IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
OSNOVNOŠOLSKEGA IN SREDNJEGA SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA

PROGRAM EVROPSKE ŠOLE LJUBLJANA
1. SPLOŠNI DEL
1.1. izobraževalni program
1.1.1. ime izobraževalnega programa:

program Evropske šole Ljubljana

1.1.2. vrsta izobraževalnega programa: izobraževalni program zgodnjega učenja,
osnovnošolskega in srednjega splošnega
izobraževanja
1.1.3. prilagojeno izvajanje:

prilagoditev izvajanja na podlagi individualnega
načrta izobraževanja

1.1.4. klasifikacije programa:


stopnja izobrazbe:

srednja izobrazba



strokovni naziv:

/



KLASIUS–SRV:

15002



KLASIUS–P-16:

0102



SOK:

5



EOK:

4



ISCED-A 2011:

344



ISCED–F 2013:

001

1.1.5. status izobraževalnega programa: Program Evropske šole Ljubljana temelji na
programu Evropskih šol, implementacijo pa v
skladu z akreditacijo sprejme minister, pristojen
za izobraževanje.
1.2. cilji izobraževalnega programa
1.2.1. cilji izobraževalnega programa na predšolski stopnji
Na temelju vrednot sistema Evropskih šol kot so človekove pravice, enakost,
demokracija, okoljska trajnost, multikulturalizem in spoštovanje maternega jezika,
zgodnje učenje na predšolski stopnji spodbuja odgovornost, občutek skupnosti,
spoštovanje pravic in svobodo posameznika.

V vzdušju sinergije evropske kulture in značaja okolja, v katerem je posamezna
evropska šola, se oblikuje edinstveno, bogato multijezično in multikulturno okolje
evropske šole, ki tako v skupnosti evropske šole kot globalno podpira in spodbuja
razvoj otrokove jezikovne in kulturne identitete z ozaveščanjem strpnosti,
medkulturnega razumevanja in evropskega duha.
Učno okolje evropske šole nudi tako prednosti kot zapletene izzive v učenju in razvoju
otrok, zato delujejo:
 v partnerstvu s starši pri spodbujanju in podpori otrokom v njihovem razvoju,
 z zavedanjem in upoštevanjem raznolikosti otrok,
 s spodbujanjem enakosti spolov, tako da se fantom in deklicam omogoči ravnati na
podlagi enakih pravic in enake odgovornosti,
 v interaktivnem, varnem in spodbudnem učnem okolju, ki odraža različne
identitete in potrebe, je prilagodljivo in se razvija glede na spreminjajoče se teme
in otrokov razvoj.
Zgodnje učenje je temeljni del vseživljenjskega izobraževanja, njegova osrednja vloga
pa je podpirati otrokovo rast v etičnega in odgovornega člana družbe. Poučevanje in
učenje v zgodnjih letih podpira in spremlja otrokovo fizično in psihično počutje,
vključno s socialnim, kognitivnim in čustvenim razvojem ter ustvarja pogoje za
ustvarjalno učenje ter s tem zanesljive temelje za kasnejši razvoj.
Poučevanje in učenje v zgodnjih letih je celostno in različna razvojna področja niso
ločena. Tako kot je to poudarjeno v tem dokumentu, so tudi v vsakdanjem otroškem
življenju, njihove izkušnje in dejanja osrednjega pomena.
Pomembno je okrepiti otrokov zdrav občutek samozavesti s pomočjo pozitivnih učnih
izkušenj in zagotoviti možnosti za raznoliko interakcijo z drugimi ljudmi. Otroški svet
izkušenj bo obogaten in pomagati jim je treba pri iskanju novih zanimivih področij.
Cilji izobraževalnega programa na predšolski stopnji so:
 otroka pripraviti na srečno, zdravo, odgovorno in uspešno življenje,
 razvijajo otrokovo osebnost in sposobnosti,
 podpirati učni potencial otroka,
 vzgajati spoštovanje do drugih in okolja,
 spoštovati in ceniti otrokovo kulturno in družbeno identiteto, njene vrednote v
odnosu do vrednot drugih,
 spodbujati evropski duh.
1.2.2. cilji izobraževalnega programa na primarni in sekundarni stopnji
Cilji programa Evropske šole Ljubljana na primarni in sekundarni stopnji so:
 krepitev učenčeve jezikovne in kulturne identitete;
 zagotavljanje visoke ravni kompetenc materinščine in tujih jezikov;
 razvijanje matematičnih kompetenc z matematičnim načinom razmišljanja, predvsem
v smislu reševanja problemov v vsakdanjem življenju. Uporaba pridobljenih znanj
pri prepoznavanju problemov in iskanju odgovorov ter rešitev, ki temeljijo na
dokazih;
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 spoznavanje, spoštovanje in sprejemanje različnih kultur in tradicij skozi medkulturno
učenje;
 razvijanje socialnih in državljanskih kompetenc za oblikovanje ozaveščenega
posameznika, ki bo aktiven udeleženec demokratične družbe;
 razvijanje zavesti o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki
so na voljo, in sposobnosti premagovanja ovir za uspešno učenje, nadgrajevanje
učenčevih predhodnih izkušenj ter razvijanje in spodbujanje motivacije in zaupanja
vase;
 krepitev spoštovanja in strpnosti do soljudi ne glede na njihove osebne okoliščine ter
skrb za druge v šolskem in širšem okolju, graditev kakovostnih medosebnih
odnosov s spodbujanjem sprejemanja različnosti ter konstruktivnega in nenasilnega
razreševanja konfliktov;
 razvijanje učenčeve ustvarjalnosti in kreativnega izražanja idej in čustev;
 razvijanje digitalnih kompetenc s poudarkom na kritični uporabi informacij pri delu,
komunikaciji in zabavi;
 spodbujanje podjetništva v smislu razvijanja sposobnosti za uresničevanje idej in
zastavljenih ciljev s pomočjo ustvarjalnosti, inovativnosti in etičnih vrednot;
 spoznavanje in spodbujanje zdravega načina življenja v smislu skrbi za zdravo
prehrano in gibanje;
 spodbujanje skrbi za okolje in pozitivnega odnosa do narave.

