ORGANIZACIJA IN NAČIN IZOBRAŽEVANJA
-

za skupino v katero se slušatelj vpiše je pripravljen urnik predavanj, uvodnih srečanj in
rednih izpitnih rokov za večino obveznosti po programu
predavanja za trgovce in bolničarje so večinoma ob četrtkih in petkih od 15. do 19. ure, za
zdravstveno nego in ekonomske tehnike pa ob ponedeljkih in torkih od 15. do 19. ure
slušateljem je na voljo dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu
in seznam literature oziroma interno gradivo
prisotnost na predavanjih ni obvezna , razen pri praktičnem delu
izpite lahko slušatelji opravljajo v rednih rokih, ki so predvideni na urniku in vedno sledijo
predavanjem/uvodnim srečanjem, lahko pa tudi na vseh izrednih rokih, ki so razpisani
dvakrat mesečno

Cena in plačilni pogoji:
-

-

ob vpisu plača vpisnino v višini 177 €. Ta velja za tekoče šolsko leto in se v primeru izpisa iz
izobraževalnega programa ne vrača.
pri priznavanju predhodno opravljenih izpitov se slušateljem pripravi Sklep komisije o
priznanju predhodno pridobljenih znanj za izbrani izobraževalni program, ki je ob tem tudi
osnova za določitev šolnine. Na ta način izračunana šolnina se ne spreminja, kljub dodatnim
naknadno priznanim izpitom, delovni praksi...
za šolnino nudimo možnost obročnega mesečnega plačevanja (obročno plačevanje je brez
obresti, ob vplačilu celotne šolnine priznamo popust)
šolnina vključuje predavanja po predmetniku, kolokvije, redne izpite, priprave na poklicno
maturo in poklicno maturo ter vse organizacijsko – administrativne stroške
vplačana šolnina velja pet (5) let od dneva vpisa
v ceno ni vključeno ponovno opravljanje izpita, ki se plača po ceniku

SAMOIZOBRAŽEVANJE
Slušatelji programov trgovec, bolničar negovalec in ekonomski tehnik – PTI se imajo ob vpisu
možnost odločiti za samoizobraževanje (samoizobraževanje ni mogoče za program Zdravstvena nega
– PTI, izobraževanje po programu Ekonomski tehnik – SSI je možno le kot samoizobraževanje):
-

-

slušatelji se na izpite v samoizobraževanju pripravljajo popolnoma samostojno, na voljo jim
je dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature
oziroma interno gradivo
pisne izpite lahko opravljajo v izrednih izpitnih rokih (najmanj dvakrat mesečno),ki so
razpisani v začetku posameznega tromesečja
če slušatelji potrebujejo konzultacije pri posameznem predmetu se za njih lahko dogovorijo
(proti plačilu – po ceniku)
obveznosti, ki jih ni mogoče opravljati samostojno se opredelijo ob vpisu in jih slušatelj
opravlja v terminih, ki jih določi šola (kabinetne vaje, …)

-

izpitne obveznosti, ki naj bi jih slušatelj v določenem šolskem letu opravil so določene v osebnem
izobraževalnem načrtu, če slušatelj ne opravi vsake 3 mesece (okt-dec, jan-mar, apr-jun)
obveznosti za najmanj en predmet/modul bo iz izobraževanja izključen.

Cena in plačilni pogoji:
-

-

slušatelj ob vpisu plača vpisnino v višini 200 € v katero je že vključeno opravljanje enega
izpita
vse nadaljnje izpite slušatelj plača ob prijavi k izpitu (najkasneje 3 dni pred izpitom) z
nakazilom na TRR šole
cena opravljanja posameznega izpita oz. dela izpita je enotna (ne glede na to ali gre za prvo
ali drugo opravljanje, ustni ali pisni izpit/kolokvij…) in znaša 70 €, opravljanje posameznega
izpita poklicne mature ali zaključnega izpita je 100 €
plačilo izpita, ki je zaračunan v vpisnini velja za prvo tromesečje, nato zapade

