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1 PREDSTAVITEV ŠOLE
V šolskem letu 2021/2022 bodo na Srednji zdravstveni šoli ponovno vpisani trije »močni« oddelki
novincev v programu zdravstvena nega in en solidno napolnjen oddelek v programu bolničar negovalec.
Pouk bo organiziran v 13 oddelkih in eni skupini (ali organizacijsko v 14 oddelkih). Vpisanih je 321 dijakov
(prejšnje leto 319), učiteljska ekipa bo štela 38 učiteljev, od katerih je 15 delavcev od drugod (SZŠ MB in
ŠC RNK,… ) ali iz drugih enot ŠC in dopolnjujejo delo oz. zamenjujejo sodelavce.
Tudi letos delo načrtujemo skladno s korona krizo in z navodili MIZŠ ter NIJZ. Po eni strani smo
pripravljeni na izvedbo programa v normalni obliki (tako je nastavljen tudi LDN) ali z delnimi prilagoditvami,
po drugi strani pa se pripravljamo na morebitno epidemijo ter ponovni pouk na daljavo oz. na razne
kombinacije. Pri načrtovanju nas motivira izredno uspešno preteklo šolsko leto in verjamemo, da bo
takšno tudi šolsko leto 2021/2022. Prizadevali si bomo, da bodo ob koncu leta z bivanjem ter delom na
naši šoli zadovoljni vsi deležniki izobraževanja (dijaki, starši in zaposleni). Začetek leta bo zaradi borbe z
virusom najbrž še vedno težak, ko pa bo ta premagan, bo sodelovanje s starši, z lokalnim okoljem,
državnimi institucijam ter drugimi zopet teklo normalno in na visokem nivoju. Optimistično pričakujemo
mnoga osvojena priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih s strani dijakov in njihovih mentorjev ter
posredno tudi ustrezen interes za vpis v naše programe. Takoj, ko bo mogoče, bomo v okviru šolskih
pravil vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa ponovno ponujali odprt in živahen življenjski
prostor, ki bo omogočal osebno rast, dobre pogoje za učenje ter vzpodbujal interes mladih za poklice v
zdravstvu. Tekom leta pa predvidevamo tudi izredno izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev s selitvijo v
prostore nove šolske zgradbe.
1.1 VPIS
1.1.1 Vpis za leto 2021/2022

1.1.1.1 Vpis novincev
To šolsko leto je vpisanih pet oddelkov novincev, trije v programu zdravstvene nege in po eden v
programu bolničar – negovalec ter v nadaljevalnem programu PTI (poklicnega tehniškega izobraževanja
za program zdravstvena nega).
Vpis novincev
Program
Zdravstvena nega
Poklicno tehniško izobraževanje
Bolničar - negovalec
Skupaj

Število razpisanih
mest
84
28
26
138

Sprejeti dijaki
79
12
19
110

Od tega
ponavljalci
1
0
0
1

1.1.1.2 Vpis odraslih
V šolskem letu 2021/2022 ostaja nespremenjen način in število vpisanih odraslih.
Odraslim bomo omogočili opravljati izpite za vse programe v za to posebej določenih rokih. Ponudbo
bomo okrepil še z različnimi tečaji in delavnicami. Izmed teh bosta v ospredju izobraževanji (NPK nacionalna poklicna kvalifikacija) za pridobitev poklicne kvalifikacije maser/maserka. Seveda pa bo način
takega izobraževanja odvisen od priporočil in navodil glede covida-19.
1.1.2 Planiran vpis 2022/2023
1.1. 2.1 Vpis osnovnošolske mladine in odraslih
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Tudi za šolsko leto 2022/2023 načrtujemo enak vpis novincev za redne programe in enako število
vpisanih odraslih slušateljev kot v letu 2021/2022.
Predlog vpisa novincev za šolsko leto 2022/2023
Program

Število razpisanih
mest

Zdravstvena nega
Poklicno tehniško izobraževanje
Bolničar - negovalec
Skupaj

Št. rednih oddelkov

84
28
26
138

Št. izobr. odraslih
1
1
1
3

3
1
1
5

1.2 Dijaki po občinah stalnega bivališča
Še vedno je za šolo značilno, da združuje dijake vseh koroških občin, občin Šaleške doline in nekaterih
drugih. Ta raznolikost oz. pestrost je velikokrat prednost, spoštovanje le te pa zahteva strpnost in
tolerantnost, ki sta nujni vrlini delavcev v zdravstvu in ljudi nasploh.

Dijaki po občinah stalnega bivališča 2021/2022
Dijaki po občinah prebivališča

Vsi

Od tega

Cirkulane

1

1. letniki
/

Črna na Koroškem

1

/

Dravograd

21

8

Mežica

13

4

Mislinja

16

4

Muta

7

2

Prevalje

15

8

Polzela

3

2

Radlje ob Dravi

14

5

Ravne na Koroškem

33

12

Slovenj Gradec

60

15

Slovenske Konjice

1

/

Šoštanj

27

15

Velenje

106

24

Vuzenica

4

3

Žalec

1

1

322

103

Skupaj
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1.3 Razporeditev v oddelke
Zaradi priporočil MIZŠ in NIJZ bo pouk ponovno potekal v matičnih učilnicah. Dijaki se bodo menjavali
samo v specialnih učilnicah in pri športni vzgoji. Oba druga letnika zdravstvene nege, drugi letnik bolničarnegovalec in drugi letnik PTI (2. a, 2. b, 2. c, 2. e) bodo domovali na Gosposvetski ulici 2. Prvi, tretji in
zaključni razredi programa zdravstvena nega (1. a, 1. b, 1. d, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b), prvi in tretji letnik
programa bolničar – negovalec (1. c, 3. c ) ter en oddelek poklicnega tehniškega izobraževanja (1. e)
bodo imeli večino pouka na Gosposvetski ulici 4, strokovne predmete pa v specialnih učilnicah na matični
šoli.
Prostore bomo delili z Gimnazijo Slovenj Gradec na Gosposvetski ulici 2 (8 učilnic in telovadnica) in še s
Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta v najeti zgradbi na Gosposvetski ulici 4 (10 učilnic). Tako bo ostalo
vse do predvidene selitve na novo šolo.
Razporeditev v oddelke 2021/2022
Število učencev

Ponavl
jalci

Razred

Razrednik

VSI

Ž

M

1. a
1. b
1.d
Skupaj
2. a
2. b
Skupaj
3. a
3. b
Skupaj
4. a
4. b
Skupaj
1. e
2. e
Skupaj
1. c
2. c
3. c
Skupaj
Skupaj
vsi

EVA MEŽA
JANJA ŠETINA
ZVONE MEŽA

27
30
23
80
28
23
51
30
28
58
28
29
57
12
20
32
23
11
10
44
322

21
23
18
62
17
19
36
22
20
42
23
22
45
11
14
25
17
5
1
23
233

6
7
5
18
11
4
15
8
8
16
5
7
12
1
6
7
6
6
9
21
89

SIMONA JEROMEL FAJMUT
BOŠTJAN POTOČNIK
JASNA KOLAR MACUR
ALEKSANDRA PEČNIK
BOJANA ŠTERN
DARJA SKUTNIK
DOROTEJA PERNAT
ZDENKA KOČIVNIK LESJAK
DARJA KATANEC
ADOLF FLIS
ERIKA PEVNIK
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0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Podaljšan
status
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
1
1
4

Tuji jezik
AN1

NE2

27
30
23
80
28
23
51
30
28
58
28
29
57
12
20
32
23
11
10
44
322

27
30
23
80
28
23
51
30
28
58
28
29
57
12
20
32
23
11
10
44
322

2 ŠOLSKI KOLEDAR

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20)
ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

2022

2021

PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA SREDNJE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
sreda
ponedeljek petek
petek

1. 9.

ZAČETEK POUKA

25. 10. – 29. 10.

JESENSKE POČITNICE

24. 12.

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI

27. 12. – 31. 12.

NOVOLETNE POČITNICE

ponedeljekpetek
petek

14. 1.*

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

torek - torek

1. 2. – 1. 3.

ZIMSKI IZPITNI ROK

ponedeljek

7. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

petek - sobota

11. 2. – 12. 2.

ponedeljek petek

21. 2. – 25. 2.

ponedeljek petek

28. 2. – 4. 3.

četrtek - petek

28. 4. – 29. 4.

petek

20. 5.

ponedeljek

23. 5.

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE,
GORIŠKE, PRIMORSKO- NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE
TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE
ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE),
KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN
POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
PRVOMAJSKE POČITNICE
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA
ZAKLJUČNE LETNIKE
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

torek- petek

24. 5. – 27. 5.

torek - petek

24. 5. – 27. 5.

četrtek

26. 5.

četrtek

23. 6.

petek

24. 6.

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK
POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL

torek

28. 6.**

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ponedeljek sreda

27. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

torek - četrtek

16. 8. – 27. 9**.

JESENSKI IZPITNI ROK

PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE ZA ZAKLJUČNE
LETNIKE (PREDMETNI IZPITI)
ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
(DOPOLNILNI IN POPRAVNI IZPITI)
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE
LETNIKE
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2.1 Dnevni potek po urah

Pripravljeni sta dve shemi pouka.
Zaradi prisotnosti in možnosti razmaha okužb s covid-19 bo šola na začetku delovala po navodilih MIZŠ
in NIJZ ter izvajala pouk po modelu B, ki predpisuje manjše prilagoditve. Ker v tej obliki organizacije ni
možno varno ponujati toplih malic, se urnik spremeni in uvede glavni odmor v istem času za vse dijake
na ŠCSG. Pouk se začne najprej ob 7.00 (razredi lahko začnejo tudi kasneje) in konča najkasneje ob
14.40. Izjema bo 3. c, ki bo pol leta na PUD-u in bo v drugem poletju modul masaže izvajal v
popoldanskih urah. Obstaja tudi možnost, da bo tudi izvajanje praktičnih vaj potekalo popoldan, če nam
bo morala Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi korona virusa odpovedati izvajanje pouka v
njihovih prostorih.
Ob normalizaciji poteka pouka bo veljala prvotna shema, ki predvideva glavni odmor v različnih
časovnih razporeditvah (nekje od 3. do 6. ure) in v trajanju 45. minut.
SHEMA IZVAJANJA POUKU V PRIMERU MODELA B
Zap. št. ure
1.
2.
3.
4.
malica
5
6
7
8
9

Čas
7.00 – 7.45
7.50 – 8.35
8.40 – 9.25
9.30 –1 0.15
10.15 - 10.35
10.35 - 11.20
11.25 -12.10
12.15 – 13.00
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40

