturo in Državnim izpitnim centrom. Če je potrebno, se v tem 

primeru uporabijo rezervne izpitne pole. 

13. člen 

Zaradi krajšega ali daljšega izpada električne energije (okvare, redukcija), nihanja električne 

napetosti ali vremenskih razmer lahko nastanejo motnje pri slušnem razumevanju predvajanega 

besedila. 

V navedenih primerih je potrebno izpit prekiniti in preprečiti medsebojno komuniciranje 

kandidatov. Izpitno gradivo ostane na mizi. Kandidati zapustijo izpitni prostor, če traja 

prekinitev več kot tri minute. Za to poskrbijo nadzorni učitelji. 

14. člen 

V primeru požara je potrebno oceniti lokacijo, velikost in možnost omejitve požara. Če je požar 

možno omejiti, poteka izpit naprej, sicer pa je potrebno izpit prekiniti. Če je možno, naj 

nadzorni učitelj zaščiti izpitno gradivo.  

Po posvetovanju s pristojnimi organi 12. člena, predsednik šolske maturitetne komisije določi, 

kdaj in kje se bo nadaljeval izpit. 

15. člen 

V primeru potresa so postopki podobni kot pri požaru. 

16. člen 

Če šola prejme grožnjo, da je na šoli podtaknjena bomba oziroma, da se bo na šoli nekaj 

zgodilo, mora obvestiti vodstvo šole ali upravljavca objekta, obvestiti policijo na telefonsko 

številko 113, organizirati prvi pregled prostorov in iskanje sumljivih predmetov, v primeru 

najdbe predmeta takoj onemogočiti dostop do njega in dijakom omogočiti varen umik, pred 

umikom pregledati požarne in druge evakuacijske poti. 

Po umiku morajo vsi udeleženci počakati do konca pregleda objekta in sprejetja sklepov 

pristojnih organov. 

17. člen 

Pravilnik se izobesi v garderobi. Šolska pravila v času mature začnejo veljati 30. 9. 2015 in s 

tem prenehajo delovati Šolska pravila v času mature z dne 26. maja 2006. 

 

Učiteljski zbor je podal pozitivno mnenje dne 

24. 8. 2015  

Svet šole je podal pozitivno mnenje dne 29. 9. 

2015 

Svet staršev je podal pozitivno mnenje dne 

29. 9. 2015 
 

Ljutomer, september 2015 
Zvonko Kustec 

ravnatelj 
      


