
Program: RA^UNALNIKAR
Poklic: RA^UNALNIKAR/RA^UNALNIKARKA

srednje poklicno izobra`evanje (SPI)

Trajanje izobra`evanja:  4 leta (podalj{an program SPI za eno leto)
• izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi to~kami (KT)

Pogoji za vklju~itev:
• uspe{no zaklju~ena osnovna {ola z enakovrednim izobrazbenim standardom
• uspe{no zaklju~en program ni`jega poklicnega izobra`evanja

Poklicne kompetence:
• pridobitev oz. poglobitev strokovnega, teoreti~nega in prakti~nega znanja iz

ra~unalni{tva
• obvladovanje osnov informacijsko komunikacijske tehnologije
• samostojna uporaba programske opreme
• pravilno ravnanje z ra~unalni{kimi komponentami in

potro{nim materialom
• skladi{~enje in odstranjevanje okolju {kodljivih snovi
• presoja iztro{enosti, zastarelosti in (ne)uporabnosti posameznih delov
• razvijanje sposobnosti za kriti~no presojo in odgovorno ravnanje v delovnem

okolju ter razvijanje spretnosti za skupinsko delo v kolektivu

Pogoji za dokon~anje:
• uspe{no opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
• uspe{no opravljen zaklju~ni izpit:

• sloven{~ina (pisni in ustni del) 
• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa v Srednji {oli CIRIUS Kamnik:
• program je modularno oblikovan in prina{a v proces izobra`evanja sodoben

didakti~ni koncept
• velik poudarek na prakti~nem izobra`evanju v neposrednem delovnem procesu
• izvajanje pouka je prilagojeno psihofizi~nim posebnostim dijakov
• {tevil~no manj{i oddelki
• prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v ve~jo uspe{nost dijaka
• individualizirani program izobra`evanja in usposabljanja (za dijake z odlo~bo

o usmeritvi) opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, u~nega okolja,
specialne pripomo~ke in prilagoditve

• izvajalci so pedago{ki delavci z defektolo{ko specializacijo
• mo`nost nadaljevanja {olanja v dveletnih programih PTI za poklic »elektrotehnik« 

(tudi v na{em centru) in sorodnih programih v drugih srednjih {olah
• program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

PREDMETNIK

Programske enote Obvezno/
izbirno

Skupno
{tevilo ur [t. KT

SPLO[NO IZOBRA@EVALNI PREDMETI

Sloven{~ina (SLO) obvezno 213 12

Matematika (MAT) obvezno 213 12

Tuj jezik I (TJ1) obvezno 164 9

Umetnost (UME) obvezno 33 2

Naravoslovje (NAR) obvezno 132 6

Dru`boslovje (DRU) obvezno 132 6

[portna vzgoja ([VZ) obvezno 164 7

Skupaj 1051 54

STROKOVNI MODULI

Informatika s tehni{kim komuniciranjem obvezno 136 6

Upravljanje z uporabni{ko programsko opremo obvezno 102 5

Vzdrževanje informacijske opreme obvezno 209 10

Izdelava elektri~nih in komunikacijskih in{talacij obvezno 136 6

Programiranje naprav obvezno 160 8

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz obvezno 160 8
Napredno vzdrževanje strojne opreme izbirno 170 9

Napredno vzdrževanje programske opreme izbirno 170 9

Skupaj 1073 52

PRAKTI^NI POUK (v {oli/strokovni moduli) 655 30

PRAKTI^NO USPOSABLJANJE Z DELOM 912 36

INTERESNE DEJAVNOSTI 160 6

ODPRTI KURIKULUM* 582 30

Zaklju~ni izpit 2

Skupaj kreditnih to~k 180

* vsebine se dolo~ijo vsako leto posebej v letnem delovnem na~rtu oz. v Izvedbenem
kurikulu programa

Pojasnilo k izbiri modulov: {ola izbere enega izmed izbirnih modulov.