V primeru uvajanja drugih modelov se bo tudi shema spreminjala in prilagajala.
Takoj, ko se razmere uredijo in bo možno normalno gibanje dijakov po šoli in izven nje ter posledično
prehranjevanje dijakov s toplo malico, bomo najbrž ponovno šli na staro časovno shemo, ko se bo pouk
začel najprej ob 7.00 in končal popoldan, najkasneje ob 15.15 (izjema je vedno 3. c, ki je pol leta na
PUD-u in bo modul masaže izvajal popoldan). Zaradi tople malice ne bo klasičnega glavnega odmora,
ampak bo temu namenjenih 45 minut, v različnih terminih, znotraj urnika.
ČASOVNA SHEMA IZVAJANJA POUKA V NORMALNIH RAZMERAH
Zap. št. ure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Čas
7.00–7.45
7.50–8.35
8.40–9.25
9.30–10.15
10.20–11.05
11.10–11.55
12.00–12.45
12.50–13.35
13.40–14.25
14.30–15.15
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2.2 Dve ocenjevalni obdobji

PRVO ocenjevalno obdobje je predvideno od 1. septembra 2020 do 14. januarja 2022, DRUGO
ocenjevalno obdobje pa od 17. januarja 2022 do 24. junija 2022. Za zadnji dan pouka zaključnih letnikov
je predviden 20. maj 2020, za dijake ostalih letnikov pa 24. junij 2022. Ocenjevalna obdobja bodo odvisna
od epidemiološke slike in veljavnega modela izvajanja pouka.
2.3 Koledar poklicne mature

Zimski izpitni rok poklicne mature
DAN

AKTIVNOST

3. december 2021
22. januar 2022
28. januar 2022
1. februar 2022
2. februar 2022

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit.
Matematika, angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in
drugi jezik – pisni izpit
2. predmet – pisni izpit
Ustni izpiti in 4. predmet
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.

3. februar 2022
Od 4. do 12. februarja 2022
7. marec 2022
10. marec 2022

Spomladanski izpitni rok poklicne mature
DAN
29. marec 2022
18. maj 2022
24. maj 2022
28. maj 2022
30. maj 2022
4. junij 2022
7. junij 2022
9. junij 2022
13. junij 2022
Od 13. do 22. junija 2022
ustni izpiti in 4. predmet
6. julij 2022
9. julij 2022

AKTIVNOST
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.
Angleščina – pisni izpit
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
Matematika – pisni izpit
Nemščina – pisni izpit
2. predmet – pisni izpit
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
OPOMBA: V skladu z okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma
organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.

Jesenski izpitni rok poklicne mature
DAN

AKTIVNOST

7. julij 2022
14. avgust 2022
20. avgust 2022
24. avgust 2022
25. avgust 2022
27. avgust 2022

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.

31. avgust 2022
Od 24. avgusta do 3.
septembra 2022
9. september 2022
12. september 2022

2. predmet – pisni izpit
Ustni izpiti in 4. predmet

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
Matematika – pisni izpit

Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik –
pisni izpit

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.
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2.4 Zaključni izpit za program bolničar – negovalec
Zimski rok
Pomladanski rok
Jesenski rok

četrtek, 3.2.2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

ponedeljek, 6.6.2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

torek, 23.8.2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

2.5 Delovne sobote in nedelje

Če bo epidemiološka slika normalna, bomo imeli delovno soboto 9. 4. 2022 ob Mednarodnem dnevu
zdravja, 7. aprilu, ko bomo organizirali že tradicionalni Tek zdravja. Dijaki bodo s tem zadelali en dan, ki
ga bomo določili naknadno (maturantje pred maturantskim plesom, nižji letniki pa v času pisnih izpitov
poklicne mature). Tudi ob informativnem dnevu (12. 2. 2022) bo za določene učitelje in dijake prostovoljce
delovna sobota, za druge pa bo v okviru prostih izbirnih vsebin kakšna sobota ali nedelja pogojena z izbiro
vsebine oz. razporedom (lahko sobota in nedelja v šoli preživetja, ena sobota športno-naravoslovni tabor,
ena geografski krožek, planinski krožek …). Skupaj z maturanti bomo na maturi tri delovne sobote (28.
maja, 4. junija, 27. avgusta 2022).
2.6 Počitnice, prazniki in pouka prosti dnevi

Zapisano v tabeli s šolskim koledarjem.
2.7 Ravnateljev dan – dan šole

V primeru izboljšanja epidemiološke slike se za morebitni datum dogovorimo naknadno.
3 PREDMETNIKI
S šolskim letom 2019/2020 se je v prvih letnikih začel izvajati prenovljen štiriletni program zdravstvene
nege (SSI) in 2020/2021 še v programu PTI, ki je z letošnjim letom v celoti prenovljen in bo tak eno leto
prej kot osnovni štiriletni program. Celoten program bolničar - negovalec in četrti letnik programa
zdravstvene nege ostajajo še nespremenjeni. Vsi programi poleg splošno predpisanega dela vsebujejo
odprti kurikul, v katerem vsaka šola skupaj z delodajalci oblikuje del učnih vsebin ter praktično
usposabljanje (v prenovljenem programu je teh ur nekoliko manj).
3.1 BOLNIČAR NEGOVALEC (BN)
BOLNIČAR NEGOVALEC (BN) – PREDMETNIK – šolsko leto 2021/2022
PREDMET

1. LETNIK
(35 tednov)
33 ur na teden

2. LETNIK
(30 tednov)
33 ur na teden
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3. LETNIK
(17 tednov)
32 ur na teden

82 tednov

A – SPLOŠNO –
IZOBRAŽEVALNI
PREDMETI
SLOVENŠČINA – SLO

3/105

2/60

3/51

MATEMATIKA – MAT

3/105

2/60

3/51

TUJ JEZIK 1 – TUJ1

2/70

2/60

2/34

UMETNOST – UME

1/35

NARAVOSLOVJE – NAR

2/70

2/60

DRUŽBOSLOVJE – DRU

2/70

2/60

ŠPORTNA VZGOJA – ŠV

2/70

2/60

2/34

15 (525)

12 (360)

10 (170)

SKUPAJ del A
B – STROKOVNI
MODULI
M1:
NEGA IN OSKRBA
VS1 – pomoč pri življenjskih
aktivnostih (POA)

VS 1 – Higiena (HIG)

164 (164)

130 (132)
130 (132)
164 (164)
1055 (1051)

T

KV

T

KV

T

KV

682

1/35

4/140

1/30

4/120
(VD)

2/34

4/68
(VD)

427

2/60

VS 3 – Nega pri
najpogostejših bolezenskih
stanjih v starosti in pri ljudeh
s posebnimi potrebami (NBS)

M2:
VAROVANJE ZDRAVJA
IN OKOLJA

216 (213)

35 (33)

VS 2 – Prva pomoč (PPO)

SKUPAJ

216 (213)

60

1/30

2/60

2/34

4/68
(VD)

1/35

4/140

2/60

8/240

4/68

8/136

T

KV

T

KV

T

KV

1/35

192

Skupaj 679

136

35

VS 2 - Zdravstvena vzgoja
(ZVZ)

1/30

30

VS 3 – Zdrava prehrana
(ZPR)

1/35

35

VS 4 – Varnost in zdravje pri
delu (VZD)

1/35

35

SKUPAJ

3/105

M3:
ETIKA IN
KOMUNIKACIJA

T

1/30

KV

T

9

Skupaj 135

KV

T

KV

136

VS 1 – Komunikacija
(KOM)

1/35

35

VS 2 – Poklicna etika (PET)
VS 3 – Zdravstveno in
socialno varstvo (ZSV)

1/30

30

1/35

35

VS 4 – Podjetništvo (POD)

SKUPAJ

IZBIRNI MODUL

2/34

2/70

1/30

T

KV

34

2/34

T

KV

Skupaj 134

T

KV

M6: Masaža
SKUPAJ del B
(C) PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE V
ŠOLI – Praktični pouk
Skupaj – strokovna teorija

(Č) PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE Z
DELOM
(D) DRUGE OBLIKE
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA
DELA
Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo
(E) ODPRTI
KURIKULUM

6/210

4/140

8/240

6/102

6/102

Skupaj 102

14/238

1050/1056

4/140

8/240

14/238

618

175 ur
(140 –
praktični pouk)

120 ur
(240 – praktični
pouk)

136 ur
(238 ur – praktični
pouk)

Str. t. 431 ur
Praktični
pouk 618 ur

7 tednov
(266 ur)

17 tednov
(646 ur)

912

2 tedna

1 teden

160

2 tedna

2 tedna
8/280
3 ure – vaje v
domu I. - VD1
1 ura – osebna nega
starostnika –
ONS
2 uri – Anatomija in
fiziologija – AIF
1 ura – 2. tuji jezik –
NEJ
1 ura – šport za
zdravje

SKUPAJ
tednov /
ur na teden

4/120

102

37 tednov /
33 ur na teden

1 teden
1 teden
9/270
2 uri – vaje v
domu II. – VD2
1 ura – 2. tuji jezik
NEJ
1 ura – glasbena
terapija - GT

1 teden
2/34
1 ura – temeljna
strokovna znanja
II. (t) – TSZ II.
1 ura – 2. tuji jezik
NEJ

1 ura – šport za
zdravje
2 uri – gospodinjstvo
(t) – GOS
2 uri – temeljna
strokovna znanja
I. (t) – TSZ I.
38 tednov /
33 ur na teden

10

36 tednov /
32 ur na teden

584

Dijaki zaključijo šolanje z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti:
- slovenski jezik in književnost (pisno in ustno),
- zaključno delo.

3.2 ZDRAVSTVENA NEGA (ZN)

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) – PREDMETNIK – šolsko leto 2021/2022

PREDMETI/
MODULI

1. letnik
(35 tednov)
ure/ted.

ure/let.

2. letnik
(35 tednov)

3. letnik
(32 tednov)

ure/ted. ure/let.

ure/ted. ure/let.

Skupaj
ure

A – SPLOŠNO
IZOBRAŽEVALNI
PREDMETI
P1

Slovenščina

4

140

4

140

3

96

487 (+9 ok)

P2

Tuji jezik 1 Angleščina

3

105

3

105

3

96

417 (+9 ok)

P3

Matematika

3

105

3

105

3

96

383 (+13 ok)

P4

Umetnost

2

68

P5

Zgodovina

P6

Geografija

P7

Psihologija

P8

Fizika

2

70

70

P9

Kemija

2

70

70

P10 Biologija

2

70

70

P11 Športna vzgoja

3

105

SKUPAJ - A

M1

68
2

2

70

1

32

68

102
68
68

23

B – STROKOVNI
MODULI

Teorija

Zdravstvena nega
in nujna
medicinska pomoč

2/70

3

105

15

Vaje
3/105

2

64

12

2143

(+31ur ok-C)

Teorija

Vaje

Teorija

Vaje

2/70

3/105

2/64

1/32

11

340

446

PREDMETI/
MODULI

1. letnik
(35 tednov)
ure/ted.

ure/let.

