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1. Poslanstvo oddelkov izobraževanja odraslih
Glavno vodilo izobraževanja odraslih na Srednji šoli za oblikovanje Maribor je, da zunanjim
udeležencem, ki so si večinoma že pridobili določeno izobrazbo, na najprimernejši način in v
razumnem času omogočimo pridobiti novo želeno izobrazbo oziroma poklic.
Za bivše dijake Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki niso bili uspešni v rednem izobraževanju,
pa omogočiti uspešen zaključek šolanja v izobraževanju odraslih in tako pridobitev želene
izobrazbe.
Na ta način bodo vsi udeleženci izobraževanja odraslih v nadaljevanju svoje življenjske poti imeli
večje možnosti tako pri iskanju zaposlitve kot pri kasnejši prvi zaposlitvi ter seveda možnost, da
delajo na področju, ki jih veseli in so si ga izbrali zase.

2. Organizacija
Na SŠOM udeleženci IO pridobijo javno veljavno izobrazbo v okviru srednjega poklicnega izobraževanja
– poklic frizer in srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik oblikovanja (moduli: grafično
oblikovanje, industrijsko oblikovanje, modno oblikovanje) in medijski tehnik.
Srednje poklicno izobraževanje – poklic frizer
Izobraževanje praviloma traja 2 leti kot skupinski organizacijski model izobraževanja.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo oz. program
nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje poklicno izobraževanje – poklic frizer
Izobraževanje kot individualni organizacijski model izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 2 leti.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo oz. program
nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje poklicno izobraževanje – prekvalifikacija v poklic frizer
Izobraževanje kot kombinacija skupinskega organizacijskega modela izobraževanja in individualnega
organizacijskega modela izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 1 leto.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega
izobraževanja (IV. Stopnja), srednjega strokovnega izobraževanja oz. gimnazijski program (V. stopnja)
ali je pridobil stopnjo višje izobrazbe.
Srednje strokovno izobraževanje – poklic tehnik/tehnica oblikovanja in medijski tehnik/tehnica
Izobraževanje kot individualni organizacijski model izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 4 leta.
V izobraževalni program SSI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje strokovno izobraževanje – prekvalifikacija v poklic tehnik/tehnica oblikovanja in medijski
tehnik/tehnica
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Izobraževanje kot vodeno samostojno izobraževanje. Izobraževanje praviloma traja 2 leti. V
izobraževalni program SSI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega
izobraževanja (IV. stopnja), srednjega strokovnega izobraževanja oz. gimnazijski program (V. stopnja)
ali je pridobil stopnjo višje izobrazbe.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.

POSTOPEK PRIJAVE V IZOBRAŽEVANJE
Vpis v izobraževalne programe poteka od 1. do 5. julija in od 20. avgusta do 15. oktobra tekočega
leta oz. do zapolnitve prostih mest. Datum vpisa je objavljen na spletni stran SŠOM in na oglasni
deski IO.
Kandidati se lahko prijavijo v izobraževanje odraslih na podlagi razpisa, ki je javno objavljen. Ob
prijavi je potrebno predložiti (12. Člen Pravilnika o izobraževanju odraslih na Srednji šoli za
oblikovanje Maribor) naslednje:
• fotokopije spričeval oz. obvestil o uspehu iz dotedanjega srednješolskega
izobraževanja;
 rojstni list oz. poročni list (fotokopija), če je priimek na spričevalih drugačen od tistega na
prijavi za vpis;
 izpolnjeno vpisnico;
 fotografijo za indeks;
 originalno potrdilo o plačilu vpisnine (na vpogled), fotokopijo potrdila o plačilu, potrdila
o plačilu OIN-ja in prošnje za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
Če je kandidat, ki se vpisuje v izobraževalni program, uspešno zaključil srednješolsko
izobraževanje, odda pri vpisu tudi fotokopijo obvestila in spričevala o zaključnem izpitu, diploma,
maturi ali poklicni maturi in indeks.
Ob vpisu kandidat podpiše pogodbo o izobraževanju, ki vsebuje podatke o načinu izobraževanja
in plačilu šolnine. Po pregledu prijave in priloženih dokazil o že pridobljeni izobrazbi s strani
komisije za priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe se kandidatu izdajo sklep o priznavanju
predhodno pridobljene izobrazbe in osebni načrt izobraževanja. Oba dokumenta se izdata na
podlagi dokazil o predhodni izobrazbi.
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NAČIN IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje – poklic frizer
Izobraževanje praviloma traja 2 leti kot skupinski organizacijski model izobraževanja.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo oz. program
nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje poklicno izobraževanje – poklic frizer
Izobraževanje kot individualni organizacijski model izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 2 leti.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo oz. program
nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje poklicno izobraževanje – prekvalifikacija v poklic frizer
Izobraževanje kot kombinacija skupinskega organizacijskega modela izobraževanja in individualnega
organizacijskega modela izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 1 leto.
V izobraževalni program SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega
izobraževanja (IV. Stopnja), srednjega strokovnega izobraževanja oz. gimnazijski program (V. stopnja)
ali je pridobil stopnjo višje izobrazbe.
Srednje strokovno izobraževanje – poklic tehnik/tehnica oblikovanja in medijski tehnik/tehnica
Izobraževanje kot individualni organizacijski model izobraževanja. Izobraževanje praviloma traja 4 leta.
V izobraževalni program SSI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj osnovno šolo.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
Srednje strokovno izobraževanje – prekvalifikacija v poklic tehnik/tehnica oblikovanja in medijski
tehnik/tehnica
Izobraževanje kot vodeno samostojno izobraževanje. Izobraževanje praviloma traja 2 leti. V
izobraževalni program SSI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega
izobraževanja (IV. stopnja), srednjega strokovnega izobraževanja oz. gimnazijski program (V. stopnja)
ali je pridobil stopnjo višje izobrazbe.
Napredovanje v naslednji letnik je možno, ko je v celoti poravnana šolnina za tekoči letnik.
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NOSILCI NALOG V OKVIRU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Organizacijo pouka in ostalih dejavnosti v okviru IO opravlja vodja izobraževanja odraslih Petra
Šraj. Računovodska dela opravlja Zalika Majerič, tajniška dela pa Sabina Štrucl.
Finančne obveznosti udeleženci IO nakažejo na
TRR 0110 0603 0702 172
IBAN: SI56
SKLIC: 02017

