Poklicni tečaj

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA
KRANJ
http://www.sckr.si/sesgs/
tel. št.: 059 - 093 904

BREZPLAČNI POKLICNI TEČAJ
EKONOMSKI TEHNIK
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik
gimnazije (splošne, klasične ali strokovne) ali po uspešno končal 4. letnik
srednjega strokovnega izobraževanja.
Izobraževanje po programu poklicnega tečaja traja eno leto, zaključi pa se s
poklicno maturo. V šolskem letu 2021/22 se bo izobraževanje začelo predvidoma
v petek, 1. oktobra 2021.

PREDNOSTI POKLICNEGA TEČAJA
• Z vpisom in rednim obiskovanjem predavanj pridobite status
rednega dijaka.
• Kandidatom, ki ste že opravili splošno maturo, priznamo SLO,
MAT, ANG/NEM za poklicno maturo.
•

Poklicni tečaj se zaključi s POKLICNO MATURO, ki omogoča
zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje (univerzitetni študij, visoki
strokovni študij, višješolski strokovni študij).

• Vse računalniške učilnice so opremljene z novo
nekatere učilnice imajo nove multimedijske table.

opremo,

.

VSEBINA PREDMETNIKA
Izvajali bomo naslednje predmete oz. module:
•

POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI

•

EKONOMIKA

•

DELOVANJE GOSPODARSTVA

•

FINANČNO POSLOVANJE

•

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

•

FINANČNO KNJGOVODSTVO

*Praktični pouk obsega naslednje vsebine:
•
•
•

obdelava in oblikovanje besedil s poslovno korespondenco
učno podjetje
projektno delo

*Delovna praksa se opravlja v več različnih podjetjih.

VSEBINA POKLICNE MATURE
Obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
Izbirni del:
- pisni in ustni del iz tujega jezika 1 ali matematike po izbiri
dijaka,
- izdelek v obliki projektnega dela z zagovorom.

PRIJAVA NA SREDNJI EKONOMSKI, STORITVENI
IN GRADBENI ŠOLI KRANJ

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v poklicni tečaj, se prijavijo s prijavnico za
vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki jo lahko kupijo v knjigarnah (DZS
1,20). Prijavnica je na voljo tudi na spletnih straneh ministrstva
(http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija).

Izpolnjeno prijavnico posredujete naši šoli do 5. septembra 2021!
Ob prijavi morajo kandidati predložiti fotokopiji spričeval tretjega in četrtega
letnika programa gimnazija ali srednjega strokovnega izobraževanja ter rojstni
list.
Kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, pa
predložijo fotokopiji spričeval 1. in 2. letnika.

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?
Obiščite nas na naslednjem naslovu:
SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA KRANJ
CESTA STANETA ŽAGARJA 33
4000 KRANJ
ali na internetni strani:

http://www.sckr.si/sesgs/
ali pokličite na telefonsko številko:

059 - 093 904
ali pa pošljite vprašanja na e-naslov:

sanela.hajdarovic@sckr.si

