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Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola

Od lepote ni nic vzeti,
pa jo vendar vsak 

hoce 
imeti.

(Slovenski pregovor)

Šolski center 
Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
tel.:  07/39 32 100
faks: 07/39 32 124
www.sc-nm.com



Kozmetièni tehnik Srednja zdravstvena in kemijska šola Kozmetièni tehnik

NA POTI DO POKLICA 

Poklic KOZMETIÈNI TEHNIK je 
zanimiv in pester, saj ljudem 
p o m a g a  o h r a n j a t i  l e p  i n  
negovan videz, zdravje ter 
dobro poèutje.

§imajo pozitiven odnos do zdravja,
§imajo smisel za urejenost in estetiko,
§imajo razvite motoriène in 
komunikacijske sposobnosti,
§imajo sposobnost opazovanja ljudi,
§so vestni, natanèni, praktièni in 
prijazni.

§kako ohraniti zdravo in lepo kožo,
§negovanja vseh tipov kože,
§izvajanja kozmetiène masaže telesa,
§ravnanja s kozmetiènimi aparaturami,
§postopkov lièenja in prikrivanja 

drobnih nepravilnosti na telesu,
§izvajanja manikire in pedikure,
§prepoznati rastline s kozmetiènimi 

uèinkovinami in njihovo delovanje.

PRAVILNA IZBIRA SREDNJE ŠOLE

Program je namenjen uèencem, ki:

Dijaki se med šolanjem nauèijo:

POUK IN DELOVNA PRAKSA POTEKATA

POKLICNA MATURA

§v uèilnicah,
§v specialnih uèilnicah,
§na praktiènem usposabljanju pri delodajalcu.

Šola pripravlja dijake na zakljuèek šolanja s poklicno 
maturo.

POKLICNA MATURA obsega:

obvezni del:
§pisni in ustni izpit iz slovenšèine,
§pisni in ustni izpit iz kozmetike;

izbirni del:
§pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
§storitev in zagovor. 

Po opravljeni POKLICNI MATURI se 
dijaki:

1. zaposlijo v:

2. nadaljujejo izobraževanje:

§kozmetiènih salonih, 
§fitnes centrih, savnah, zdravilišèih,
§masažnih in pedikerskih salonih, 
§gledališèu in televiziji kot maskerji, 
§veledrogerijah in parfumerijah kot 
demonstratorji kozmetiènih preparatov,
§dermatoloških ambulantah in ambulantah 
za plastièno kirurgijo, kjer sodelujejo z 
zdravniki …);

§višjih strokovnih šolah;
§visokih strokovnih šolah; 
§pridobitev univerzitetne izobrazbe:

po opravljeni poklicni maturi in
          dodatnem petem maturitetnem
          predmetu, ki je doloèen s študijskim
          programom univerze, 

èe se vkljuèijo v enoletni
          maturitetni teèaj in opravijo splošno
          maturo.
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