ANDRAGOŠKI ZBOR

Andragoški zbor v okviru organiziranega izobraževanja za program frizer v šolskem letu
2018/2019 sestavljajo:

Ime in priimek

Delo

Petra Šraj

Vodja zbora

Petra Arnejčič Munda

FRI, NAR

Lucija Mestnik

SLO

Adrijana Šiftar

MAT

Andreja Milanez Ritonja

IKP

Mojca Božnik

TJ−ANG

Stevan Čukalac

UME, EST

Boštjan Petučnik

DRU

Boštjan Petučnik

POD

Marija Toure

TO

Metka Repnik Cafuta

PRA

Melisa Kovačević

MT

Aleš Forjan

ŠVZ

Tatjana Rupreht

PUD

Na področju samoizobraževanja se vključujejo vsi učitelji po strokovnih aktivih, ki v tem šolskem
letu učijo posamezne predmete v določenih letnikih, kar je razvidno iz LDN SŠOM. Strokovni
aktivi učiteljev so oblikovani enako kot pri rednem izobraževanju in so prav tako predstavljeni v
LDN SŠOM. Kandidati izobraževanja odraslih lahko izpit iz določenega opravljajo pri kateremkoli
profesorju učiteljskega zbora SŠOM za določen predmet.
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IZVEDBA PREDAVANJ IN POTEK PRAKSE ORGANIZIRANEGA IO
Predavanja potekajo tedensko, in sicer od ponedeljka do petka popoldne, po objavljenem urniku.
Andragoški zbor se o urniku in ostalih zadevah IO dogovori z vodjo IO.

DOKUMENTACIJA
O delu oddelka organiziranega izobraževanja se vodi dnevnik. Podatki o zunanjih udeležencih
izobraževanja se vpisujejo v matično knjigo. Za vsakega kandidata se na začetku izobraževanja
pripravi Osebni izobraževalni načrt in Sklep o priznanem predhodno pridobljenem znanju.
Delo kandidata se evidentira v osebnem listu. O poteku izpita se vodi zapisnik, ki ga kandidat odda
pred izpitom vodji IO kot prijavo, po opravljenem izpitu pa ga profesor, ki je izpit izvedel, ponovno
vrne vodji IO, ki ga hrani v kandidatovi dokumentaciji. Udeleženci v 1. letniku bodo prejeli indekse.
Ob zaključku izobraževanja prejmejo udeleženci javno veljavne listine.

INFORMIRANJE
Udeleženci dobijo vse potrebne informacije preko skupne šolske oglasne deske, posebne
oglasne deske za izobraževanje odraslih, spletne strani, po navadni in elektronski pošti in osebno
pri vodji IO v času uradnih ur v pisarni in po telefonu.

ŠOLSKI RED

Udeleženci izobraževanja so dolžni upoštevati hišni red SŠOM. Skrbeti morajo za red in čistočo
in upoštevati, da na šoli in v njeni okolici ni dovoljeno kajenje, uživanje drog in alkohola.
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3. Načrt predavanj za šolsko leto 2018/2019
V šolskem letu 2018/19 bomo redno zaposlenim kandidatom ponudili v okviru projekta Munera
neformalno pridobivanje znanj iz posameznih modulov za vse poklice.
Samoizobraževanje poteka po ustreznih predmetnikih za program, v katerega je kandidat
vključen. Predmetniki so predstavljeni v LDN SŠOM.