2. letnik
(35 tednov)

3. letnik
(32 tednov)

ure/ted. ure/let.

ure/ted. ure/let.

Skupaj
ure

M2

Zdravstvena nega
na specialnih
področjih

2/64

5/160

526

M3

Zdravstvena nega
otroka in
mladostnika

1/32

2/64

131

M4

Anatomija,
fiziologija in
mikrobiologija

M5

Dolgotrajna oskrba

M6

Kakovost in
varnost v
zdravstveni negi in
socialni oskrbi

M7

Skrb za zdravje

M8

Izbirni modul
SKUPAJ - B

od
B

2,6 /91

0,4/14

2,6/91

0,4/14

2/64

3/96

2/70

3/105

160
100

1/35

140
70

4,6/161

C – PRAKTIČNO
IZOBR. V ŠOLI

3,4/119

9,6/336

4,4/154

1783

842
3,4/119

4,4/154

Č – PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE
Z DELOM (št.
tednov/ur)
D – INTERESNE
DEJAVNOSTI (št.
tednov/ur)

210

96 ur/
3 tedne

96 ur/
3 tedne

152 ur/
4 tedne

304 ure/
8 tednov

96 ur/
3 tedne

352 ur/
11 tednov

E – ODPRTI
KURIKUL
Informatika

1

35

Nemščina (strok.
term.)

1

35

Glasbena terapija

35
1

35

1

35

Zgodovina
zdravstva in
državljanska
vzgoja

1

132
35

1

12

32

32

32

PREDMETI/
MODULI

1. letnik
(35 tednov)
ure/ted.

ure/let.

2. letnik
(35 tednov)

3. letnik
(32 tednov)

ure/ted. ure/let.

ure/ted. ure/let.

Šport za zdravje

1

Zdravstvena
terminologija

1

Skupaj
ure

32

32

35

35

SLO, MAT, TJ 1
SKUPAJ - E

31
2

PREDMETI/ MODULI

3

3

4. letnik
(31 tednov)
ure/ted.

ure/let.

400

Skupaj ure
(od 1. do 4. letnika)

A – SPLOŠNO
IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
P1

Slovenščina

4

124

497/487 (+10 ok)

P2

Matematika

3

93

396/383 (+13 ok)

P3

Tuji jezik

4

124

427/417 (+10 ok)

P4

Umetnost

70/68

P5

Zgodovina

101/102

P6

Geografija

70/68

P7

Psihologija

P8

Fizika

70/70

P9

Kemija

70/70

P10

Biologija

70/70

P11

Športna vzgoja
SKUPAJ - A

B – STROKOVNI MODULI
M1

Zdravstvena nega

VS 1

Življenjske aktivnosti in
negovalne intervencije (ANI)

2

2

62

62

15

334/340
2167/2143
(33 ur ok-C)

T

KV

4 (3t+1v)

124 (93+
31v)

13

62/68

691/680 400 v

PREDMETI/ MODULI

VS 2

Diagnostično-terapevtski
postopki in posegi (DTP)

VS 3

Zdravstvena nega pri različnih
bolezenskih stanjih (ZNB)

VS 4

Prva pomoč in nujna
medicinska pomoč (NPP)

VS 5

Fizika v zdravstveni negi (FZN)

M2

Anatomija in fiziologija

M3

Varovanje zdravja

VS 1

Higiena in mikrobiologija (HMB)

VS 2

Vzgoja za zdravje (VZD)

VS 3

Zdrava prehrana (ZPR)

M4

Kakovost v zdravstveni negi

VS 1

Etika in komunikacija (ETK)

VS 2

Zdravstvena zakonodaja in
kakovost v zdravstvu (ZZK)

VS 3

Podjetništvo (POD)

M5

Zdravstvena nega otroka in
mladostnika

VS 1

Zdravstvena dejavnost in
življenjske aktivnosti v
zdravstveni negi otroka in
mladostnika (ANO)

VS 2

Diagnostično terapevtski posegi
in postopki v zdravstveni negi
otroka in mladostnika (INO)

VS 3

M8

ure/ted.

ure/let.

3/93

1/31

1t

31

(od 1. do 4. letnika)

136/136

1/31

136/136

62 (31+
31v)

Zdravstvena nega otroka in
mladostnika pri različnih
bolezenskih stanjih (BOM)

1/31

1/31
(VB)

B1 – Izbirni modul:
Zdravstvena nega v
geriatrični dejavnosti

4v
(VB)

C – PRAKTIČNO IZOBR. V
ŠOLI

Skupaj ure

171/170

2 (1t+1v)

SKUPAJ - B
od B

4. letnik
(31 tednov)

124v+
21v*(VB)

10
5

14

124/136 62v

238 v /238

1496/1496
155+21*

679+21*+14 (AIF)
=714

PREDMETI/ MODULI

4. letnik
(31 tednov)
ure/ted.

ure/let.

Skupaj ure
(od 1. do 4. letnika)

Č – PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE Z DELOM
(št. tednov/ur)

3 tedne/
114 ur

8 tednov/304 ure

D – INTERESNE
DEJAVNOSTI (št.
tednov/ur)

2 (64 ur)

352 ur/11 tednov

E – ODPRTI KUR. (596 ur)
Informatika
Tuji jezik 2 (strok. term.)

35
1

31

132

Glasbena terapija

35

Zgodovina zdravstva in
državljanska vzgoja

31

Šport za zdravje

31

Dietetika

35

Zdravstvena terminologija

35

Temeljna strok. znanja
Zdravstvena nega – vaje v
bolnišnici

2

62

62

2v

62v

155v

33

33

SLO, MAT, TJ 1
SKUPAJ - E

5

V 4. letniku se izvajajo samo otemnjeni predmeti oz. moduli.
Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti,
- pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
- praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom.

15

584/596

3.3 ZDRAVSTVENA NEGA – POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Vpišejo se lahko dijakinje in dijaki, ki so prej uspešno končali program bolničar – negovalec.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI) – PREDMETNIK– šolsko leto 2021/2022
Oznaka

Splošno izobraževalni predmet ali
strokovni modul

1. LETNIK
ure ted./letno
32 ur na teden

2. LETNIK
ure ted./letno
32 ur na teden

4/140
4/140
3/108
1/30

4/136
4/136
3/98

Skupaj
ure

A
SPLOŠNO –
IZOBRAŽEVALNI
PREDMETI

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P9
P10
P11
P12
SKUPAJ
B

Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja

276
276
206
30
40
40
40
40
40
40
150
1178

1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
2/76
16

2/74
17

STROKOVNI MODULI

M1

Zdravstvena nega pacienta in nujna
medicinska pomoč

T

KV

4

3

4/136
M2

M3

M4

Izbirni modul

Zdravstvena nega na specialnih
področjih in dolgotrajna oskrba

Zdravstvena nega otroka in
mladostnika

Anatomija, fiziologija in humana
genetika

T

KV

3/102

2

1

2/68

1/34

1
1/34

238
3

3,5

3/102

3,5/119

1

1

0,5

1/34

1/34

0,5/17

1

1

1/34

1/34

119

68

2

Patologija

2/68
SKUPAJ B
C - VAJE V ŠOLI (od B)
Č - PRAKTIČNO

323

8

5

7

68
4

Praktični pouk v šoli

816
306

2 tedna

USPOSABLJANJE Z
DELOM
D - INTERESNE
DEJAVNOSTI

2 tedna

16

76
1 teden

96

E - ODPRTI
KURIKULUM

Informatika
Zdravstvena terminologija
Temeljna strokovna znanja ( +
PP)
Fizika v zdravstveni negi

1/34
1/34
4/138
1/34

SKUPAJ
tednov /
ure na teden

34 tednov /
32 ur na teden

240
34
34
138
34

34 tednov /
32 ur na teden

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti,
- pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
- praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom.
4 INTERESNE DEJAVNOSTI / Proste in obvezne izbirne vsebine
Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole poleg obveznih vsebin uvedene tudi proste
izbirne vsebine.
Specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi za kvalitetno bivanje v današnji
družbi, ni dovolj, ampak je za to je potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Ljudje se kot
osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in
dogodke v njem zelo različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, motivirajo nas različne
stvari in v skladu z vsem tudi različno reagiramo oz. se obnašamo.
Obvezne izbirne vsebine, ki so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola
(športne dneve, kinopredstave, gledališče …), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk,
bodo potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje. Le izjemoma bodo morda odščipnile
kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj
aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki, ter bodo kot take
krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale mlade talente, upoštevale interese
dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev - mentorjev, finančne,
socialne dejavnike dijakov ter količino državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.
Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali
vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim
razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja, prostovoljno delo bo
potekalo v Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah (v domovih za starejše na Prevaljah, v
Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec).
Seveda pa se bodo glede na situacijo z virusom covid -19 le te prilagajale. V preteklem šolskem letu so
zaradi tega najbolj trpele PIV, OIV pa so bile skoraj v popolnosti izpeljane. Upamo, da bo letos bolje.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA NEGA
LETNIK
1. letnik 96 ur

URE
obvezni enotni del

24

24

VSEBINE
trije športni dnevi (3 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:

17

vezano na program 26

prosta izbira dijaka 22
2. letnik 96 ur

obvezni enotni del

24

20

vezano na program 26
prosta izbira dijaka 26
3. letnik 96 ur

obvezni enotni del

24

20

vezano na program 26
prosta izbira dijaka 26
4. letnik 64 ur

obvezni enotni del

24

18

vezano na program 22

- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu); ogled knjižnice, seznanitev s krajem (13)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (6)
- predaja ključa (3)
projektni teden: aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice,
predstavitve, predavanja s strokovnega področja) (12)
- ogled zdravstvenih ustanov (6)
- končna ekskurzija s strokovnim pridihom (8)
s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli
ali izven nje
trije športni dnevi (3 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- zimski športni dan (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (9)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (6)
- predaja ključa (3)
naravoslovne dejavnosti in ekologija:
šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na
Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti)
s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli
ali izven nje
trije športni dnevi (3 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- zimski športni dan (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (9)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (6)
- predaja ključa (3)
- prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice, stojnice, akcije,
predstavitve, športne aktivnosti) (18)
- strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)
s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli
ali izven nje
trije športni dnevi (3 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- zimski športni dan (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (7)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (6)
- predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (3)
- strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo CUDV v Črni na
Koroškem (8)
- strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) ali s potrdili dokazljiva
udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli oz. izven nje (14)
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PROGRAM: POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - ZDRAVSTVENA NEGA
LETNIK
1. letnik 64 ur

