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SN:  

 
POROČILO O OPRAVLJENIH IZPITIH 2017/2018 

 

 ZA OBDOBJE    
    

Ime in priimek učitelja:  
Relacija za obračun  od – do: Št. kilometrov v obe smeri:  

Izvajanje izpitov za (označite):       osnovno  šolo     srednješolske  programe   tečaje    ostalo 

  Vrsta naloge 

Neto DATUM IZPITA 

v € 

                      

  Vsebina dela (predmet / modul…) 
                      

  IZPITI 

1. Pisni izpit - nadzor  (1 šolska ura)                        

2. Poprava in ocenitev pisne naloge  (1 naloga)                        

3. Ustni izpit – priprava vprašanj in izvedba (1 kandidat)                        

4. 
Komisijski izpit – član izpitne komisije (pisno ali ustno) 
na nalogo oz. kandidata 

                       

  ZAKLJUČNI IZPIT 

1. Pisni izpit - nadzor                          

2. Poprava in ocenitev pisne naloge (1 naloga)                        

3. 
Mentorstvo pri izdelavi seminarske ali projektne naloge - 
konzultacija, poprava in ocenitev 1 naloge 

                       

4. 
Izdelek oz. storitev- priprava, izvedba in zaključek za 1 
skupino na uro (60 minut) 

                       

5. 
Ustni izpiti ali zagovor naloge  ali praktičnega dela oz. 
storitve (izpraševalec) – (1 kandidat) 

                       

6. Predsednik izpitne komisije (1 kandidat)                        

7. Član komisije na ustnem izpitu (1 kandidat)                        

8. Član komisije na ustnem izpitu – nadzor praktičnega dela                        

  POKLICNA MATURA 

1. Nadzor pri pisnem izpitu – nadzorni učitelj             

2. 
Slovenščina: poprava in ocenitev prve in druge izpitne 
pole pisnega izpita - I. ocenjevalec (1 kandidat) 

            

3. 
Slovenščina: poprava in ocenitev druge izpitne pole 
pisnega izpita - II. ocenjevalec (1 kandidat) 

            

4. 
Tuji jezik: poprava in ocenitev prve in druge izpitne 
pole pisnega izpita - I. ocenjevalec (1 kandidat) 

            

5. 
Tuji jezik: poprava in ocenitev druge izpitne pole 
pisnega izpita - II. ocenjevalec (1 kandidat) 

            

6. Matematika: poprava in ocenitev naloge (1 kandidat)             

7. Priprava izpitnih pol za 2. predmet (enoto)             

8. 2. predmet - poprava in ocenitev naloge (1 kandidat)             

9. 
Izdelek oz. storitev - priprava, izvedba in zaključek za 1 
skupino na uro (60 minut) 

            

10. Ocenitev 3 praktičnih nastopov v vrtcu (1 kandidat)             

11. 
Mentorstvo pri izdelavi seminarske ali projektne naloge - 
konzultacija, poprava in ocenitev 1 naloge 

            

12. 
Ustni izpiti ali zagovor naloge  ali praktičnega dela oz. 
storitve - izpraševalec  (1 kandidat) 

            

13. Predsednik izpitne komisije (1 kandidat)             

14. Član komisije na ustnem izpitu (1 kandidat)             

15. Član komisije na ustnem izpitu – nadzor praktičnega dela             

 
  

 

 

 

 

Trebnje, _______________________ Podpis (parafa) organizatorja-ice izobraževanja  
   

 Podpis predavatelja-ice:  
 

 


