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Vpisni pogoji:



uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje
uspešno zaključeno nižje poklicno izobraževanje
v

Trajanje izobrazevanja:

v

Pozdravljeni v Gimnaziji Ormoz,

v



tehnik/tehnica zdravstvene nege

v

v

Moznosti studija:



programi višjega in visokega strokovnega izobraževanja
univerzitetni študij določenih smeri (z opravljenim
dodatnim predmetom iz splošne mature)

pevci

raziskovalci

prostovoljci
igralci

tutorji

snemalci
recitatorji

lutkarji

novinarji

logiki

Želimo si, da bi šolske klopi zapustili ne le kot široko
razgledani posamezniki, sposobni kritičnega premisleka,
ampak predvsem kot prijatelji in strpni ljudje, pripravljeni
pomagati sočloveku in ljudje, ki boste uživali v svojem
poklicu.

Naziv strokovne izobrazbe:

glasbeniki

plesalci
debaterji

literati

fotografi

likovniki

Delo v zdravstveni negi prinaša osebno zadovoljstvo le tistim,
ki so pripravljeni ljudem izkazovati ljubezen, razumejo
sočloveka, spoštujejo njegovo drugačnost in so pripravljeni
pomagati tistim, ki ne morejo skrbeti zase, zato bo vaš poklic
zmeraj tudi poklic prihodnosti. Kompetence, ki jih boste
potrebovali pri svojem delu, pridobivate tako v šoli kot na
praktičnem usposabljanju pri delodajalcu.



uspešno dokončano izobraževanje (pozitivne ocene iz
splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih
modulov, odprtega kurikula, opravljene interesne
dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja)
opravljena poklicna matura

športniki

Verjamemo, da je znanje je bogastvo, ki vam ga nihče ne
more odvzeti, zato vas, dijake, na poti vaše osebnostne rasti
in iskanja spremljamo učitelji, ki vas spodbujamo v iskanju
samostojnih poti.



ekologi

v

soli za zivljenje.

Pogoji za dokoncanje programa:

radijci

v

4 leta

filmarji

v

Drugacni smo, ker









lahko dijaki Gimnazije Ormož zaprosijo za štipendijo Občine Ormož
Občina Ormož sofinancira prevoz dijakom naše občine
nudimo brezplačno nagradno ekskurzijo najboljšim dijakom
v okviru projektov razvijamo vseživljenjske kompetence
Strokovni moduli
našim dijakom nudimo pripravo na 5. predmet mature
nudimo toplo prehrano
Zdravstvena nega otroka in
mladostnika
se posvečamo posameznikom
nudimo tutorstvo (dijak dijaku)
Anatomija, fiziologija in
Predmetnik

Predmet
Slovenščina
Tuji jezik
Matematika
Umetnost
Zgodovina
Geografija (izbirno)*
Sociologija (izbirno)*
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja

Skupno
število ur
487
417
383
68
102
68
68
68
70
70
70
340

Kreditne
točke
24
20
19
3
5
3
3
3
3
3
3
14

Strokovni moduli
Zdravstvena nega in nujna
medicinska pomoč

446

22

Zdravstvena nega na
specialnih področjih

526

26

* Izbere šola

Skupno
število ur

Kreditne
točke

131

6

210

10

Dolgotrajna oskrba

160

8

Kakovost in varnost v
zdravstveni negi in socialni
oskrbi

100

5

Skrb za zdravje

140

8

Zdravstvena nega in
socialna oskrba v
domačem okolju

70

3

Praktično izobraževanje v
šoli

815

33

Praktično usposabljanje z
delom pri delodajalcu

304

12

Interesne dejavnosti

352

14

Odprti kurikulum

400

22

mikrobiologija

Pojasnilo

Poklicna matura

Opravljena poklicna matura in opravljen 5. predmet,
ki ga je treba opraviti v gimnaziji, nista enako kot
opravljena splošna matura, saj ne zagotavljata vpisa
na vse univerzitetne programe.

Je zaključek štiriletnega izobraževanja v
strokovnem programu. Sestavljajo jo štiri predmetne
enote: slovenščina, zdravstvena nega, storitev in
zagovor ter tuji jezik ali matematika.

Učni načrti v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah
se razlikujejo v zahtevnosti, zato imajo dijaki, ki
končajo gimnazijski program, boljšo osnovo
za študij.

