Seminarska naloga mora vsebovati:

Naslovnica:
GLAVO – naziv in naslov šole (SESGŠ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj)
NASLOV, ki mora natančno označevati vsebino naloge. (Pravljični junaki – s podnaslovom, kateri
ali Rock)
AVTORJA, ki je napisan z uradnim imenom in priimkom.
MENTORJA, ime in priimek.

KAZALO VSEBINE je vedno na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V njem boš navajal
naslove in podnaslove posameznih poglavij z označenimi stranmi.
UVOD seminarske naloge mora predstaviti temo, ki si jo izbral. V njem opišeš tudi, kako je naloga
sestavljena. Uvod naj bo napisan tako, da bo pri bralcu vzbudil zanimanje in ga pripravil, da bo
tvojo nalogo prebral. Uvod je praviloma kratek – zadostuje že polovica strani.
GLAVNI DEL začneš pisati na novo stran, takoj za uvodom. V njem natančneje opišeš modele,
dodaš slike in opišeš posamezne postopke, ki jih nasloviš (npr. Moško klasično striženje,
manikira, ličenje....)
• Ne smeš dobesedno prepisovati iz knjig!
• Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena.
• Razčlenjena morajo biti na odstavke!
ZAKLJUČEK je tisti del, v katerem:
• povzameš bistvene ugotovitve o problemu, ki si ga opisoval,
• opišeš sklepe oz. ugotovitve,
• nakažeš ali podaš predloge za nadaljnje delo.
UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA, ki si jih uporabljal, so zelo pomembni in morajo biti
obvezno navedeni na koncu naloge na novi strani.
• Navedeni morajo biti tudi naslovi spletnih strani, ki si jih uporabljal pri svojem delu.
TEHNIČNA NAVODILA
• Seminarska naloga mora biti napisana v pisavi Times New Roman. Dovoljeno je oblikovanje s
podčrtovanjem, ležečim in krepkim tiskom.
• Velikost pisave mora biti 12 pik.
• Naslovi poglavij so krepki in večji (od 14 do 16 pik), naslov seminarske naloge na naslovni strani
pa 24 pik.
• Besedilo mora biti obojestransko poravnano.
• Listi naloge morajo biti spiralno zvezani.
• Naloge morate oddati v tiskani obliki.
• Nalogo, ki ste jo shranili na disk računalnika, ne brišite do konca šolskega leta.
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