URE
obvezni enotni del

12

12

vezano na program 16
prosta izbira dijaka 24
2. letnik 32 ur

obvezni enotni del

6
12

vezano na program 14

VSEBINE
dva športna dneva (2 x 6):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (4)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (4)
- predaja ključa (2)
- strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) (10)
- naravoslovno-ekološke vsebine (6)
s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli
ali izven nje
športni dan (6):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (4)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (4)
- predaja ključa (2)
- strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)
- aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice, predavanja s
strokovnega področja) (6)

PROGRAM: BOLNIČAR - NEGOVALEC
LETNIK
1. letnik 64 ur

URE
obvezni enotni del

32

18

vezano na program 14

2. letnik 34 ur + 10 ur*

obvezni enotni del

* zaradi
pomembnosti
šole preživetja
bo 8 ur iz
tretjega letnika
porabljeno v
drugem letniku

24

10

vezano na program 8*

3. letnik -

obvezni enotni del

16

VSEBINE
štirje športni dnevi (4 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
- športne igre (junij)
kulturne dejavnosti:
- ogledi kraja in knjižnice, kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in
literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (9)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (4)
- predaja ključa (3)
projektni teden: prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice,
predavanja s strokovnega področja) (4)
- ogledi zdravstvenih ustanov (2)
- končna ekskurzija s strokovnim pridihom (8)
trije športni dnevi (3 x 8):
- pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)
- smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (4)
- sprejem novincev (2)
- novoletna prireditev (2)
- predaja ključa (2)
naravoslovne dejavnosti in ekologija:
šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na
Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti)
dva športna dneva (2 x 8):
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32 ur

8

- smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)
- tek zdravja (9. april)
kulturne dejavnosti:
- kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob
kulturnem dnevu) (6)
- predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

Predviden čas dogajanj nekaterih pomembnejših izbirnih vsebin
OIV (obvezne izbirne vsebine) se izvajajo celo šolsko leto, so dobro načrtovane ter časovno opredeljene.
Zaradi zunanjih dejavnikov (vreme, sestanki, dogodki ...) in covid razmer se lahko nekateri termini tudi
spremenijo ali odpadejo. Fiksiran bo le datum Teka zdravja (9. 4. 2021), ki se zaradi odprtosti prireditve
ne more spreminjati (obstaja pa tudi možnost, da bo v tem letu čisto interne narave in namenjen samo
dijakom in dijakinjam ZŠ ali ŠCSG). Športni dnevi bodo razporejeni po letnih časih – jesen, zima, pomlad,
Šola preživetja Ježevo pa bo ob koncu meseca maja oz. v začetku junija 2022.
Podobno velja tudi za PIV (proste izbirne vsebine), saj bodo prav tako večinoma potekale skozi celo
šolsko leto, del teh pa bo izpeljan ob koncu šolskega leta, v času, ko skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec
potrebujemo prostor in mir za kvalitetno izvedbo splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita.










Sprejem novincev bo v tednu pred ali po jesenskih počitnicah .
Proslava pred Dnevom samostojnosti in novoletna prireditev za dijakinje in dijake bo predvidoma v
tednu od 20. do 24. decembra 2021. V primeru težav z nastopajočimi pa jo bomo izvedli že dan ali
teden prej.
Maturantski ples bo en petek ali sobota v mesecu marcu (2022).
Športni dnevi bodo trije. Jesenski v septembru ali oktobru oz. izjemoma v novembru (odvisno od
vremena), zimski takoj po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (po 17. 1. 2022), Tek zdravja za vse
dijakinje in dijake ter goste pa bo v soboto, 9. aprila 2022 (zamenjava termina ni možna).
Predaja ključa bo v tednu od 23. do 27. maja 2022 (dogovor z Gimnazijo Slovenj Gradec).
Šola preživetja za druge letnike bo v terminu nekje od 28. maja do 11. junija 2022 na poligonu Ježevo
(možna je tudi sprememba lokacije ali datumov).
Projektni dnevi za prve letnike, na katerih bodo dijaki pokazali spretnosti in znanja širšemu okolju v
delavnicah, na predstavitvah, obiskih, predavanjih, so predvideni v terminu od 1. junija do 17. junija
2022 (odvisno od potreb za izvedbo poklicne mature).
Prostim izbirnim vsebinam (delo v vrtcih, končne ekskurzije …) bo v veliki meri namenjen čas od 20.
do 23. junija 2022.
Najbrž bosta dve maturantski ekskurziji, ker je korona virus preprečil le to tudi v lanskem šolskem
letu. Za letošnje maturante se ekskurzija v prilagojeni obliki izvede v času pouka (dva dneva PIV)
med jesenskimi, zimskimi, ali prvomajskimi počitnicami tega šolskega leta, za dijake tretjih letnikov
pa je predvidena med 21. in 31. avgustom 2022. Obe sta odvisni od zajezitve virusa covid -19 ter od
podpore skrbnikov in dijakov glede naše ideje o maturantskih ekskurzijah in seveda tudi od finančnih
zmožnosti dijakov-

4.1 Ponudba prostih interesnih dejavnosti za tekoče šolsko leto
Izbira in odločitev o PIV bo prepuščena dijakom ter njihovim staršem, potekale in izvajale se bodo večinoma izven
časa pouka, nekatere zadnji teden ob zaključku pouka. Večina je brezplačnih, nekateri ogledi in izleti pa bodo
zahtevali plačilo avtobusnega prevoza, nakupa vstopnic, plačila bivanja ...
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Seznam prostih izbirnih vsebin 2021/22
1. Droge, alkohol in spolnost med mladimi – L. Jeromel
2. Ekskurzija v Anglijo – E. Meža, Z. Meža
3. Ekošola – J. Šetina
4. Filmski abonma – N. Černjak
5. Halliwick tečaj (terapija v vodi) – K. Praznik
6. Masaža (samo za program PTI) – Z. Kočivnik Lesjak, D. Katanec
7. Matematični krožek – S. Jeromel Fajmut, B. Potočnik
8. Pevski zbor – A. Rogina
9. Planinski krožek – E. Pevnik, A. Flis
10. Plavalni tečaj za neplavalce – K. Praznik, L. Kompan
11. Priprava na maturo iz angleškega jezika – A. Pečnik, E. Meža
12. Projekt Erasmus+ (Skupaj za prihodnost planeta) – E. Meža
13. Projekt nekajenja – B. Štern
14. Prostovoljstvo – pomoč pri vadbi v vodi in učenju plavanja otrok s
posebnimi potrebami v Velenju – K. Praznik
15. Prostovoljstvo (na domu, bolnišnice, CUDV Črna, domovi starejših občanov,
Sonček, Ozara, centri za socialno delo, promocija zdravja za najmlajše) –

mag. J. Kolar Macur, A. Flis, D. Katanec, Z. Kočivnik Lesjak, D. Pernat,
E. Pevnik, B. Štern, B. Zalesnik, D. Knez, L. Jeromel
16. Revija delovnih oblačil za zdravstvene poklice – L. Kompan, D.
Katanec, A. Flis
17. Tečaj za učitelja plavanja – K. Praznik, A. Flis
18. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – N. Černjak, D. Skutnik
19. Tekmovanje iz znanja zgodovine – Z. Meža
20. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – E. Pevnik, Z. Kočivnik
21. Terapija s pomočjo živali – S. Jurhar
22. Zdrava šola – A. Pečnik
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4.2 Program ekskurzij, Šola preživetja

Ponovno bo organizacija tega dela šolskega življenja najbolj odvisna od zajezitve širjenja korona virusa.
To so vsebine, ki se organizirajo z namenom, da bi teorijo tudi skozi prakso približali dijakinjam in dijakom.
Organizirane bodo tako, da bodo vsebovale oz. združevale strokovne, splošnoizobraževalne,
sprostitvene in zabavne vsebine. Predvidene so ekskurzije v okviru pouka, pri določenih predmetih in
letnikih. Obdržali bomo maturantsko ekskurzijo za letošnje tretje letnike, če nas bodo starši skupaj z dijaki
podprli pri našem konceptu, ki bazira na tem, da kot šola sama zasnujemo ekskurzijo v smislu
izobraževalno, kulturno, zabavnega dogodka, izvede pa jo izbrana agencija. Maturantsko ekskurzijo pa
bomo poskušali izpeljati tudi za letošnje četrte letnike, ker je v preteklem šolskem letu zaradi korona
virusa že drugi generaciji odpadla. Ob zadostnem številu prijavljenih bomo v povezavi z drugimi šolami
znotraj ŠCSG organizirali ekskurzije tudi znotraj prostih izbirnih vsebin.
Med najbolj odmevnimi in zahtevnimi za organizacijo bo ponovno Šola preživetja na Ježevem pod goro
Raduho, ki jo bomo za druge letnike v okviru obveznih izbirnih vsebin že 18. (lani je bila organizirana v
okolici Slovenj Gradca v enodnevni izvedbi) izpeljali skupaj s taborniki Roda Severni kurir iz Slovenj
Gradca.
Pri organizaciji nam je vedno prioriteta varnost dijakov in učiteljev. Iz tega razloga bomo ekskurzije, šolo
preživetja ter vse druge dogodke skrbno načrtovali, jih organizirali skupaj z ustrezno usposobljenimi
mentorji, prevozniki, izvajalci, agencijami, dijaki ter njihovimi starši, upoštevali socialno stanje
udeležencev ter vedno poskrbeli za ustrezno število spremljevalcev (po normativih, odvisno od velikosti
skupine dijakov oz. vrste vsebine, skupaj z razredniki in povabljenimi ali določenimi učitelji, vodiči …). Če
bo situacija s covid-om nevarna, bodo ekskurzije odpovedane.
V okviru OIV:
-

1. letniki: ogled Škocjanskega zatoka in Pirana

-

2. letniki: šola preživetja Ježevo

-

3. letniki: ogled doma Nine Pokorn Grmovje, bolnišnice Topolšica, naravnega zdravilišča
Topolšica in DEOS Zimzelen Topolšica ter ogled centra Ljubljane

-

4. letniki: maturantska ekskurzija

V okviru praktičnega pouka:
-

4. letniki in 2.e (PTI): ogled Simps'S-a in Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig.
1.e (PTI): ogled doma Nine Pokorn Grmovje, bolnišnice Topolšica, naravnega zdravilišča
Topolšica in DEOS Zimzelen Topolšica ter ogled centra Ljubljane.

V okviru psihologije in ZN duševnega bolnika:
-

4. letniki in 2. e: ogled CUDV Črna na Koroškem.

