Ministero dell’Istruzione

Državni izpit
višje srednje šole
š.l. 2020/2021
MO št. 53 z dne 3. marca 2021
Novosti za š.l. 2020/21

Povzeto po drsnicah, ki jih je
pripravila ministrska
tehnična struktura za
državne izpite

Državni izpiti 2020/2021
MO št. 51 in št. 53 z dne 3. marca 2021

Odredbi dovoljujeta odstopanje od obstoječe
zakonodaje na osnovi odstavka 504, 1. člena,
zakona št. 178 z dne 30. decembra 2020
(Finančni zakon 2021)
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Državni izpit 2020/2021
Zakonski okvir :
•

Dekret Predsednika Republike z dne 22. junija 2009, št. 122

•

Delegirani zakon z dne 13. aprila 2017, št. 62

•

Zakon z dne 20. avgusta 2019, št. 92 (Državljanska vzgoja)

•

Ministrska odredba z dne 16. maja 2020, št. 11 (krediti za 4 razred)

•

Ministski odlok z dne 6. avgusta 2020, št. 88 (Kurikul študenta)

•

MO z dne 3. marca 2021, št. 51 (Umestitev in imenovanje komisij)

•

MO z dne 3. marca 2021, št. 53 (Odločba o državnih izpitih za drugo
stopnjo šolanja)

•

Dopis z dne 5. marca 2021, št. 349
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IMENOVANJE KOMISIJ 30-3-2021
MO št. 51 z dne 3. marca 2021;
RAZREDNI SVET IMENUJE KOMISARJE. PRI TEM PAZI:
a) da profesorji poučujejo kurikularni predmet zadnjega letnika;
b) na razmerje med predmeti; komisarja za slovenski in za italijanski jezik sta
obvezna. Obvezno je imenovanje profesorjev, ki poučujejo predmete, ki
označujejo smer;
c) profesor, ki poučuje v več razredih zadnjih letnikov je lahko imenovan le v
dveh komisijah. (Možne so motivirane izjeme);
č) osebje 104/92 (33 člen) lahko zavrne imenovanje,
d) Samo v izjemnih motiviranih primerih imenujemo komisarje, ki so v
sorodstvu s kandidati (do 4. kolena)
Pagina 4 sveti ne smejo določiti komisarja za predmet državljanska vzgoja.
Razredni

MO 53 - 18. člen DIJAKOV ELABORAT 30-4-2021

Dijakov elaborat:
•
•

Odraža predmete, ki označujejo smer in sicer kakor določeno v
pripetkih C/1, C/2, C3.
Tipologija in oblika izdelka odražata značilnosti predmetov.

Razredni sveti lahko dodelijo vsakemu dijaku različno temo, lahko pa
dodelijo vsem dijakom isto temo, ki pa jo dijaki izrazito poosebijo, tako da
bodo izdelki različni med sabo.
Razredni sveti morajo določiti tudi pričakovane standarde izdelka. (Dopis št.
349/2021).
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MO 53 - 18. člen DIJAKOV ELABORAT 30-4-2021
•

•
•
•
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Elaborat je zastavljen večpredmetno in dokumentira kompetence, ki so
zaobjete v kurikulu dijaka. Temo elaborata dodeli razredni svet na
predlog profesorjev, ki poučujejo predmete, ki označujejo študijsko smer.
Razredni svet ob dodelitvi teme posameznemu dijaku upošteva njegovo
osebno učno pot.
Razredni svet mora dijaku sporočiti temo elaborata do 30. aprila
2021
Dijak posreduje elaborat referenčnemu profesorju, do 31. maja
2021
Dijak je prepuščen na maturo tudi brez elaborata. V tem primeru
komisija upošteva to dejstvo pri ocenjevanju izpita.

Referenčni profesor

Razredni svet izbere med člani, ki jih je predlagal v komisijo, referenčne
profesorje za posamezne skupine dijakov. Ti prevzamejo nalogo tutorja
skupin dijakov. Lahko je to en profesor ali pa več.
I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti nella
stesura dell’elaborato; tale accompagnamento formativo è mirato a
promuovere l’acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a ciascuno
degli elementi che compongono l’esame di Stato e migliore preparazione. Si
tratta di una forma di «tutoraggio», che pertanto può essere svolta da tutti i
docenti commissari, non solo da quelli delle materie di indirizzo.
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MO št. 53 - 10. člen Dokument razrednega
sveta 15-5-2021
Dokument mora vsebovati:
a)
b)
c)
d)

temo elaborata za posameznega kandidata;
obravnavana besedila pri pouku slovenščine,
morebitne učne enote CLIL;
predelane vsebine pri prečnem predmetu Državljanska
vzgoja.

