Извештај о реализацији пројекта државне матуре
Одржан 30.10.2020. године
У петак 30.10.2020. године са почетком у 8 часова чланови Школске матурске комисије (ШМК),
дочекали су Јована Вукчевића из ШУ Нови Сад, који је дошао да надгледа прво пилотирање
завршног испита. У 9 часова одржан је састанак Школске матурске комисије и Школске испитне
комисије, заједно са дежурним наставницима, како би још једном прошли све неопходне
процедуре за спровођење завршног испита. Школска матурска комисија је у присуству
представника ШУ Нови Сад, отворила пакет са документима за пројекат државне матуре
(Александра Павловић).

Сл.1 Представник ШУ Нови Сад Јован Вукчевић и чланови Школске матурске комисије Наташа
Георгијевић, Драга Митровић, Станислава Кулпинац и Татјана Мандић
У међувремену пристигли су и представници ЗУОВа Весна Ракочевић и Љиљана Филиповић, које
су у 10 часова приступиле обуци о начину оцењивања кандидата завршног испита. Обуци су
присуствовали чланови Школске испитне комисије, као и представници Школске матурске комисије
Татјана Мандић и Наташа Георгијевић. У обе Школске испитне комисије један члан био је из редова

привредника Владимир Стевановић (о.п. Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје) и
Ђорђе Миловановић (о.п. Електроинсталатер). Секретар ШМК Станислава Кулпинац и Душан
Лемајић, представник радне групе за израду радних задатака, обишли су школске радионице, како
би још једном проверили да ли је све спремно за реализацију завршног испита.
Полагању завршног испита у 1115 часова, након консултација са представницима ЗУОВа, приступило
је по 5 кандидата из сваког образовног профила, да би Школске испитне комисије биле ефикасније.
Секретар Школске матурске комисије је предао Записник о полагању завршног испита и коверте са
радним задацима, и обрасцем за оцењивање, председнику Школске испитне комисије за
образовни профил Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Димитрију Котуру и
председнику Школске испитне комисије за образовни профил Електроинсталатер Станку
Станковићу. Кандидати су извлачили коверту са радним задатком, а потом приступили изради
истог.

Сл.2 Израда радних задатака ученика образовног профила Електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје

Сл.3 Израда радних задатака ученика образовног профила Електроинсталатер
У коверти су се налазила четири листа са описом задатка, један лист за кандидата и по један за
сваког члана комисије, као и три обрасца за оцењивање по један за сваког члана комисије. Трочлана
комисија је пратила израду задатака визуелним посматрањем без могућности пружања помоћи
кандидатима.

Сл. 4. Чланови ШИК:Милица Мандић и Владимир Стевановић

Сл. 5. Чланови ШИК: Ђорђе Миловановић и Станко Станковић

Сл. 6. Председник ШИК: Димитрије Котур
Ток завршног испита у радионицама К1 и К2 су пратили представници ЗУОВа, ШУ Нови Сад,
представник радне групе , председник, заменик и секретар ШМКа.
Кандидати су по завршетку радног задатка, предали радни налог , напустили радно место уз
евидентирано време завршетка од стране ШИКа. Максимално време израде било је ограничено на
два сата, што су сви кандидати и испоштовали. Сваки члан ШИКа је попуњавао свој записник за
сваког кандидата. Председник ШИКа је преузео податке од свих чланова и израчунао средњу
вредност остварених бодова на две децимале. Остварене бодове на завршном испиту председник
ШИКа, на основу утврђене склале од стране пројекта државне матуре, је превео у сумативне оцене.
Од укупно десет ученика, 9 ученика је оцењено оценом добар 3, а један оценом врло добар 4.
Чланови ШИКа записнике су предали секретару ШИКа, који је исте копирао за потребе школе,
запаковао у предвиђене коверте, у присуству осталих чланова ШМКа, сачекао представнике поште
и отпремио исте пројекту државне матуре.

Сл. 7. Предаја Записника пројекта државне матуре представнику поште