4.3 Domači in mednarodni projekti
Vključeni bomo v mednarodne in domače projekte. V okviru ERASMUS-a bo to projekt z naslovom
»Together Now fort the Future of Our Planet«, na športnem področju projekta »Kinessiess« in »Special
Olympics Youth Leaders«. Pod mentorstvom Primorske univerze se bo nadaljeval projekt SKUM
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(razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo), v katerem delujemo že od leta
2017, nadaljevali pa bomo tudi z Zdravo šolo in Ekošolo …
Koordinatorji posameznih področij:
-

Glavna koordinatorja izbirnih vsebin in mednarodnih projektov: Eva Meža.
Družboslovne ekskurzije: Zvone Meža.
Zdrava šola: Aleksandra Pečnik.
Prostovoljstvo- športne aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami: Katarina Praznik.
Prostovoljstvo ZN: mag. Jasna Kolar Macur.
Ekošola: Janja Šetina in Sabina Jurhar.
Projekt SKUM: Brigita Rapuc.
Stiki z javnostjo: Bojana Štern.
Skrb za Facebook in pregled spletnih strani: Janja Šetina (tehnična podpora Marcelj Furman
in Vojko Šušteršič).
Skrb za elektronsko redovalnico in dnevnik ter vodenje PUZ-ov; Lucija Kompan in Zvone
Meža (po potrebi podpora: Brigita Rapuc, Marcelj Furman, Roman Živič in Blaž Šušel).

5 PRAKTIČNI POUK, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM, ZAVAROVANJE
5.1 Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom (PUD)
Srednje poklicne in strokovne šole v prvi vrsti izobražujejo mlade za praktična dela. V zdravstvu se
dijakinje in dijaki izobražujejo za zelo odgovorno in zahtevno delo z bolnimi, pomoči potrebnimi ljudmi, pri
katerem sta teorija in praksa neločljivo povezani. Tem oblikam pouka s strani šole posvečamo posebno
pozornost in ga vodijo le dobro usposobljeni učitelji strokovnoteoretičnih predmetov, saj velik del
praktičnega pouka poteka v realnih situacijah, v prostorih bolnišnic, ambulantah ali domovih za starejše.
Dijakinje in dijaki se natančno seznanijo z navodili o poteku praktičnega pouka, o osebni urejenosti,
spoštovanju poklicne etike, obnašanju v ustanovah, upoštevanju kodeksa srednjih medicinskih sester in
srednjih zdravstvenikov Slovenije, o pripomočkih, o kriterijih ocenjevanja in o možnostih nadomeščanja
ob manjkanju.
V programu bolničar - negovalec je tak pouk v vseh treh letnikih in ga izvajamo v Domu za varstvo odraslih
v Velenju ter Koroškem domu starostnikov v Črnečah. Bodoče srednje medicinske sestre in srednji
zdravstveniki oz. tehnice in tehniki zdravstvene nege (prenovljen program) si praktična znanja najprej dve
leti pridobivajo v dobro opremljenih učilnicah praktičnega pouka na šoli, neposredno pa se srečajo z
bolnikom ob bolniški postelji na internem, kirurškem, ginekološkem, urološkem ter otroškem oddelku
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pri vajah v 3. in 4. letniku. V prenovljenem programu pa se v
zdravstveno nego vključujejo tudi domovi za starejše v Slovenj Gradcu, Črnečah in Velenju.
Poleg vodene šolske prakse poteka del praktičnega usposabljanja tudi pri delodajalcih z njihovimi mentorji
(PUD). V programu bolničar - negovalec so pri delodajalcih v drugem letniku 7 tednov, v tretjem letniku
pa kar 17 tednov, v programu zdravstvene nege v tretjem 4 in četrtem letniku 3 tedne (z novim programom
v naslednjem šolskem letu pa 4 tedne), v programu PTI pa le v prvem letniku 2 tedna.
Zaradi pomembnosti praktičnih znanj pri obeh programih se zahteva 100 % udeležba pri vajah. V primeru
odsotnosti (bolezen ipd.) učitelj praktičnega pouka skupaj z dijakom izdela načrt nadomeščanj (počitnice,
sobote …). Vsi, ki ne opravijo manjkajočih ur, so pri predmetu neocenjeni in ne morejo napredovati ali
opravljati zaključnega izpita oz. poklicne mature.
Delo v zdravstvu zahteva predpisano obvezno delovno obleko, primerno obuvalo, obvezno udeležbo na
sistematičnih zdravstvenih pregledih in zaščitnih cepljenjih (proti hepatitisu, tetanusu …) ter živilski
pregled za dijake programa bolničar - negovalec zaradi opravljanja praktičnega pouka v kuhinji (ni več
obvezen s strani šole).
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Izvedba take vrste pouka bo v prvi vrsti odvisna od okoliščin povezanih s širjenjem korona virusa.
Bolnišnice, zdravstveni domovi in domovi za varstvo starejših občanov bodo sprejemali dijake,
dokler bo to varno, oz. bodo ti izpolnjevali PCT pogoje. V nasprotnem primeru bo praktični pouk
možno in dovoljeno izvajati na šoli, praktičnega pouka z delom pri delodajalcih pa ne (PUD). V
takem primeru bo MIZŠ najverjetneje podalo svoja navodila.

Tabele razporeda PUD 2021/2022 in izvajalci:
ZN - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Bolnišnica Topolšica, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem, Naravno zdravilišče Topolšica, Zdravstveno-reševalni center Koroške, Zdravstveni dom Dravograd,
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Zdravstveni dom Slovenj Gradec,
Zdravstveni dom Velenje

3. letniki - (4 tedne/152 ur)
3.A
3.B

23. 5. 2022 – 17. 6. 2022
7. 3. 2022 – 1. 4. 2022

4. letniki – (3 tedne/114 ur)
4.A
4.B

2. 9. 2021 – 22. 9. 2021
23. 9. 2021 – 13. 10. 2021

PTI - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Bolnišnica Topolšica, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna
na Koroškem, Naravno zdravilišče Topolšica, Zdravstveno reševalni center Koroške, Zdravstveni dom Dravograd,
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Zdravstveni dom Slovenj Gradec,
Zdravstveni dom Velenje, Zdravstveni dom Slovenske Konjice

1. letnik – (2 tedna/76 ur)
1.E

5. 5. 2022 – 18. 5. 2022

BN – Koroški dom starostnikov Črneče, Dom za varstvo odraslih Velenje, Dom starejših na Fari Prevalje, Dom
Hmelina, Dom za starejše občane, d. o. o., Koroški dom starostnikov, poslovna enota Slovenj Gradec, Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, DEOS Topolšica, Naravno zdravilišče Topolšica

2.C – (7 tednov/266 ur)
2.C

3. 5. 2022 – 20. 6. 2022

3.C – (17 tednov/684 ur)
3.C

1. 9. 2021 – 12. 1. 2022
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5.2 Zavarovanje

Zaradi narave izobraževanja in dela v poklicih, za katere šola izobražuje, je v 3. in 4. letniku programa
tehnik zdravstvene nege, v 1. in 2. letniku poklicnega tehniškega izobraževanja ter v 1., 2. in 3. letniku
programa bolničar – negovalec, zdravstveno zavarovanje nujno.
Šola bo dijake ustrezno zavarovala z denarjem, ki ga za ta namen nameni Ministrstvo za izobraževanje,
kulturo in šport. Hkrati bomo staršem priporočili, da se dijaki v vseh letnikih tudi sami nezgodno zavarujejo
pri zavarovalnicah, ki take opcije ponujajo (njihova lastna izbira, brez vpliva šole).
5.3 Zdravstveni pregledi

Zdravstvene ustanove po predpisanih smernicah skrbijo za sistematske preglede dijakov v vseh
programih. Šola bo omogočila, da se dijaki teh pregledov udeležijo.
6 STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi v javni šoli so:
- učiteljski zbor
- oddelčni učiteljski zbor
- programski učiteljski zbor
- razredniki
- strokovni aktivi
6.1 Ravnatelj

Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec je organizacijska enota Šolskega centra Slovenj Gradec.
Ravnatelj opravlja funkcijo pedagoškega vodje enote in organizira, načrtuje ter vodi delo šole, pripravlja
program razvoja, predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, za
uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti dijakov in odraslih, vodi delo učiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu
učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za
sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti dijakov, spodbuja in spremlja delo skupnosti
dijakov, odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in
predstavlja šolo ter je odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o
sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, skrbi za sodelovanje šole s šolsko
zdravstveno službo in je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in
pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi. Delo ravnatelja opravlja Blaž Šušel, univ. dipl. psih., v primeru njegove odsotnosti ga bodo,
odvisno od zahtevanih nalog, nadomeščali: Boža Zalesnik (tajnica mature), Zvone Meža ali Lucija
Kompan (vodji PUZ-a), Brigita Rapuc (svetovalna delavka).
6.2 Učiteljski zbor in PUZ

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog
poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o Letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo
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nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in
izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih
delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.
Število učiteljev se zaradi manjšega vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec
nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih
organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za
poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge
naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor
sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo
pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga
določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).
Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
– pripravi načrt ocenjevanja znanja,
– odloča o napredovanju posameznega dijaka,
– odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu),
– ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja,
– izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.
UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih,
so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2021/2022
Zap. št.

Ime in priimek

Matična šola

Poučuje še
na:

Poučuje
predmet

SŠSGM

ZŠ
GIM

INFO

univ. dipl. ing. mat

SLO

1.

ALEKSANDER CAMLEK

2.

NATALIJA ČERNJAK

ZŠ

3.

TOMANA
ES PODPEČAN
NATAŠA KNEZ

ZŠ

4.
5.
6.

ADOLF FLIS
BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA
JANEZ GLOBOVNIK

7.

LARISA JEROMEL

ZŠ

8.

ZŠ

9.

SIMONA
JEROMEL FAJMUT
SABINA JURHAR

10.

DARIJA KATANEC

ZŠ

11.

ANDREJ KLOBČAR

SŠSGM

12.

DARJA KNEZ

ZŠ

13.

ZDENKA
KOČIVNIK LESJAK
Mag. JASNA KOLAR
MACUR

ZŠ

14.

NE
SŠSGM

ZŠ
SŠSGM

ZŠ

SŠSGM

ZŠ, ZŠMB

ZŠ

ZŠ

PP
ZPD
POD
ZZK
PP
TP
MAT

SŠSGM

ZŠ

SŠSGM
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BIO
AIF…
PP
TP
DRU
KOM
PP
TP
PP
TP
PP
TP

Izobrazba in
strokovni nazivi

Ustreznost
/študijske
obveznosti
U

Naziv v
šolstvu

prof. slovenščine in
sociologije
prof. nemščine in
zgodovine
prof. nemščine in
slovenščine
dipl. zdravstvenik
univ. dipl. inž.
živilske tehnologije
univ. dipl.
ekonomist
dipl. medicinska
sestra, mag.
zdr. ved
prof. matematike

U

mentorica

U

mentorica

mentor

U
U
U

mentor
svetovalka

U

mentor

U

brez

U

mentorica

prof. biologije in
pedagogike
dipl. medicinska
sestra
prof. zgodovine in
sociologije
dipl. med. sestra

U

svetovalka

U

mentorica

U

svetovalec

dipl. medicinska
sestra
Mag. socioloških
znanosti, višja

U

mentorica

U

svetnica

U

15.

