IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Program SSI, ZDRAVSTVENA NEGA
1., 2. , 3. , 4. letnik
Poklic: Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Pogoji za vpis in šolnina

V 1. letnik:

šolanje traja 4 leta

Vpišete se lahko vsi, ki imate končano
V. stopnjo izobrazbe (priznajo se
splošni predmeti za vse letnike).

Šolnina vključuje vsa predavanja,
konzultacije in dva pristopa k izpitu
(tretji se plača po ceniku).
Potekala bodo popoldan po 15.00, lahko tudi ob vikendih in
šolskih počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva.
Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.
So pisni in ustni. Običajno so po koncu predavanj.
Izpiti
Zaključek izobraževanja Izobraževanje zaključite z opravljeno poklicno maturo, ki jo
opravljate iz 4 izpitnih enot: slovenščina, zdravstvena nega in
prva pomoč, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.
Udeleženci, ki ste že opravljali maturo, imate slovenščino in
matematiko ali tuj jezik priznano. Poklicna matura se plača pred
pristopom (predvidoma okoli 175 €) in ni vključena v šolnino.
Šolnina za posamezen letnik je po ceniku šole. Ob vpisu boste
Šolnina
dobili prvo položnico v višini 125,19 €, ki jo morate poravnati
do 10.10. Preostanek šolnine razdelimo na tri zaporedne mesečne
obroke.
Zainteresirani lahko dobite potrdilo o šolanju, ko boste že
Potrdilo o šolanju
vpisani.
Na vpis vabimo tudi vse udeležence, ki planirate šolanje preko
Zavod za zaposlovanje
Zavoda RS za zaposlovanje. Na vpisu vas bomo evidenčno
vpisali, če še ne boste imeli urejenih vseh formalnosti z
Zavodom. Vendar morate na vpis prinesti vso ustrezno
dokumentacijo. Prvega obroka vam ni potrebno plačati.
Vse zainteresirane vabimo, da se naročite na osebni
Osebni razgovor
Predavanja

razgovor z vodjo izobraževanja odraslih.

V kolikor imate že opravljeno katero drugo srednjo šolo, pošljite
vlogo in navedite želje, naslov in telefonsko številko s
fotokopijami spričeval vseh letnikov.
Vpis za nove udeležence

Vpis bo potekal do 30. septembra.
Ob vpisu morate predložiti ustrezno dokumentacijo.

Dokumentacija

Ob vpisu je potrebno oddati:
1. Original in fotokopijo dokazil o izobraževanju (tudi spričevala
posameznih letnikov)
2. Izpolnjeno prijavo za vpis obrazec 1,20

3. Izpisek iz rojstne matične knjige
4. Poročni list (če gre za spremembo priimka)
5. EMŠO
6. Davčno številko (potrebujemo za ureditev zdravstvenega
zavarovanja na praksi)
7. Potrdilo o državljanstvu

Predvidoma drugi teden oktobra.
Pričetek
predavanj/izobraževanja

PREDMETNIK ZA PROGRAM SSI ZDRAVSTVENA NEGA
PREDMET
Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Geografija
Zgodovina
Kemija
Biologija

1. letnik
x
x
x
x
x
X
x
x

2. letnik
x
x
x

3. letnik
x
x
x

4. letnik
x
x
x

oproščen

x
oproščen

x

x

x
x
x

Fizika
Psihologija
Športna vzgoja

oproščen

oproščen

x

x
x

M1-Zdravstvena nega
Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije- ANI
Diagnostično- terapevtski postopki in posegi- DTP

Fizika v zdravstveni negi- FZN

x

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč- NPP

X

Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih- ZNB

M2-Anatomija in fiziologija
Anatomija in fiziologija- ANF

x

x
x

Humana genetika- HGE
M3-Varovanje zdravja

x

Higiena in mikrobiologija-HMB
Vzgoja za zdravje- VZD
Zdrava prehrana- ZPR

x
x

x

M4- Kakovost v zdravstveni negi
Etika in komunikacija- ETK
Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu- ZZK

x
x

Podjetništvo- POD

x

M5- Zdravstvena nega otroka in mladostnika
Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v
zdravstveni negi otroka in mladostnika- ANO

x

Diagnostično terapevtski posegi in postopki v

x

zdravstveni negi otroka in mladostnika- INO

x

Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri
različnih bolezenskih znakih- BOM
M8- Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti

x

Odprti kurikul

x
x
x
x

Alternativni pristopi v zdravstvu
Tuj jezik stroke
Kemija v zdravstvu
Informatika v zdravstveni negi
Osnove sistematike živih bitij

x
x

x

x

x
x

Osnove interne medicine

x

Osnove delovanja in uporabe zdravil
Živila v prehrani ŽPR

x
x

Osnove socialne medicine in statistike OSMS
Zdravstvena nega pacienta s kirurškimi obolenji

x

Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje pri delodajalcu PUD

x
x

x
x

x

Interesne dejavnosti

Predmetnik se lahko do pričetka izobraževanja spremeni.
URADNE URE
Elizabeta PERŠA, tel.: 02 521-14-50

