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Državna matura 2012./2013. 

  Zaključna ocjena: uspješna   
 provedba unatoč teškoćama 

  Poboljšanja: 

 Novi Pravilnik o polaganju državne mature – 

prihvaćene primjedbe škola na dosadašnje 

provedbe 

 Plaćanje ispita zbog neopravdanog izostanka - 

broj neopravdanog pristupanja značajno manji  

 Plaćanje ponovnog polaganja položenog ispita 

– manji broj prijavljivanja ispita u jesenskom 

roku i neizlazaka na prijavljene ispite 

 Ukinut zimski rok  



           Teškoće tijekom provedbe 

 ispit iz Hrvatskoga jezika – zamjena dijelova 

ispita 

označavanje učenika koji su s uspjehom završili 

nastavnu godinu (kratkoća rokova za provedba 

ispita za učenike koji su se žalili na zaključenu 

ocjenu) – nužno usklađivanje s kalendarom 

državne mature 

 krivo označavanje završetka srednjoškolskog 

obrazovanja u e-matici – brisanje učenika s 

popisa učenika u školi i rasporeda za pisanje 

ispita 

označavanje obrane završnoga rada – učenik 

kojemu nije označeno, a položio ispite – briše 

se s rang lista 

 



 učenici glazbenih, umjetničkih škola – 

označavanje dviju škola kao matičnih – problem 

prijenosa podataka  

 nastavnici koji nisu htjeli potpisati Izjave o tajnosti 

podataka 

 organizacija dežurstva nastavnika – problem ako 

u tome ne sudjeluje ravnatelj 

 organizacija nadzora u svim školama  

 promjena kalendara za jesenski rok – popravni 

ispiti za učenike 4. razreda nisu planirani u svim 

školama do početka ispita DM 

 

 

 

Teškoće tijekom  provedbe 



Objavljeni rezultati na mrežnim 
stranicama Centra 

 

Škole će ovih dana dobiti i 
pojedinačna izvješća o uspjehu 
učenika na razini škole, 
programa, županije i države 

 



       Zaključci  nakon provedbe 

Ključne osobe za pravilnu provedbu 
u školi – ravnatelj i ispitni 
koordinator 

Nužni dobri suradnički odnosi 

Stav ravnatelja prema poslovima 
provedbe državne mature – 
uspješnost provedbe 

Ispitni koordinator mora imati 
uvjete za rad (radni prostor, 
računalo, internetsku vezu) 



Učenici moraju znati tko je ispitni 
koordinator i biti upoznati s radnim 
vremenom ispitnoga koordinatora – 
vrijeme za konzultacije 

Nastavnici i učenici moraju biti upoznati 
s Pravilnikom o provedbi državne mature 
(NN 1/13) i rokovima 

Svaka nova generacija je generacija koja 
prvi puta polaže DM i svi postupci se 
moraju provoditi kao i s onima koji su 
bili prva generacija (2010.) 

       Zaključci  nakon provedbe 



VAŽNO! 

Za provedbu ispita u školi odgovoran 
je ravnatelj škole 

 Ispitni koordinator mora biti stručna 
osoba, ali i osoba od povjerenja, sati 
IK nisu sati kojima se popunjava 
satnica nastavniku bez norme 

Provedba državne mature propisana 
je Pravilnikom o polaganju državne 
mature  

Kalendar državne mature – objavljuje 
se prije početka šk. god.  



 Centar odgovara samo za 
informacije objavljene na 
mrežnim stranicama Centra 
(www.ncvvo.hr) i na stranicama 
www.postani-student.hr (u dijelu 
koji se odnosi na državnu 
maturu) 

Sve o ispitima (ispitni katalozi, 
ogledni primjeri ispita) za 
državnu maturu 2013./2014. – 
objavljeno na stranicama Centra 

VAŽNO! 

http://www.ncvvo.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.postani-student.hr/


Medicinske škole – petogodišnje 
obrazovanje – ove godine 
nemaju ispitne koordinatore: 
 Ispitni koordinator imenuje se za svaku školsku 

godinu – ako nema završnih razreda,nema ni 

poslova ispitnog koordinatora u toj godini 

 



DRŽAVNA MATURA 2013./2014. 

 

• Prijave ispita: 1.12.2013.- 
1.2.2014.  

• Ispiti: 20.5. – 9.6. 2014.  

• Objava rezultata: 7.7.2014. 

• Prigovori: do 9.7.2014. 

• Konačni rezultati: 14.7.2014. 

• Podjela svjedodžbi: 17.7.2014. 
 



Ispitni koordinatori 

 Centar će provesti dva ciklusa 

edukacija ispitnih koordinatora, u 

listopadu/studenom 2013. i travnju 

2014.  

 

 Nova aplikacija za ispitne 

koordinatore – Središnji registar 

državne mature (SRDM) 

 



ZAHVALJUJEMO... 

  svim ravnateljima koji su 

 odgovorno obavili poslove pripreme i provedbe 

ispita u svojim školama 

 organizirali rad škola u dane blagdana za ponovno 

zaprimanje ispita iz Hrvatskoga jezika 

 kvalitetno obavili poslove predsjednika školskoga 

ispitnoga povjerenstva  

 pomogli Centru u organizaciji provedbe ispita za 

kandidate u njihovim školama (ispitne prostorije i 

dežurstvo nastavnika) 

 dali suglasnost svojim nastavnicima za rad u 

stručnim radnim skupinama i poslovima 

ocjenjivanja 

 svojim primjedbama i prijedlozima pomogli u 

poboljšanju provedbe 4. državne mature 

 



Hvala! 