LUCIJA KOMPAN

ZŠ

16.

JANJA KOGELNIK

ŠCR

ZŠ

ŠVŽ
ŠVM
KEM

17.

IRENA MATKO

GIM

ZŠ

SJK

18.

KATJA TOMAŽIČ
EVA MEŽA

ZŠ

ANJ

19.

ZVONE MEŽA

ZŠ

20.

ALEKSANDRA PEČNIK

ZŠ

ZGO
GEO
ANJ

21.

VLASTA PERKUŠ

ZŠ

TP

22.

DOROTEJA PERNAT

ZŠ

23.

ERIKA PEVNIK

ZŠ

24.

BOŠTJAN POTOČNIK

ZŠ

25.

KATARINA PRAZNIK

ZŠ

26.

ZLATKO PRAH

ZŠ

PP
TP
PP
TP
FIZ
MAT
ŠVŽ
ŠVM
LIK. P

27.

BRIGITA RAPUC

ZŠ

28.

JOŽE REV

GIM

ZŠ

29.

ALMIRA ROGINA

GIM

ZŠ
SŠSGM

30.

DARJA SKUTNIK

ZŠ

31.

PETRA STRAVNIK

32.

JANJA ŠETINA

ZŠ

33.

BOJANA ŠTERN

ZŠ

34.

VIŠ

35.
36.

MILENA
ŠTROVS GAGIČ
BLAŽ ŠUŠEL
BOŽA ZALESNIK

37.

FELICITA ZUPANČIČ

GIM

ZŠMB

SŠSGM

SŠSGM

ZŠ

U

svetovalka

U

svetovalka

U
U

svetovalka

U

svetnica

U

svetnik

U

mentorica

U

svetovalka

U

mentorica

U

svetovalka

U

mentor

prof. športne
vzgoje
prof. lik. pouka

U

svetnica

U

svetnik

SVET.
DELO
MAT

univ. dipl. soc. del.

U

svetovalka

prof. mat.

U

mentor

UME

prof. glasbe

U

svetovalka

SLO

univ. dipl.
slovenistka
prof. glasbe

U

svetovalka

U

svetovalka

prof. biologije in
kemije
dipl. medicinska
sestra
prof. slovenščine in
angleščine
univ. dipl. psiholog
dipl. medicinska
sestra
Prof. Fizike

U

svetovalka

U

svetovalka

U

svetnica

U
U

svetovalec
svetovalka

U

svetovalka

ZŠ

GLTO
UME
BI, KE
AIF
PP, TP
ETK
ANJ

ZŠ

PSI
PP
TP
FIZ

ZŠ
ZŠ

medicinska sestra,
univ. dipl. ped.
prof. športne
vzgoje
prof. kemije in
geografije
Prof. slovenščine
in sociologije
Prof. slovenščine
prof. angleškega
jezika
prof. zgodovine in
geografije
prof. angleškega
jezika
univ. dipl. org. dela
v zdravstvu
dipl. medicinska
sestra
dipl. medicinska
sestra
prof. mat. in fizike

6.3 Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavlja delež učiteljev znotraj celotnega zbora, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno
delo v posameznem oddelku. Naloga tega je, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v
oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
6.4 Razredniki

Razrednik ima v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog znotraj
šole. Dogaja se, da so dobri razredniki za nekatere dijake pomembnejši člen odraščanja in vzgoje od
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staršev, prijateljev, sošolcev. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu
z zakonom. Z dijaki se redno dobivajo na razrednih urah najmanj enkrat tedensko.
Razredniki:
Eva Meža (1. a), Janja Šetina (1. b), Zvone Meža (1. d), Darja Katanec (1. c)
Simona Jeromel Fajmut (2. a), Boštjan Potočnik (2. b), Adolf Flis (2. c)
Mag. Jasna Kolar Macur (3. a), Aleksandra Pečnik (3. b), Erika Pevnik (3. c),
Bojana Štern (4. a), Darja Skutnik (4. b), Doroteja Pernat (1. e), Zdenka Kočivnik Lesjak (2. e)
6.5 Strokovni aktivi

Učitelji Srednje zdravstvene šole bodo vključeni v strokovne aktive na nivoju Šolskega centra Slovenj
Gradec in znotraj šole. Določen aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma modulov ali predmetnih
področij z nalogo, da obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnavajo pripombe staršev in dijakov ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z Letnim
delovnim načrtom.
Vodje strokovnih aktivov:
-

ZN: Larisa Jeromel
Naravoslovje: Janja Šetina
Slovenistika: Darja Skutnik
Anglistika: Eva Meža.
Matematika in fizika: Boštjan Potočnik.
Zdrava prehrana in dietetika: Doroteja Pernat.
Šport: Lucija Kompan.
Družboslovje: Zvone Meža.

Predstavnice za 2. in 4. izpitno enoto:
-

Erika Pevnik, Darija Katanec in Doroteja Pernat

6.5.1 Letno planiranje strokovnih aktivov
NAČRT OCENJEVANJA in INDIVIDUALNI DELOVNI NAČRTI UČITELJEV SO PRILOGA
DELOVNEGA NAČRTA (glej dodatno mapo NOZ)

6.6 Komisije

6.6.1 Komisija za kakovost
Namen komisije je, da ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na šoli v skladu s strokovnimi
usmeritvami in predpisi, ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega
dela na šoli, razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti, načrtuje,
organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in
ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi
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za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, sodeluje pri spremljanju
kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega
oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni, spremlja razvoj
kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ali mednarodni ravni, spremlja
zaposlitvene možnosti dijakov po zaključenem izobraževanju, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za
obravnavo na pristojnih organih zavoda in državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih
organov v skladu z zakonom.
Predstavnice zaposlenih: Doroteja Pernat, Brigita Rapuc, Darja Skutnik in Simona Jeromel Fajmut.
Predstavnika delodajalcev: Janez Lavre dr. med. in Srečko Mlačnik, univ. dipl. psih. Predstavnica
dijakov: Nika Nikol.
Predstavnica staršev: Helena Nikolič Konečnik.
6.6.2 Pritožbena komisija in komisija za ugovore
Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni v
smislu pravic in zato so določene komisije.
Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi
zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja izostankov vložijo
pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o
ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako da se pritožbi ugodi in akt o izreku
vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o
vzgojnem ukrepu ponovno odloči ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije
oziroma sveta šole je dokončna.
Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene.
Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija
Katanec, Danilo Mori (zunanji član).
6.6.3 Komisija za prehrano
Komisija za prehrano bo bdela nad kvaliteto in logistiko šolske tople prehrane ( v času spopadanja s
korona virusom bodo malice vsaj v začetku hladne) ter predlagala spremembe, dajala pripombe in ideje
na tem področju. Članice komisije so profesorice: Doroteja Pernat,( Dragomira Šavc in Suzana Planšak)
ter dijak Anžej Kušej.
6.6.4 Komisija za vpis
Komisija za vpis nadzira potek vpisa novincev, odloča o pogojnih vpisih, preverja dokumentacijo, usklajuje
in preverja spričevala državljanov drugih držav. V njej bodo Brigita Rapuc, Boštjan Potočnik in Zdenka
Kočivnik Lesjak.
6.6.5 Komisija za volitve
Komisija za volitve nadzira volitve v šolske organe. Člani so: Janja Šetina, Zvone Meža, Vojko
Šuštaršič.
6.7 Svet staršev in Svet zavoda

Svet zavoda je krovni organ ŠCSG. 16 članov sveta, sestavljenega iz predstavnikov družbenega okolja,
staršev, dijakov, študentov in zaposlenih, ima naslednje naloge: predlagajo nadstandardne programe,
dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, dajejo predloge programa šole v
Letnem delovnem načrtu, razpravljajo o poročilih ravnatelja glede vzgojno-izobraževalne problematike,
obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v Svet
zavoda, opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Starši s svojimi otroki so naši najpomembnejši partnerji, ki nam omogočajo delo in hkrati »držijo
ogledalo« našemu delovanju. Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, je v
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šoli zelo pomemben organ, ko gre za reševanje problemov mnogih projektov ter pridobivanje povratnih
informacij o delovanju šole, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja.
ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Razred
1. a
1. b
1. d
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4 .b
1. c
2. c
3. c
1. e
2. e

Ime in priimek, občina
Ksenija Uršej, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Zofija Mager, Dravograd
Maša Gradišnik, Prevalje
Emira Grabus, Slovenj Gradec
Mojca Grabner, Slovenj Gradec
Nevenka Brezovnik, Dravograd
Janja Pungartnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Simona Verdinek Špenger, Muta
Violeta Potočnik Krajnc, Slovenj Gradec
Nataša Kanovnik Naglič, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Suzana Skornšek, Velenje
Fehima Dekanović, Mežica
Helena Konečnik Nikolič, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pavel Lesjak, Velenje

Člani Sveta zavoda
Violeta Potočnik Krajnc (starši)
Janja Šetina (učitelji)

7. TAJNICA MATURE OZ. ZAKLJUČNEGA IZPITA, STROKOVNE SLUŽBE IN DRUGI SODELAVCI
7.1 Tajnica mature in zaključnega izpita

Skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, komunicira z
RIC-em (Republiškim izpitnim centrom), da podatki potujejo na pravo mesto, da se izdajo spričevala in
priloge … Zahtevno in odgovorno nalogo tajnice mature in zaključnega izpita bo opravljala Boža
Zalesnik . To vlogo opravlja že vrsto let ter tako zelo dobro pozna postopke in predpise povezane s to
problematiko.

