ESEJ NA SPLOŠNI MATURI 2021

NAVODILA MATURANTOM
V torek, 4. 5. 2021, bodo kandidati, ki so se prijavili k opravljanju splošne mature, opravljali
1. del pisne ga izpita iz slovenščine – ESEJ.
Izpit bo potekal na Gosposvetski 9, v učilnicah N11, N1 , N3 in N5 (dijaki s posebnimi
potrebami)
Čas trajanja izpita: 9.00 – 11.00. (120 minut).
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.
Za kandidate v času mature velja naslednji hišni red:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Kandidati v času izvedbe mature vstopajo (in izstopajo) v šolo posamično na razdalji
1,5m - 2m in izključno pri glavnem vhodu na Gosposvetski z zaščitno masko na
obrazu.
Razpored kandidatov po izpitnih prostorih za pisne izpite bo objavljen na dan izpita ob
vstopu v avlo šole na Gosposvetski na notranji strani steklenih površin levo in desno
od vhodnih vrat, sedežni red pa bo izobešen ob vhodu v izpitni prostor oz. na vratih
učilnic.
Zbiranje kandidatov pred izpitnim prostorom ni dovoljeno.
Vstop v izpitni prostor bo možen od 8.30 dalje. Kandidati morajo biti v prostoru vsaj
15 minut pred začetkom izpita.
Kandidati vstopajo v izpitne prostor s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za
izstopanje.
Kandidati med opravljanjem izpita nosijo zaščitno masko.
Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi
zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika dokument pogleda. Kandidat za
identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.
Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.
Dijaki prinesejo s seboj v izpitni prostor:
o osebni dokument,
o pisalo in rezervno pisalo,
o razkužilo za roke,
o steklenico s pitno vodo

Rezervnih pisal šola zaradi možnosti okužbe ne bo omogočala.
•

Vnašanje telefonov in pametnih ur v izpitni prostor je prepovedano. Možnosti
odlaganja telefonov v poseben prostor zaradi večje možnosti prenosa virusa ne bo.

Opomba: Kandidati, ki v spomladanskem roku ne bodo izpolnjevali pogojev za
pristop k maturi, opravljajo esej ponovno v jesenskem roku.
Veliko uspeha na maturi!
Tajnica SM: Nataša Hauptman, prof