1.3. trajanje izobraževanja
Izobraževanje na predšolski stopnji traja dve leti (M1–M2).
Izobraževanje na primarni stopnji (P1–P5) traja pet let in na sekundarni stopnji (S1–S7)
sedem let.
1.4. vpisni pogoji
1.4.1. pogoj za vpis
V predšolsko stopnjo se vpiše otrok v koledarskem letu, v katerem dopolni starost vsaj
štiri leta, pa do začetka šolskega leta v koledarskem letu, v katerem bo izpolnil pogoje
za vstop v osnovnošolsko izobraževanje.
V prvi letnik primarne stopnje programa (P1) Evropske šole Ljubljana se vpiše otrok,
ki v koledarskem letu vpisa dopolni starost šest let.
1.4.2. merila za vpis
Prednostno pravico do vpisa v Evropsko šolo Ljubljana imajo otroci uslužbencev,
zaposlenih v institucijah in agencijah Evropske unije.
V program Evropske šole Ljubljana se lahko vpišejo tudi drugi otroci do zapolnitve
razpisanih vpisnih mest po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
 otroci, ki so bili že vključeni v program Evropskih šol;
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otroci tujih državljanov, zaposlenih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, v
podjetjih in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji;
otroci državljanov RS, ki so ali bodo napoteni na delo v institucije in agencije EU
ali na diplomatsko-konzularna predstavništva;
otroci ostali državljanov RS in tujcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