Program PTI, ZDRAVSTVENA NEGA
1., 2., LETNIK
Poklic: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK
Pogoji za vpis in šolnina

V 1. letnik:
šolanje traja 2 leti

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno
končano 3- letno izobraževanje
bolničar- negovalec.
Predvidena šolnina za vsak letnik je
okoli 1.000 € in vključuje vsa
predavanja, konzultacije in dva pristopa
k izpitu (tretji se plača po ceniku).

Potekala bodo popoldan po 15.00 in lahko tudi ob vikendih in
počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva.
Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.
So pisni in ustni. Običajno so po koncu predavanj.
Izpiti
Zaključek izobraževanja Izobraževanje zaključite z opravljeno poklicno mature, ki jo
opravljate iz 4 izpitnih enot: slovenščina, zdravstvena nega in
prva pomoč, matematika ali tuj jezik in storitev z zagovorom.
Poklicna matura se plača pred pristopom (predvidoma okoli 175
€) in ni vključena v šolnino.
Predavanja

Šolnina

Potrdilo o šolanju
Zavod za zaposlovanje

Osebni razgovor

Predvidena šolnina za vsak letnik je okoli 1.000 €. Ob vpisu
boste dobili prvo položnico v višini 125,19 €, ki jo morate
poravnati do 10.10. Preostanek šolnine razdelimo na pet
zaporednih mesečnih obrokov.
Zainteresirani lahko dobite potrdilo o šolanju, ko boste že vpisani
in ko boste poravnali prvi obrok šolnine.
Na vpis vabimo tudi vse udeležence, ki planirate šolanje preko
Zavoda RS za zaposlovanje. Na vpisu vas bomo evidenčno
vpisali, če še ne boste imeli urejenih vseh formalnosti z
Zavodom. Vendar morate na vpis prinesti vso ustrezno
dokumentacijo. Prvega obroka vam ni potrebno plačati.
Vse zainteresirane vabimo, da se naročite na osebni razgovor
z vodjo izobraževanja odraslih.

Vpis za nove udeležence

Vpis bo potekal do 30. septembra.
Ob vpisu morate predložiti ustrezno dokumentacijo.

Dokumentacija

Ob vpisu je potrebno oddati:
1. Original in fotokopijo dokazil o izobraževanju (tudi spričevala
posameznih letnikov)
2. Izpolnjeno prijavo za vpis obrazec 1,20
3. Izpisek iz rojstne matične knjige
4. Poročni list (če gre za spremembo priimka)
5. EMŠO
6. Davčno številko (potrebujemo za ureditev zdravstvenega
zavarovanja na praksi)
7. Potrdilo o državljanstvu

Predvidoma drugi teden oktobra.
Pričetek
predavanj/izobraževanja

PREDMETNIK ZA PROGRAM PTI ZDRAVSTVENA NEGA
PREDMET
Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Geografija

1. letnik
x
x
x
x
x

x

Zgodovina
Kemija
Biologija
Fizika
Psihologija

2. letnik
x
x
x

x
x
x
x

Informatika
Športna vzgoja

x
oproščen

oproščen

x
x
x
x
x

x

M1-Zdravstvena nega
Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije- ANI
Diagnostično- terapevtski postopki in posegi- DTP

Fizika v zdravstveni negi- FZN
Prva pomoč in nujna medicinska pomoč- NPP
Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih- ZNB

M2-Anatomija in fiziologija

x

Anatomija in fiziologija- ANF

x

Humana genetika- Hg
M3- Zdravstvena nega otroka in mladostnika
Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v

x

zdravstveni negi otroka in mladostnika- ANO
Diagnostično terapevtski posegi in postopki v

x

zdravstveni negi otroka in mladostnika- INO
Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri

x

različnih bolezenskih znakih- BOM
M5- Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti

x

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
Odprti kurikul

x
x

Alternativni pristopi v zdravstvu
Osnove interne medicine
Bolezenska stanja pri otrocih in mladostniku
Osnove sistematike živih bitij
Osnove delovanja in uporabe zdravil
Osnove socialne medicine in statistike

x

Praktični pouk
Praktično izobraževanje pri delodajalcu PUD

x
x
x
x
x
x
x

Predmetnik se lahko do pričetka izobraževanja spremeni.
URADNE URE
Elizabeta PERŠA, tel,: 02 521-14-50