4. Program dela vodje izobraževanja odraslih
V šolskem letu 2018/2019 bo organizatorica opravljala naslednje naloge:
•
•
•
•
•

vodenje in organizacija vpisa ter izvedba individualnih razgovorov;
svetovanje in pomoč udeležencem izobraževanja;
tedenske uradne ure v pisarni in po telefonu;
razporejanje učiteljev po izpitih in organiziranih predavanjih in praksi;
priprava urnikov predavanj;

• sodelovanje s Komisijo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja;
• vodenje dokumentacije (matična knjiga, osebni listi, osebni izobraževalni načrti);
• vodenje potrebnih evidenc o posameznih udeležencih izobraževanja,
• izdajanje javnih listin o uspehu in statusu izobraževanja;
• mesečna organizacija izpitov za vse udeležence izobraževanja odraslih ter za dijake, ki so
izgubili status po zaključnem letniku, a še opravljajo popravne izpite;
• sodelovanje z ravnateljico, pomočnico, tajnico, računovodkinjo, tajnico poklicne mature,
tajnico zaključnih izpitov in vodjo delavnic ter s celotnim andragoškim učiteljskim zborom;
• urejanje evidenc za Lo.Polis in CEUVIZ;
• sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (pogodbe, vmesna in končna poročila, poročila o
načrtovanju izobraževanja) in Andragoškim zavodom;

5. Program dela andragoškega zbora
V šolskem letu 2018/2019 bo andragoški zbor opravljal naslednja dela:
•
•
•
•
•

priprava prilagoditev za izvedbo izobraževanja odraslih;
priprava izpitnih gradiv;
sodelovanje v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja;
potrjevanje uspeha udeležencev;
obravnavanje druge morebitne problematike.
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6. Koledar izobraževanja odraslih
VPIS
Za vse zunanje kandidate, ki so vpisali v izobraževanje odraslih na SŠOM, se vpis zaključi s 1.
oktobrom 2018.
PREDAVANJA IN PRAKSA
Pričetek izobraževanja je po vpisu, zaključek pa maja oz. junija 2019 oz. po planu projekta Munera.
POČITNICE
Počitnice so v istem času, kot so za dijake.
REDNI MESEČNI IZPITNI ROKI
Podroben razpored izpitov se objavi tri dni pred rokom oz. kot je objavljeno na razporedu
na oglasni deski na šoli (vhod) in na spletni strani šole.
Redni izpitni roki za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2018/19:
MESEC
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust

IZPITNI TEDEN
ni izpitov
8. 10.–12. 10. 2018
5. 11.–109. 11. 2018
3. 12. - 7. 12. 2018
8. 1.–11. 1. 2019
4. 2.-7. 2. 2019
4. 3.–8. 3. 2019
8. 4.–12. 4. 2019
6. 5.–10. 5. 2019
čas popravnih izpitov*
čas popravnih izpitov*
čas popravnih izpitov

* Popravni izpiti so konec junija 2019 in začetek julija 2019, zato je to en izpitni rok.
KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2018/2019
Zimski izpitni rok: glej koledar poklicne mature
Spomladanski izpitni rok: glej koledar poklicne mature
Jesenski izpitni rok: glej koledar poklicne mature
KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2018/2019
Zimski izpitni rok: slovenščina koledar ZI
Spomladanski izpitni rok: slovenščina koledar ZI
Jesenski izpitni rok: slovenščina koledar ZI
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7. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
V okviru izobraževanja odraslih bomo sodelovali z naslednjimi institucijami:
• Zavod za zaposlovanje RS OE Maribor: posamezni kandidati, ki se izobražujejo, so brezposelni
in jih k nam napoti ZZ. Zato je s to ustanovo stalno sodelovanje nujno, pri čemer urejamo področje
financiranja, prisotnosti udeležencev na predavanjih, svetovanja in učne pomoči.
• Andragoški center Maribor: nudi brezposelnim osebam, vključenim v izobraževanje odraslih,
brezplačno učno pomoč, zato bomo z njimi v stalnem kontaktu.
• Andragoški zavod Ljubljana: nadaljevali bomo s sodelovanjem na področju strokovnega
svetovanja pri izvajanju programov izobraževanja odraslih.
• Center RS za poklicno izobraževanje: ob prenavljanju programov v rednem izobraževanju bi bilo
potrebno z njihovo pomočjo izdelati prilagojene programe izobraževanja odraslih. Ob prenovi
programov se povsem izpušča problematika izobraževanja odraslih.

8. Realizacija LDN za izobraževanje odraslih
Letni delovni načrt za izobraževanje odraslih je sestavni del LDN Srednje šole za oblikovanje
Maribor in se obravnava, sprejema in izvaja na enak način.
Pripravila: Petra Šraj
Potrjeno na seji sveta zavoda dne:

Ravnateljica:
Nadja Jager Popović

Predsednica Sveta zavoda:
Bojana Galič

