HIŠNI RED ZA ČAS OPRAVLJANJA SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE
V skladu s 3. členom Pravilnika o šolskem redu (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19) ravnateljica
Ekonomske šole Novo mesto za čas opravljanja splošne/poklicne mature sprejema naslednji
HIŠNI RED
1.
Poslopje Ekonomske šole Novo mesto v času mature/poklicne mature varujejo učitelji in drugi
zaposleni na šoli. Nadzor se opravlja v izpitnih prostorih in na hodnikih, ravno tako pa tudi ob
vhodih/izhodih v šolo.
2.
Zaradi preprečitve širjenja virusa Covid 19 se v šolo vstopa pri vseh treh vhodih, po predhodno
pripravljenem razporedu dijakov, v predpisani varnostni razdalji. Dijaki vstopajo v šolo in se
po šoli gibajo z zaščitno masko, si ob vstopu v šolo razkužijo roke in gredo po najkrajši poti z
upoštevanjem predpisane varnostne razdalje do razreda, kjer pišejo maturo. Informacijo o tem
dobijo predhodno.
Kandidati s sabo prinesejo Izjavo o zdravju.
3.
Vstop v šolo se dovoli le dijakom in kandidatom, ki bodo opravljali splošno/poklicno maturo
(dokazilo je osebna izkaznica oziroma drug dokument) ter delavcem šole.
4.
Šola zagotovi čiščenje in razkuževanje izpitnih prostorov ter redno in pogostejše
prezračevanje.
5.
Najmanj 12 ur pred pričetkom izpita morajo biti vsi izpitni prostori pregledani in zaklenjeni.
Pred pričetkom pisnih izpitov prostore ponovno pregleda nadzorni učitelj. Ostali prostori, razen
sanitarij, so zaklenjeni.
6.
Na hodnikih in v avlah se ne smejo nahajati nepotrebni predmeti.
7.
Najbolj ogroženi deli šole (npr. računalniška učilnica in kemijski laboratorij) se ves čas lahko
odpirajo samo s ključem.
8.
V času trajanja izpitov je potrebno zagotoviti tudi kontrolo vseh ostalih prostorov, kjer ne
potekajo izpiti.
9.
Dijaki pred prihodom v izpitni prostor odložijo vse osebne predmete, ki jih ne potrebujejo, na
za to določen prostor. Pri sebi obdržijo samo pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim
katalogom, osebni dokument in sredstva za zaščito pred širjenjem virusa.
10.

Med potekom pisnega dela izpita dijakom ni dovoljeno zapuščati učilnice, kjer pišejo maturo.
11.
Za čas odmora kandidati praviloma ostanejo v izpitnem prostoru, kjer se med prezračevanjem
prostora razgibajo. Pri tem ohranjajo fizično razdaljo.
12.
Dijaki morajo upoštevati izpitni red.
13.
Natančnejša navodila kandidat dobi po eAsistentu in e-pošti (informacijo o času prihoda in
vstopa v šolsko stavbo, nadstropju in številkah učilnic, kjer se opravlja matura, garderobi, kaj
naj prinesejo s seboj ter, da v izpitni prostor ne smejo vnašati nobenih elektronskih naprav..)
14.
Pri izvedbi mature šola upošteva Higienska priporočila NIJZ in podrobna navodila Državnega
izpitnega centra za izvedbo poklicne in splošne mature 2020.