7.2 Šolska svetovalna služba

Njeno delo bo dajati nasvete ter nuditi pomoč dijakom in njihovim staršem pri učnih, vedenjskih in drugih
težavah, pomagati pri izbiri fakultete, prepisu, izpisu, preusmerjanju na druge šole, voditi vpis novincev,
spremljati nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami ter pomagati pri izobraževanju odraslih in
nadzoru prijav oz. odjav šolske prehrane. Svetovalna delavka Brigita Rapuc bo vodila svetovalno
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službo. Pri vseh zahtevnejših primerih z vzgojno, socialno ali učno problematiko se bo v delo aktivno
vključeval tudi psiholog Blaž Šušel (ravnatelj).
7.3 Knjižnica in učbeniški sklad

Zuhra Horvat bo v šolski knjižnici skrbela, da bo izposoja knjig tekla nemoteno od ponedeljka do petka.
Knjige si bo možno izposojati v času od 7.30 do 13.45 v ponedeljek, sredo in četrtek, v torek in petek pa
od 12.00 do 13.45. Za občane se prevzem knjig opravi po dogovoru s knjižničarko.
Znotraj knjižnice bo deloval učbeniški sklad, ki ga vzpodbuja Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport, vanj
bodo vključeni vsi letniki zdravstvenih programov. S tem bo omogočena uporaba učbenikov ob plačilu
izposojnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov. V sklad bodo vključeni le učbeniki, ki
so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Na koncu šolskega leta bodo dijaki lahko vrnili
izposojene učbenike, ali pa jih po želji obdržali proti plačilu razlike do polne cene novih učbenikov.
Ravnatelj bo lahko s pisnim sklepom, v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov,
določil dijakinje in dijake delno ali v celoti oproščene plačila izposojnine.
V času ukrepov zoper korona virus pa bo naročanje, prejemanje in oddajanje knjig možno po
določenem postopku, ki bo predpisan za knjižnice.
7.4 Tajništvo

Za administrativne posle in stike z vsemi javnostmi bo skrbela tajnica Klavdija Cehner.
7.5 Računovodstvo

Za celotni Šolski center bodo na Koroški cesti 11 opravljale računovodska dela Monika Hribernik, Lucija
Berhtold in Petra Verhnjak .
7.6 Laboranti

Laboranta Bernarda Petrič (biologija, kemija, anatomija …) in Vojko Šuštaršič (fizika …) bosta na
svojih strokovnih področjih skrbela, da bodo laboratorijske vaje dobro in strokovno ter varno pripravljene,
saj so le te sestavni del pouka pri naravoslovnih predmetih kemije, biologije, anatomije, fizike ter
zahtevajo dodatno pomoč za učitelje in dijake.
7.7 Vzdrževalci opreme in učil
Šola je z učili dobro opremljena. Vsa učna tehnologija oz. učila, ki omogočajo nazoren prikaz pri pouku in
tako omogočajo enake pogoje pri učenju vsem spoznavnim tipom med dijakinjami in dijaki, zahtevajo
dobro vzdrževanje in smotrno uporabo, ki jim podaljšuje rok trajanja. Za učila bo skrbel Vojko Šuštaršič,
za računalnike in programski del opreme, strežnike ipd. pa Luka Urisk in Marcelj Furman.
7.8 Hišnik in snažilke

Za čistost prostorov v obeh šolskih zgradbah bodo skrbeli: Ana Matoševič, , Jolanda Umek, Marica
Ribič, Brigita Čas, Silva Jovan in Domen Zdovc. Popravila in sprotna vzdrževalna dela v šolskih
zgradbah na Gosposvetski ulici 2 in 4 bosta opravljala in usklajevala hišnika Ivan Janiš in Danilo
Založnik.
.
8 SKUPNOST DIJAKOV
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Dijakinje in dijaki se bodo združevali v Dijaški skupnosti, ki bo delovala v skladu s svojimi pravili in se
praviloma sestajala izven pouka. Učiteljski zbor, Svet staršev in Svet šole bodo obravnavali predloge,
mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih seznanjali s svojimi stališči in odločitvami. Dijaki bodo lahko
izdajali šolski časopis, druga gradiva, organizirali šolska društva, šolski radio in drugo, za kar bodo morali
pridobiti ravnateljevo soglasje.
Naloga šole bo, da zagotavlja osnovne pogoje za delo Dijaške skupnosti (npr. prostor in potrebne
informacije), v kateri se dijakinje in dijaki lahko združujejo in na tak način aktivno prispevajo k boljšemu
šolskemu sistemu in boljšim medsebojnim odnosom med vsemi udeleženci izobraževalnega procesa. V
šolskem letu 2021/2022 bo mentor Dijaške skupnosti Boštjan Potočnik, predsednik pa dijak
9 ŠOLSKA PREHRANA
Za Šolski center Slovenj Gradec bo prehrano za dijakinje in dijake (v posebej pripravljeni menzi zgradbe
NAMANOVA) v času rednega pouka ponujal Partner, d. o. o.
Logistika, povezana z malico, bo imela s šolskim pravilnikom natančno določena pravila (spletna stran
ŠCSG). Država predpisuje, da šola za ceno 2,73 € omogoči topli oz. hladni zdrav obrok vsem
srednješolcem. Hkrati omogoča popolno in delno subvencijo na podlagi odločbe Centra za socialno delo
po državnih kriterijih. Šola bo skupaj s ponudnikom poskrbela, da bodo obroki sestavljeni po načinu
zdrave prehrane, da bodo zagotovljeni napitki, higienski minimum, da bo vrednost ponudbe usklajena s
ceno in bo evidenca malic točna (elektronsko vodena).
Zaradi krize povezane z virusom COVID-19 bo vsaj na začetku ponujena hladna šolska prehrana., ki jo
bo ponudnik po natančno določenem protokolu dostavljal na šolo. Dijaki se bodo v tem času prehranjevali
v matičnih učilnicah in pri tem dosledno upoštevali šolska pravila oz. priporočila MIZŠ in NIJZ.
Takoj, ko bo mogoče, bo prehranjevanje steklo normalno in bo možna topla prehrana v prostorih
ponudnika.
10 ŠOLSKI SKLAD

Javnim šolam zagotavlja država dovolj denarja za izvedbo osnovnega programa. Nadstandardni del pa
si poskušajo šole prislužiti z izobraževanjem odraslih v rednih programih, s tečaji in z oddajanjem
prostorov, s pomočjo sponzorjev, evropskih skladov ali do neke mere v okviru Šolskega sklada. ki je bil v
ta namen ustanovljen že v davnem šolskem letu 1997/98 (4. 12. 1997 in ga je potrdil Svet staršev Srednje
strokovne zdravstvene šole ter 6. 12. 1997 še Svet zavoda Šolskega centra).
Vsaka šola mora imeti Šolski sklad, vplačilo sredstev za starše pa mora biti prostovoljno. Vsa zbrana
sredstva v skladu so strogo namenjena financiranju dijaških aktivnosti in nabavi dobrin (ni socialni sklad),
ki jih ne dodeljuje država ter predstavljajo dijaški nadstandard. Na naši šoli je zasnovan tako, da vse
dijakinje in dijaki, plačniki v času šolanja, vsaj nekajkrat koristijo sredstva tega sklada (temelji na
solidarnosti, ki je razlog, da naj bi kljub prostovoljnosti sklad vplačal vsak dijak). S strani šole sta poleg
ravnatelja skrbnika sklada še Adolf Flis in Simona Jeromel Fajmut.
Prispevek v sklad za tekoče šolsko leto bo 20 € in bo namenjen za:
1. delno sofinanciranje raziskovalnih nalog ter športnih, kulturnih in interesnih dejavnosti,
fotokopiranje, nabavo nadstandardnih učnih pripomočkov.
2. del stroškov pri dijaških zabavno – kulturnih dogodkih ali prireditvah.
3. delno soudeležbo za nagrade pri izjemnih dosežkih dijakinj in dijakov (del plačila nagradnega izleta
najboljšemu razredu ob koncu prvega redovalnega obdobja oz. zaslužnim dijakinjam in dijakom).
11 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
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Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec zaposleni čutimo spremembo družbenih tokov, kažejo se novi
odnosi pri učiteljih, dijakih in starših, nove oblike pritiskov, stresa in osebnih problemov. To so nastala
dejstva, ki jih moramo sprejemati in hkrati znati prepoznati, jih reševati in kontrolirati ter narekujejo
uporabo novih učnih metod, prijemov, tehnologij v šoli ter s tem posodobitev in prilagoditev pouka.
Taka potreba se je izkazala kot upravičena tudi v prvem valu okuženosti z virusom COVID- 19, v času
karantene, ko je kar tri mesece potekal pouk na daljavo. Izobraževanje delavcev bo po eni strani
naravnano tako, da bodo le ti kos tem novim razmeram, po drugi pa izobraževanju, vezanem na stroko
(študijske skupine, strokovna predavanja, prenova programa, …),pouku na daljavo, poklicno maturo oz.
zaključni izpit.
Ker izobraževanje znotraj šolskega sistema ni pomembno le za učiteljevo osebnostno rast, je tudi pogoj
za karierno rast ter napredovanja v nazive in plačilne razrede, delavcem pripada 5 dni za izobraževanja
na leto (v to ne spadajo obvezna izobraževanja zapovedana s strani ministrstva in se jih bodo delavci
dolžni udeležiti preko omenjene kvote). Zaradi varčevanja, ki bo potrebno zaradi manjšega vpisa dijakov
znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec, bodo financirana ali sofinancirana le za šolsko delo potrebna
izobraževanja, drugo pa bo možno na osnovi lastnih finančnih vložkov zaposlenih. Večina izobraževanj
bo potekala z individualno udeležbo ali z udeležbo manjših skupin, za področja, ki so koristna in v interesu
večine zaposlenih, pa bomo skušali najeti strokovnjake (odvisno od cene) in pripraviti skupna
izobraževanja na nivoju celotnega centra, za določena področja pa angažirali tudi lastne kadre na šoli
(splete učilnice, komunikacija na daljavo …)
12 SODELOVANJE S STARŠI/SKRBNIKI
Tudi letošnje šolsko leto bo vsaj na začetku sodelovanje s starši krojil virus COVID-19 in bomo
morali pri tem upoštevati navodila NIJZ in MIZŠ. Predvideni termini lahko v vsakem primeru
ostanejo isti, razlika bo le v obliki izvedbe, v živo ali na daljavo.
Še naprej bomo upoštevali dejstvo, da so starši naši najpomembnejši partnerji v vzgojnem procesu,
vsebine sodelovanja pa prijetne ali pa neprijetne. Trudili se jih bomo pravočasno seznanjati o vseh
pomembnih dogodkih na šoli, jih vabili na šolske prireditve, roditeljske sestanke, govorilne ure ter jim
hkrati omogočali sodelovanje v organih šole, jih prosili za pomoč pri organizaciji ter sponzoriranju
prireditev ali projektov. Učitelji ne morejo nadomestiti staršev ali skrbnikov in le redna skrb le-teh za otroka
(dijaka) lahko zagotavlja pogoje za dober učni uspeh ter dobre in odkrite odnose med vsemi vpletenimi v
proces izobraževanja, le dobra medsebojna komunikacija in neposreden stik omogočata pretok informacij
v vse smeri in marsikdaj nakazujeta možne rešitve problemov. Nove tehnologije in »spletno« obveščanje
staršev (spletne strani, e-redovalnica, obveščanje o izostankih, pouk na daljavo …) so le dobrodošel
pripomoček, ki pa ne nadomesti rednega obiskovanja roditeljskih sestankov in govorilnih ur. To se je
potrdilo tudi v času epidemije in pouka na daljavo, ko je večina pogrešala ta osebni stik med vpletenimi
znotraj vzgojno izobraževalnega sistema. Neglede na vrsto komunikacije, pa smo prepričani, da je za
otroka in njegov osebnostni razvoj najslabše, če ga pustimo z njegovimi problemi samega.
Polnoletni dijaki lahko s posebno izjavo preprečijo staršem in skrbnikom vpogled v njihovo šolsko delo,
šola pa lahko kljub temu razkrije oziroma posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o
zaznanih hujših kršitvah šolskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja ter tiste osebne
podatke iz prvega odstavka tega člena, ki bi lahko imeli za posledico izgubo statusa dijaka zaradi
negativnega učnega uspeha, izključitve ali izpisa iz šole.
Najpogostejše oblike sodelovanja in seznanjanja o dogodkih in uspehu bodo:
- obvestila (pisno, oglasne deske, po telefonu, spletne strani, radio, lokalna TV …),
- dostop do e-redovalnice,
- govorilne ure (individualne ali skupinske),
- roditeljski sestanki (za posamezni razred ali skupni).
.
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12.1 Roditeljski sestanki

