
»Kemiki so čudna vrsta smrtnikov,
ki jih skoraj vedno spodbuja

nezdravo nagnjenje,
da iščejo svoje veseselje med dimom in parami,

sajami in plameni,
strupi in revščino,
in vendar se zdi,

da žive med vsemi temi zli tako sladko,
da pri moji veri ne bi zamenjali

s perzijskim šahom«
                                                     (J. J. Becher, 1635-1682)
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NA POTI DO POKLICA — PRAVILNA 
IZBIRA SREDNJE ŠOLE

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ 
SREDNJI ZDRAVSTVENIK je 
zahteven poklic, zato vabimo, da se v 
ta program vključijo dijaki, ki so 
uspešno končali program srednjega 
poklicnega izobraževanja za poklic 
BOLNIČAR-NEGOVALEC in: 

ź  imajo izrazito željo nadgraditi 
pridobljeno znanje in praktične 
izkušnje iz programa BOLNIČAR- 
NEGOVALEC; 
ź  imajo visoko stopnjo etične in 
moralne zavesti; 
ź  imajo smisel za odgovornost, 
točnost, natančnost, uspešnost, red in 
disciplino; 
ź  jih odlikujejo osebnostne lastnosti, 
kot so: 
- poštenost, 
- potrpežljivost, 
- zanesljivost, 
- korekten odnos do sočloveka, 
- osebnostna vedrina, 
- optimizem in 
- komunikativnost.

Program 
POKLICNO-TEHNIŠKEGA 
IZOBRAŽEVANJA, 
ki traja 2 leti, omogoča pridobitev 
srednje tehniške izobrazbe. 

POUK POTEKA:

ZAKLJUČEK ŠOLANJA 

POKLICNA MATURA obsega :

ź  v učilnicah, 
ź  v specialnih učilnicah v šoli, 
ź  v bolnišnici, 
ź  v domovih starejših občanov, 
ź  v zdravstvenih domovih, 
ź  na praktičnem usposabljanju pri 
delodajalcu. 

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja 
s POKLICNO MATURO. 

 
obvezni del: 
ź  pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
ź  pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege.

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

ź

POGOJI ZA VPIS 
v poklicno-tehniško izobraževanje: 

PO OPRAVLJENI MATURI SE DIJAKI:
- zaposlijo v: 

 - nadaljujejo izobraževanje: 

ź končana srednja poklicna šola – program 
BOLNIČAR-NEGOVALEC.

Če bo vpis omejen, bodo pri izbiri kandidatov 
upoštevana naslednja merila: 
ź  učni uspeh iz slovenščine, matematike in 
splošni učni uspeh v 1., 2. in 3. letniku programa 
BOLNIČAR-NEGOVALEC, pri čemer dijak lahko 
dobi največ 45 točk; 
ź učni uspeh iz slovenščine, strokovnega 
predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem 
izpitu, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk. 

bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih, 
domovih starejših občanov, socialnih zavodih, v 
negi na domu;

ź  na višjih strokovnih šolah; 
ź  na visokih strokovnih šolah v smeri 
zdravstva (zdravstvena nega, babištvo, 
ortopedska tehnika, delovna terapija, fizioterapija, 
sanitarno inženirstvo, radiologija …); 
ź  na ostalih visokošolskih strokovnih 
programih; 
ź  za pridobitev univerzitetne izobrazbe: po 
opravljeni poklicni maturi in dodatnem petem 
maturitetnem predmetu, ki je določen s 
študijskim programom univerze, 
če se vključijo v enoletni maturitetni tečaj in 
opravijo splošno maturo.