V dokumentu razredni svet lahko opiše tudi učne izkušnje, ki so jih
dijaki opravili v okviru Državljanstva in ustave. (Zelo verjetno
dejavnosti na tem področju odražajo stične elemente s poukom
državljanske vzgoje)
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MO št. 53 - 10. člen Dokument razrednega
sveta
15-5-2021
Dokument mora vsebovati tudi:
a)
b)

Primeriki nalog za pripravo na državni izpit;
Potrdila o pridobljenih kompetencah v okviru Učnih poti za
pridobivanje prečnih kompetenc;
DOKUMENT, UPOŠTEVAJOČ ZAKONODAJO O ZAŠČITI
OSEBNIH PODATKOV, OBJAVIMO NA SPLETNI OGLASNI
DESKI DO 15. MAJA.
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OCENJEVALNA SEJA – MO št 53 - 3. člen
pripustitev notranjih kandidatov
DELEGIRANI ZAKON 62/2017 ne velja v:
13. čenu 2. odstavku črki b) in c)
Skratka ni obvezno:
• sodelovanje pri preizkusih znanja INVALSI - črka b)
• število opravljenih ur za pridobivanje prečnih competenc in usmerjanje črka c).
Redno obiskovanje pouka:
Rekvizit ¾ opravljenih učnih ur je še v veljevi. Šola lahko odobri izjeme: «di cui all’articolo 13,
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica».
Pristojnost določanja izjem pripada po črki zakona all‘Istituzione scolastica, kar sam tolmačim kot
zbor učnega osebja, ki je pristojen za določanje kriterijev vrednotenja. V teh primereh, svetujem, da
zbori učnega osebja meseca maja jasno določijo s sklepom izjeme, ki so vezane na pandemsko
stanje.
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MO ŠT 53 - 3. člen
pripustitev notranjih kandidatov
Kar se pa kriterija uspešnosti tiče, v odrebi ni predvidenih izjem v
odnosu delegiranega zakona 62/17.
To pomeni, da dijak mora:
• biti pozitiven v vseh predmetih;
• ocena vedenja mora biti šest ali višja od šestice;
• razredni svet s posebnim sklepom lahko prepusti k izpitu dijaka,
ki je negativen v enem samem predmetu.
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MO št. 53 – 4. člen– zunanji kandidati –
ORGANIZACIJA IZPITOV MESECA MAJA

Za kandidate maturante pa bo predizpit potekal v prisotnosti in to
meseca maja.
Tudi za te kandidate Invalsi in Učne poti za pridobivanje prečnih
kompetenc niso obvezne.
TUDI TEM KANDIDATOM RAZREDNI SVET DODELI ELABORAT DO 30. APRILA, NE
GLEDE, ČE BODO OPRAVILI IZPIT MAJA.
Ostali dijaki, ki so na starševskem šolanju in niso kandidati za državni izpit, opravijo izpit
meseca junija na osnovi določil MO. Št. 5/2021.
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MO ŠT 53 - 11. člen Šolski kredit
Odredba za maturo spreminja točkovanje šolskega kredita, kakor
ga predvideva Delegirani zakon 62/2017.
Od 40 točk za opravljeno učno pot preidemo na 60 točk.
Tabele v priponki A so bile spremenjene v primerjavi z lanskim
letom.
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MO št 53 - 11. člen šolski kredit
Opozarjam na pripis v tabeli - La conversione deve essere effettuata con
riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o
alto della fascia di credito):
To pomeni, da kdor je prejel pred dvema letoma 9 točk, ker je bil v pasu 6<7
lahko prejme največ 14 točk, kdor pa je prejel 9 točk in je bil v pasu 7<8 lahko
prejme od 15 do 16 točk.
Tabella A Pretvorba kredita ob koncu tretjega razreda
Fasce di credito ai sensi

Media dei voti

Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per
la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

11-12

17-18

9< M ≤ 10
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MO št 53 - 11. člen šolski kredit
Z ozirom na določilo MO 11/2020 in ministrskega dopisa 8464/2020, samo za
leto 2019/20 je napredovanje bilo možno tudi v primeru nezadostnih ocen. To
pomeni, da je predviden tudi pas M < 6.
V primeru posameznih negativnih ocen je bil kredit določen najinžje.
Morebitna integracija 1 točke se opravi pred ocenjevanjem. MO 11/2020 4. člen
in dopis 28 maggio 2020 n. 8464). Integracija morebitne negativne ocene
lanskega leta je še odprto vprašanje.
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti
M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10
Pagina 15

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A
al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito assegnato per
la classe quarta
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

Kurikul študenta
•

Ustni izpit mora upoštevati informacije, ki so zaobjete v Kurikulu
študenta, kot je določen po MO št. 88 z dne 6. avgusta 2020

Vabim šole, naj bodo pozorne glede tega. Potrebno bo vnesti v sistem
Sidi vso dokumentacijo in jo tudi overoviti. Marsikaj naj bi črpali iz že
obstoječih podatkovnih baz (npr. PCTO, ocene itd.). Vprašanje je, če bo
zadeva delovala v slovenščini. Verjetno ne, kar pomeni, da bo to
dodatno delo za tajništva.
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MO št 53 člen – 20. in 21. člen – izpiti dijakov 104
in SUT.
Glede tega ravnamo podobno kot v lanskem letu. Razlika je, da
MO citira Medministrski odlok z dne 29. decembra 2020 (Novi
individualizirani učni načrt).
Ker za te dijake podkomisije lahko prilagodijo kriterije, ki so
določeni v vsedržavnem ocenjevalnem listu, je jasno, da potrebna
dokumentacija mora biti urejena pred državnim izpitom in jo je
potrebno posredovati predsedniku komisije.
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