Pouk bo organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih s šestimi termini skupnih govorilnih ur in najmanj dvema
roditeljskima sestankoma za vsak oddelek, od katerih bo vsaj na enem prisoten ravnatelj (v prvem letniku
bo to prvi sestanek, ko se seznani s starši novincev in predstavi delo na šoli, v drugem sestanek pred
odhodom na večdnevno bivanje v šoli preživetja, v tretjem pred izbiro in odhodom na maturantsko
ekskurzijo, v četrtem pa pred maturantskim plesom).
Prvi niz sestankov bo med 13. septembrom in 22. oktobrom 2021, drugi pa med 17. januarjem in 25.
februarjem 2022.
12.2 Govorilne ure in pomoč dijakom

Nadaljevali bomo z uveljavljenim sistemom dopoldanskih individualnih ter popoldanskih skupnih
govorilnih ur. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj
(občanom). Vsak profesor bo imel določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne
govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v šestih terminih, na katerih bo prisotna večina
profesorjev hkrati (8. november in 13. december 2021, 17. januar, 14. marec, 11. april in 9. maj
2022). Z vsemi profesorji bo možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v
popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen
na spletnih straneh šole.
Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru,
da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih
in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno
(vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa
prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali
profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali
ne). Pogojno vpisanim dijakom bo določen rok za opravljanje izpitov v septembru. Tisti , ki ne
bodo opravili izpitov, bodo lahko ponavljali oz. uporabili drugo, s pravili ponujeno možnost
odvisno od njihovega takratnega statusa.
GOVORILNE URE
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ime in priimek

Govorilne ure za starše

Govorilne ure za dijake

ALEKSANDER CAMLEK
NATALIJA ČERNJAK
TOMANA ES PODPEČAN
NATAŠA KNEZ
ADOLF FLIS
BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA
JANEZ GLOBOVNIK
LARISA JEROMEL
SIMONA JEROMEL FAJMUT
SABINA JURHAR
DARIJA KATANEC
ANDREJ KLOBČAR
DARJA KNEZ
ZDENKA KOČIVNIK LESJAK
Mag. JASNA KOLAR MACUR
LUCIJA KOMPAN
JANJA KOGELNIK
IRENA MATKO

petek, 9.30 – 10.15
torek, 9.45 – 10.15

petek, 9.30 – 10.15
torek, 9.45 – 10.15

sreda, 10.35 – 11.20
sreda, 9.30 – 10.15
četrtek, 8.40 – 9.25
četrtek, 10.35 – 11.20
četrtek, 10.35 – 11.20
torek, 12.15 – 13.00
sreda, 10.15 – 10.35
sreda, 13.05 – 13.50
petek, 11.30 – 12.15
torek, 10.35 – 11.20
sreda, 12.15 – 13.00
torek, 9.30 – 10.15
četrtek, 11.25 – 12.10
po dogovoru

sreda, 10.35 – 11.20
sreda, 9.30 – 10.15
četrtek, 8.40 – 9.25
četrtek, 10.35 – 11.20
četrtek, 10.35 – 11.20
torek, 12.15 – 13.00
po dogovoru
sreda, 13.05 – 13.50
petek, 11.30 – 12.15
torek, 10.35 – 11.20
sreda, 12.15 – 13.00
torek, 9.30 – 10.15
četrtek, 11.25 – 12.10
po dogovoru
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

KATJA TOMAŽIČ
EVA MEŽA
ZVONE MEŽA
ALEKSANDRA PEČNIK
VLASTA PERKUŠ
DOROTEJA PERNAT
ERIKA PEVNIK
BOŠTJAN POTOČNIK
KATARINA PRAZNIK
ZLATKO PRAH
BRIGITA RAPUC
JOŽE REV
ALMIRA ROGINA
DARJA SKUTNIK
PETRA STRAVNIK
JANJA ŠETINA
BOJANA ŠTERN
MILENA ŠTROVS GAGIČ
BLAŽ ŠUŠEL
BOŽA ZALESNIK
FELICITA ZUPANČIČ

po dogovoru
četrtek, 11.25 – 12.10
sreda, 8.40 – 9.25
ponedeljek, 8.40 – 9.25
torek, 12.15 – 12.50
ponedeljek, 10.15 – 10.35
sreda, 9.30 – 10.15
petek, 10.35 – 11.20
ponedeljek, 10.15 – 11.20
četrtek po dogovoru
po dogovoru
ponedeljek, 9.30 – 10.00
četrtek, 11.25 – 12.10
ponedeljek, 9.30 – 10.15
sreda, 9.30 – 10.15
četrtek, 10.35 – 11.20
sreda, 13.05 – 13.30
ponedeljek, 13.00
po dogovoru
sreda, 9.30 – 10.15
po dogovoru

po dogovoru
četrtek, 11.25 – 12.10
sreda, 8.40 – 9.25
ponedeljek, 8.40 – 9.25
torek, 12.15 – 12.50
po dogovoru
po dogovoru
petek, 10.35 – 11.20
sreda, 10.15 – 11.20
četrtek po dogovoru
po dogovoru
ponedeljek, 9.30 – 10.00
četrtek, 11.25 – 12.10
ponedeljek, 9.30 – 10.15
sreda, 9.30 – 10.15
četrtek, 10.35 – 11.20
sreda, 13.05 – 13.30
ponedeljek, 13.00
po dogovoru
sreda, 9.30 – 10.15
po dogovoru

13 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vodja izobraževanja odraslih za zdravstveno šolo bo svetovalna delavka Brigita Rapuc.
Dijakom s posebnimi statusi in vsem tistim občanom, ki se samoizobražujejo ter opravljajo izpite brez
organiziranih predavanj, bomo omogočili že utečeno opravljanje izpitov in drugih obveznosti. Ponudili
bomo tudi organizirane oblike izobraževanja odraslih za vse naše programe ter tečaj masaže za pridobitev
NPK. Izvajali pa se bodo, če bo do sredine meseca oktobra prijavljenih najmanj15 kandidatov.
IZPITI ZA OBČANE










od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021 – (SREDA, 20. 10. 2021 - zadnji dan prijave na izpit)
od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021 – (SREDA, 3. 11. 2021 - zadnji dan prijave na izpit)
od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021 – (SREDA, 8. 12. 2021 - zadnji dan prijave na izpit)
od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022 – (SREDA, 12. 1. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)
od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 – (SREDA, 9. 3. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)
od 11. 4. 2022 do 15. 4. 2022 – (SREDA 6. 4. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)
od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022 – (SREDA 4. 5. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)
od 27. 6. 2022 do 1. 7. 2022 – (SREDA 22. 6. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)
od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022 – (SREDA 17. 8. 2022 - zadnji dan prijave na izpit)

Poklicno maturo in zaključni izpit občani opravljajo v rokih, ki so predpisani za redne dijake s
strani države.
Ker je lahko samoizobraževanje za posameznika zelo naporno, se lahko z vedenjem vodje izobraževanja
le ti izjemoma dogovorijo z izbranim profesorjem za drug datum izpita, oz. za več izpitnih rokov.
14 SODELOVANJE S ŠIRŠIM DRUŽBENIM OKOLJEM (PUD, praktično usposabljanje, ekskurzije,
tekmovanja, projekti, akcije …)
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Glede na izkušnje iz preteklih let smo prepričani, da bo kljub ponovnim omejitvam, ki so postavljene zaradi
širitve virusa COVID-19, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec tudi v tem letu pomemben del učnosocialno-kulturnega okolja znotraj Slovenj Gradca in tudi širše. Sodelovanje bo omogočalo predstaviti
šolo in njeno delo javnosti ter hkrati popestriti utrip mesta Slovenj Gradec z okolico, dijakom pa bo s tem
ponujena pridobitev pomembnih izkušenj za življenje in kasnejše delo. Zaradi specifičnosti programov
bomo negovali tesno povezanost s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Bolnišnico Topolšica, s Koroškim
domom starostnikov Črneče in njegovo izpostavo v Slovenj Gradcu ter Domom za varstvo odraslih
Velenje, Domom starejših Na Fari Prevalje, Domom Hmelina za starejše občane Radlje ob Dravi. Ob
priložnostih se bo krog sodelovanja širil na druge ustanove, organizacije, društva v regiji in izven nje
(Centre za socialno delo Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje, Velenje, Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Občinski odbor RK Slovenj Gradec, Turistično društvo
Slovenj Gradec, PUM Slovenj Gradec in Velenje, Sonček, Ozaro, Zarjo, Hospic Maribor, Slovensko
vojsko, Policijsko postajo Slovenj Gradec, Komunalo Slovenj Gradec, tabornike roda Severni kurir,
muzeje, galerije …).
Dijaki in njihovi mentorji se bodo udeleževali lokalnih in državnih šolskih tekmovanj (iz prve pomoči,
bolezni srca in ožilja, nege, matematike, zgodovine, kemije, tujega jezika, bralne značke, materinščine,
prispevali bomo pesmi za najboljši haiku, sodelovali na večini razpisanih športnih tekmovanjih, sodelovali
na Urški …), organizirali tradicionalni odprti Tek zdravja ob Dnevu zdravja – 7. aprilu, vključeni bomo v
domače, šolske (NE-kajenje …), državne (zdrava šola, SKUM …) in mednarodne projekte (ERASMUS).
Morda bo zaradi omejitev pri širjenju virusa COVID-19 na začetku leta več stikov virtualne narave in manj
akcij » v živo «. Takoj, ko bo mogoče, se bodo aktivnosti vrnile v normalne okvire, v ustanove in na ulice
mesta.
Ravnatelj
Blaž Šušel, univ. dipl. psih.
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