МАТУРСКИ ИСПИТ
Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања матурског испита у
стручној и уметничкој школи („Службени гласник СРС - Просветни гласник‖, број 6/90
и „Просветни гласник‖, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03,
10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).
Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.
А. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих
стручних школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег
школовања:
Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су
наставу имали на језику народности (писмено).
Б. Посебни део обухвата:
- израду матурског практичног рада,
- усмену проверу знања,
- усмени испит из изборног предмета.
1.

ПРАКТИЧНИ РАД

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављале послова
занимања обухваћених образовним профилом — правни техничар. Садржаји
практичног рада утврђују се из следећих области:
- Вођење евиденције, статистичке обраде података и припремање
одговарајућих решења,одлука и закључака из области радних односа и основних
права из радног односа.
- Вођење различитих матичних евиденција.
- Израда решења, закључака, предлога и сл. у правном поступку.
Израда различитих врста уговора. Израда пословних писама, архивирање
документације, вођење картотеке, издавање јавних исправа.
2.

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања, вештина и способности
кандидата ради њихове применљивости у раду приликом заснивања радног односа у
предузећу, државном органу, установи или у приватној организацији на пословима
вођења стручно-административних послова правног техничара.
Испитна питања за усмену проверу знања припремају се из области из које је
ученик радио практичан рад.
3.
ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
На матурском испиту ученици се опредељују за полагање једног предмета из
подручја која обезбеђују знања за даље образовање или за укључивање у рад и то:
1) филозофија,
2) историја,
3) правни поступци,
4) послови правног промета,
5) радно право.
Изборни предмет се полаже према програму који су ученици остварили у току
четворогодишњег образовања.