Program SPI, BOLNIČAR-NEGOVALEC
1., 2., 3. LETNIK
Poklic: BOLNIČAR-NEGOVALEC
Pogoji za vpis in šolnina

V 1. letnik:
Šolanje traja 3 leta

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno
končano osnovno šolo. Vpišete se lahko
vsi, ki imate končano IV. stopnjo
izobrazbe, splošni predmeti se vam
priznajo.
Predvidena šolnina za vsak letnik je
okoli 820 € in je odvisna od števila
priznanih izpitov. Vključuje vsa

predavanja, konzultacije in dva pristopa
k izpitu (tretji se plača po ceniku).
Potekala bodo popoldan po 15.00, lahko tudi ob vikendih in
šolskih počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva.
Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.
So pisni in ustni. Običajno so po koncu predavanj.
Izpiti
Zaključek izobraževanja Izobraževanje zaključite z opravljenim zaključnim izpitom, ki ga
opravljate iz 2 predmetov: slovenščina in storitev. Zaključni izpit
se plača pred pristopom (predvidoma okoli 110 €) in ni vključen
v šolnino.
Ob vpisu boste dobili prvo položnico v višini 125,19 €, ki jo
Šolnina
morate poravnati do 10.10. Preostanek šolnine razdelimo na pet,
oziroma tri zaporedne mesečne obroke.
Zainteresirani lahko dobite potrdilo o šolanju, ko boste že
Potrdilo o šolanju
vpisani.
Na vpis vabimo tudi vse udeležence, ki planirate šolanje preko
Zavod za zaposlovanje
Zavoda RS za zaposlovanje. Na vpisu vas bomo evidenčno
vpisali, če še ne boste imeli urejenih vseh formalnosti z
Zavodom. Vendar morate na vpis prinesti vso ustrezno
dokumentacijo. Prvega obroka vam ni potrebno plačati.
Osebni razgovor
Vse zainteresirane vabimo, da se naročite na osebni razgovor
z vodjo izobraževanja odraslih.
Predavanja

V kolikor imate že opravljeno katero drugo srednjo šolo, pošljite
vlogo in navedite želje, naslov in telefonsko številko s
fotokopijami spričeval vseh letnikov.
Vpis za nove udeležence

Vpis bo potekal do 30. septembra.
Ob vpisu morate predložiti ustrezno dokumentacijo.

Dokumentacija

Ob vpisu je potrebno oddati:
1. Original in fotokopijo dokazil o izobraževanju (tudi spričevala
posameznih letnikov)
2. Izpolnjeno prijavo za vpis obrazec 1,20
3. Izpisek iz rojstne matične knjige
4. Poročni list (če gre za spremembo priimka)
5. EMŠO
6. Davčno številko (potrebujemo za ureditev zdravstvenega
zavarovanja na praksi)
7. Potrdilo o državljanstvu

Predvidoma drugi teden oktobra.
Pričetek
predavanj/izobraževanja

PREDMETNIK ZA PROGRAM SPI BOLNIČAR-NEGOVALEC
PREDMET
Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja

1. letnik
X
X
X
X
X
X
oproščen

2. letnik 3. letnik
X
X
X
X
X
X
X
X

M1-Nega in oskrba
Pomoč pri življenjskih
aktivnosti PŽA(POA)

X
X

X
X
X
X

Prva pomoč PP
Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih
v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami NBS

M2- Varovanje zdravja in okolja (VZO)
X

Higiena HIG
Zdravstvena vzgoja ZVZ
Zdrava prehrana ZPR

X
X
X

Varnost in zdravje pri delu VZD

M3- Etika in komunikacija EIK
Komunikacija KOM

X
X

Poklicna etika PET

X
X

Zdravstveno in socialno varstvo ZSV
Podjetništvo POD

M4- Izbirni modul
X

Gospodinjstvo

Odprti kurikul
Alternativni pristopi v zdravstvu
Človeško telo
Osnove sistematike živih bitij

X
X
X

X
X
X

Živila v zdravi prehrani
Spremembe in značilnosti staranja in
starosti
Masaža

Praktični pouk
Praktično izobraževanje pri
delodajalcu
Interesne dejavnosti

X

Predmetnik se lahko do pričetka izobraževanja spremeni.
URADNE URE
Elizabeta PERŠA, tel,: 02 521-14-50

X

X

x
x
X
X

X

