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Srednjim šolam
Zavodu RS za šolstvo
Drugim organizacijam, ki izvajajo poklicno maturo

Zadeva:

Ponovno povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane DRŽAVNE
PREDMETNE KOMISIJE ZA ITALIJANŠČINO KOT TUJI IN DRUGI JEZIK
poklicne mature

V skladu s 14. in 16. členom Zakona o maturi (ZMat – UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07) Državna komisija za
poklicno maturo imenuje državne predmetne komisije za poklicno maturo. Predloge za predsednike in
člane državnih predmetnih komisij pripravi Državni izpitni center. Pri tem mora upoštevati Pravila o
postopku imenovanja oziroma razrešitve predsednika in članov državnih predmetnih komisij za poklicno
maturo, ki jih je na podlagi 9. člena Pravilnika o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11)
sprejela Državna komisija za poklicno maturo na 13. seji 31. 1. 2014 in so objavljena na spletni strani
Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/).
Državna predmetna komisija za italijanščino kot tuji in drugi jezik za poklicno maturo bo imenovana
za naslednje mandatno obdobje štirih let, in sicer od 1. oktobra 2016 oziroma od izteka mandata
obstoječe državne predmetne komisije.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, so: ustrezna izobrazba, poznavanje/izkušnje s področja
sestavljanja testov in ocenjevanja znanja ter za kandidate iz srednjih šol in drugih organizacij
pedagoško-andragoške izkušnje v izobraževalnih programih, ki se zaključujejo s poklicno maturo.
V skladu s 16. členom ZMat je za predsednika lahko imenovan visokošolski učitelj ali srednješolski
učitelj z nazivom svetovalec ali svetnik. Za člane so lahko imenovani srednješolski učitelji,
visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem
področju.
Naloge državnih predmetnih komisiji so opredeljene v Zakonu o maturi in Pravilniku o poklicni
maturi. Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij so dolžni spoštovati določila 54. člena
Zakona o maturi in podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo varovanje izpitne
tajnosti. Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij bodo tudi moralno odgovorni za dobro
izvedbo dela, ki ga bodo v tej vlogi opravljali. Prekinitev sodelovanja v državni predmetni komisiji bo
mogoča zunaj obdobja, ko v skladu s koledarjem poklicne mature potekajo posamezni izpitni roki
poklicne mature.
Predsedniki in člani državnih predmetnih komisij bodo prejemali mesečno nadomestilo za svoje delo v
skladu s sklepom Sveta Državnega izpitnega centra z dne 24. 11. 2011. Upravičeni so tudi do plačila
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PREDLOG ZA PREDSEDNIKA OZIROMA ČLANA DPK PM
___________________________________________________
(predlagatelj)
1. IME IN PRIIMEK KANDIDATA, NASLOV BIVALIŠČA, E-NASLOV:

2. IZOBRAZBA (stopnja, smer, izdajatelj in datum pridobitve javne listine):

3. NAZIV (na srednješolskem ali na visokošolskem področju – vrsta, izdajatelj in datum izdaje):

4. ZAPOSLITEV (naziv in naslov organizacije, delovno mesto):

5. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZKUŠNJE:

poučevanje v SSI
programu
izkušnje pri poučevanju
odraslih

PTI

PT

DA

NE

6. BIBLIOGRAFIJA:

7. STROKOVNO DELO (dokazila s poudarkom na specialnodidaktičnem področju posebej pri
oblikovanju kurikularnih in učnih gradiv, sestavljanju testov in ocenjevanju znanja):

________________________

________________________

Datum

Podpis predlagatelja
Žig
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SOGLASJE
K IMENOVANJU

Podpisani/-a _________________________________, rojen/-a _______________________________
soglašam, da me imenujete za člana/-ico ali za predsednika/-ico državne predmetne komisije za
poklicno maturo za predmet ____________________________________.
To soglasje je potrebno zaradi priprave predloga predsednikov in članov državnih predmetnih komisij
za poklicno maturo, na podlagi katerega bo Državna komisija za poklicno maturo izdala sklep o
imenovanju.

Datum: _________________________

Podpis: _________________________
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IZJAVA O SORODNIKIH
PRI POKLICNI MATURI

Glede pravila o varovanju izpitne tajnosti pri poklicni maturi z lastnoročnim podpisom potrjujem, da v
- šolskem letu 2016/2017


IMAM OŽJE SORODNIKE PRI POKLICNI MATURI 2017*;



NIMAM OŽJIH SORODNIKOV PRI POKLICNI MATURI 2017;
/Ustrezno obkrožite./

- šolskem letu 2017/2018


IMAM OŽJE SORODNIKE PRI POKLICNI MATURI 2018*;



NIMAM OŽJIH SORODNIKOV PRI POKLICNI MATURI 2018.
/Ustrezno obkrožite./

* Prosimo vas, da navedete vrsto ožjega sorodnika (krvno sorodstvo v ravni ali stranski vrsti do
vključno drugega kolena, v svaštvu do vključno drugega kolena ali ste njegov posvojitelj ali
posvojenec ali s kandidatom živite v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti).
Navedite tudi, ali bo ta sorodnik opravljal izpit iz predmeta poklicne mature, za katerega bo odgovorna
DPK PM, v kateri želite sodelovati.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ime in priimek: _____________________________
Datum: ___________________________________
Lastnoročni podpis: __________________________

