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Srednja zdravstvena in kemijska šola

Šolski center 
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Zdravstvena nega - pti Srednja zdravstvena in kemijska šola Zdravstvena nega - pti

NA POTI DO POKLICA 

PRAVILNA IZBIRA SREDNJE ŠOLE

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ 
SREDNJ I  ZDRAVSTVENIK  j e  
zahteven poklic. V ta program vabimo, 
dijake, ki so uspešno konèali program 
srednjega poklicnega izobraževanja za 
poklic BOLNIÈAR-NEGOVALEC in: 

§imajo izrazito željo nadgraditi 
pridobljeno znanje in praktiène izkušnje 
i z  p r o g r a m a  B O L N I È A R -  
NEGOVALEC; 
§imajo visoko stopnjo etiène in 
moralne zavesti; 
§imajo smisel za odgovornost, 
toènost, natanènost, uspešnost, red in 
disciplino; 
§jih odlikujejo osebnostne lastnosti, 
kot so: 

poštenost, 
potrpežljivost, 
zanesljivost, 
korekten odnos do soèloveka, 
osebnostna vedrina, 
optimizem in 
komunikativnost.
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Program 
POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA, 
ki traja 2 leti, omogoca pridobitev 
srednje tehniške izobrazbe. 

POUK POTEKA:

ZAKLJUÈEK ŠOLANJA 

POKLICNA MATURA obsega: 

§v uèilnicah, 
§v specialnih uèilnicah v šoli, 
§v bolnišnici, 
§v domovih starejših obèanov, 
§v zdravstvenih domovih, 
§na praktiènem usposabljanju pri 
delodajalcu. 

Šola pripravlja dijake na zakljuèek šolanja 
s POKLICNO MATURO. 

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

POGOJI ZA VPIS 

PO OPRAVLJENI POKLICNI MATURI SE DIJAKI:
1. zaposlijo v: 

2. nadaljujejo izobraževanje: 

§Konèana srednja poklicna šola – program 
BOLNIÈAR-NEGOVALEC.
§Èe bo vpis omejen, bodo pri izbiri kandidatov 
upoštevana naslednja merila: 
   uèni uspeh iz slovenšèine, matematike in splošni 
uèni uspeh v 1., 2. in 3. letniku programa BOLNIÈAR-
NEGOVALEC, pri èemer dijak lahko dobi najveè 45 
toèk; 

 uèni uspeh iz slovenšèine, strokovnega predmeta 
in splošnega uspeha pri zakljuènem izpitu, pri èemer 
dijak lahko dobi najveè 15 toèk. 

bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdravilišèih, 
domovih starejših obèanov, socialnih zavodih, v negi 
na domu;

§na višjih strokovnih šolah; 
§na visokih strokovnih šolah v smeri zdravstva 
(zdravstvena nega, babištvo, ortopedska tehnika, 
delovna terapija, fizioterapija, sanitarno inženirstvo, 
radiologija …); 
§na ostalih visokošolskih strokovnih 
programih; 
§za 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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