Plan i program rada Školskog ispitnog povjerenstva za 2019./2020.

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature te
Godišnjim planom i programom škole. Školsko ispitno povjerenstvo provodi pripremne i druge radnje
u svezi s organizacijom i provedbom državne mature. Čine ga ravnateljica (predsjednica povjerenstva)
i još šest članova od kojih je jedan ispitni koordinator, a imenuje ih ravnateljica.
Sadržaj rada i aktivnosti Školskog ispitnog povjerenstva su:














Utvrđivanje popisa učenika kojima je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (zaključno do
siječnja)
Utvrđivanje popisa učenika na temelju zaprimljenih prijava (do početka veljače)
Utvrđivanje konačnog popisa učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita državne
mature po završetku nastavne godine
Razmatranje i odlučivanje o opravdanosti naknadne prijave ispita,promjeni prijavljenih ispita
i odjavi ispita prema vremeniku Centra
Organizacija ispita državne mature (od svibnja do kolovoza)
Odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita tijekom ispitnih tjedana
Zaprimanje i rješavanje prigovora učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita prema
zaprimljenim prigovorima
Zaprimanje, rješavanje i utvrđivanje opravdanosti prigovora učenika na rezultate ispita i
ocjene prema zaprimljenim prigovorima
Utvrđivanje popisa učenika na temelju zaprimljenih prijava za jesenski rok prema vremeniku
Centra
Razvijati interes učenika za polaganje ispita DM-e
Stvarati pozitivnu atmosferu u školi i uključenost svih dionika za vrijeme odvijanje ispita i
priprema za ispite DM-e
Pomagati ostalim nastavnicima koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature
Donositi odluke i pomagati ispitnome koordinatoru

Članovi školskog ispitnog povjerenstva za pripremu i provođenje državne mature u školskoj godini
2019./2020. su:








Suzana Đurđević, ravnateljica – predsjednica Školskog ispitnog povjerenstva,
Anita Grbić – ispitna koordinatorica
Ivana Kovač – zamjenica ispitnog koordinatora
Marina Đuraš
Marija Bazdan
Blaženka Moretti
Ivana Tasovac

Članovi Povjerenstva ŠIP će se sastajati tijekom nastavne godine po potrebi, a za vrijeme pisanja i
održavanja ispita DM-e svakodnevno i po potrebi u slučajevima pritužbi i prigovora te donošenja
hitnih odluka.

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

AKTIVNOSTI

VRIJEME PROVEDBE



utvrđivanje popisa učenika kojima je potrebna prilagodba
ispitne tehnologije

do siječnja



utvrđivanje popisa učenika na temelju zaprimljenih prijava

do početka veljače



utvrđivanje konačnog popisa učenika koji su ispunili uvjete
za polaganje državne mature

po završetku nastavne godine



razmatranje i odlučivanje o opravdanosti naknadne
prijave ispita, promjeni prijavljenih ispita i odjavi ispita



organizacija ispita državne mature



odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika
polaganju ispita

tijekom ispitnih tjedana



praćenje provedbe ispita državne mature i nazočnost na
ispitnim mjestima

tijekom ispitnih tjedana



zaprimanje i rješavanje prigovora učenika u svezi s
nepravilnostima provedbe ispita

prema zaprimljenim prigovorima



zaprimanje, rješavanje i utvrđivanje opravdanosti
prigovora učenika na rezultate ispita i ocjene

prema zaprimljenim prigovorima



utvrđivanje popisa učenika na temelju zaprimljenih prijava
za jesenski ispitni rok

prema vremeniku Centra

svibanj – kolovoz

prema vremeniku Centra

