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PREDLOG ZA PRIPRAVO
KANDtDAToveoe poRoeuA o tzvEDBt

eernrece pREDMETA poKLtcNE MATURE

Kandidati morajo pripraviti porodilo o izvedbi detrtega predmeta poklicne mature in ga
oddati v skladu s sklepom SUf pH,t. V pomod prilagamo predlog zgradbe porodila, ki
ga lahko SMK PM prilagodi posebnostim izvedbe in stroke.

VSEBINA POROEILA

Kandidat izdela porodilo, ki naj vsebuje:

- naslovno stran,
- sklep o odobritvi teme in naslova izdelka oziroma storitve,
- kazalo (kazalo vsebine, kazalo prilog),
- zahvalo,
- uvod,
- osrednji del,
-zakljudek,
- viri,
- priloge.

1. NASLOVNA STRAN
Tema izpita iz detrtega predmeta PM
Sola, izobraZevalni program, oddelek in Solsko leto
lme in priimek kandidata
lme in priimek mentorja

2, UVOD
Kratek opis vsebine z cilji naloge.

3. OSREDNJI DEL
Opis in utemeljitve uporabe:
. delovnega oziroma tehnolo5kega postopka (izdelek ali storitev ali nastop),
. razli6nih materialov
. sredstev za delo (oiodja, stroji in naprave),
. zaS6itnih sredstev, navodil za varnost pri delu in varovanje okolja ter
. razlidne dokumentacije, npr.: delavni5ke risbe, idejne zasnove za

oblikovanje, nadrti . ..

4. ZAKLJUEEK
Povzetek izdelave izdelka, opravljanja storitve ali izvedbe nastopa (pred5olska
vzgoja). Predstavitev odstopanj od nadrta in razlogi za to, morebitni
komentarji, opaZanja, samoocena, predlogi.

5. VtRt
Viri naj bodo navedeni na koncu po abecednem redu.



6. PRILOGE
Priloge naj bodo navedene v skladu s temo izpita iz detrtega predmeta PM in z
zahtevami SUf PU.

OBLIKOVANJE POROEILA
- porodilo naj bo kolikor je mogode oblikovana po pravilih grafidnega
oblikovanja,

- vezano,
- pisava Arial, velikost 12,
- ftzmik med vrsticami 1,5

SODELOVANJE KANDIDAT - MENTOR

Kandidati morajo v 6asu priprave izdelka oz. storitve opraviti z mentorjem oz.
somentorjem najmanj dve posvetovanji in sicer:

- predstavitev zasnove naloge - do 31 . januarja 2022,
-februar 2022 - pwo posvetovanje
- marec 2022 - drugo posvetovanje

Drugi pomembni roki:

- lektoriranje porodila
-oddaja poro6ila (vezana pisna in elektronska oblika - zapis na CD) do datuma
napisanega na sklepu, (kandidat odda porodilo tajniku SMK ali mentorju, pri
demer mu ta izda potrdilo o sprejemu porodila)

-zagovor izdelka oz. storitve bo po objavljenem razporedu.

Mentor lahko zavrne izdelek oz. storitev, 6e ni bil pripravljen v skladu s predvideno
zasnovo, ali v primeru, da je kandidat ni izdelal iopravil samostojno.

V primeru, da kandidat izdelka/storitve ne odda pravodasno ali 6e jo mentor zavrne,
SMK za poklicno maturo odlodi o tem ali kandidat lahko nalogo dokonda in zagovarja
5e v spomladanskem roku ali v enem izmed naslednjih izpitnih rokov.

DOKUMENTACIJA, KIJO VODI KANDIDAT
Predlagamo, da kandidati vodUo mapo kamor vlagajo vso potrebno dokumentacijo, ki
zalema'.

-zasnovo izdelka oz. storitve z zagovorom,
-faze in naloge dlanov pri izdelavi izdelka oz. opravljanju storitve,
- predvidena delovna sredstva (seznam potrebnih orodij, strojev, pripomodkov in
materialov),

-terminski nadrt,
- vmesna porodila,
- kondno porodilo,
-druga dokumentacija, ki je potrebna glede na naravo izdelka oz. storitve in
- predstavitev oz. zagovor.

Predsednik Sur Pv:
univ.dipl.in2,Darko K

ff;ill,iii$
eT Fff .'.iwsLr\\'r''\

Vr,."7