1.4.3. merila za razmestitev v jezikovno sekcijo
Otrok ima pravico do razmestitve v jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovemu
maternemu ali dominantnemu jeziku.
Otrok brez lastne jezikovne sekcije (SWALS) ima pravico do razmestitve v jezikovno
sekcijo delovnega jezika Evropske unije, uveljavi pa lahko tudi pravico do vključitve v
jezikovno sekcijo države gostiteljice, s čimer se vključi v izobraževanje po programu
Evropske šole Ljubljana v skladu s predmetnikom jezikovne sekcije države
gostiteljice.
1.5. ocenjevanje znanja
Ocenjevanje znanja v programu Evropske šole Ljubljana poteka v skladu s predpisi
Evropskih šol za ocenjevanje znanja v programu Evropskih šol.
1.6. pogoji za napredovanje
Pri napredovanju učencev v programu Evropske šole Ljubljana se upoštevajo predpisi
Evropskih šol za napredovanje učencev v programu Evropskih šol.
1.7. pogoji za zaključek
Program Evropske šole Ljubljana se zaključi v skladu s programom Evropskih šol z
Evropsko maturo (European Baccalaureate).
Evropska matura obsega:
 pisni del, ki obsega pet enot iz naslednjih predmetov:
 prva enota: prvi jezik – materinščina na osnovni ali višji ravni;
 druga enota: drugi jezik – prvi tuji jezik na osnovni ali višji ravni;
 tretja enota: matematika s 3 ali 5 učnimi urami/teden;
 četrta enota: prvi izbirni predmet s 4 učnimi urami/teden;
 peta enota: drugi izbirni predmet s 4 učnimi urami/teden;
 ustni del, ki obsega tri enote iz naslednjih predmetov:
 prva enota: prvi jezik – materinščina na osnovni ali višji ravni;
 druga enota:
drugi jezik – prvi tuji jezik na osnovni ali višji ravni ali
zgodovina z 2 ali 4 učnimi urami/teden ali
geografija z 2 ali 4 učnimi urami/teden;
tretja enota:
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 matematika na višji ravni ali
 filozofija z 2 ali 4 učnimi urami/teden ali
 tretji jezik – drugi tuji jezik ali
 četrti jezik – tretji tuji jezik ali
 biologija z 2 ali 4 učnimi urami/teden ali
 kemija s 4 učnimi urami/teden ali
 fizika s 4 učnimi urami/teden.
Pri izbiri predmetov oziroma ravni pisnega dela veljajo naslednja pravila:
 prvo, drugo in tretjo enoto pisnega dela učenec opravlja na ravni in v jeziku, ki ju je
učenec izbral po predmetniku šestega in sedmega letnika sekundarne stopnje (S6–
S7);
 četrto in peto enoto pisnega dela izbere učenec ob prijavi na maturo in izbire med
zaključnim letom ne more spreminjati;
 četrto in peto enoto pisnega dela izbere učenec med naslednjimi predmeti: tretji jezik –
četrti tuji jezik, četrti jezik – tretji tuji jezik, zgodovina, geografija, filozofija,
ekonomija, latinščina, stara grščina, biologija, kemija, fizika, likovna umetnost,
glasbena umetnost;
 učenec nobenega predmeta ne more opravljati na dveh različnih ravneh.
Pri izbiri predmetov oziroma ravni ustnega dela veljajo naslednja pravila:
 prvo enoto ustnega dela učenec opravlja na ravni zahtevnosti, ki jo je učenec izbral po
predmetniku šestega in sedmega letnika sekundarne stopnje (S6–S7);
 zgodovino ali geografijo kot drugo enoto ustnega dela lahko učenec izbere le, če teh
predmetov ni izbral v pisnem delu;
 učenec, ki je izbral po predmetniku šestega in sedmega letnika sekundarne stopnje
(S6–S7) matematiko na višji ravni (5 + 3 učne ure/teden), mora kot tretjo enoto
ustnega dela opravljati matematiko;
 tretjo enoto ustnega dela izbere učenec med predmeti, ki jih ni opravljal kot četrto ali
peto enoto pisnega dela, če ni dolžan kot tretjo enoto ustnega dela opravljati
matematiko.

2. POSEBNI DEL
2.1. predmetnik
2.1.1. predšolska stopnja
dimenzije
področja

učiti se
biti

učiti se
živeti z drugimi

učiti se narediti in
znati

materinščina ali
dominantni jezik

jaz in moje telo
jaz kot oseba

5 učnih ur
(30 minut)/teden

jaz in drugi
jaz in svet
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2.1.2. primarna stopnja
predmeti
prvi jezik: materinščina – jezik sekcije
SWALS: materinščina
matematika
drugi jezik: prvi tuji jezik
SWALS: jezik sekcije
slovenščina – dodatni jezik
glasbena umetnost
likovna umetnost
šport
odkrivanje sveta
evropske urice
etika
rekreacija
skupaj učnih ur
skupaj
skupaj tednov pouka

P1–P2
učnih ur (30 minut)/teden
16
5
8
5
16
2

P3–P5
učnih ur (45 minut)/teden
9
5
7
5
16
2

10

4

3
/
2
3 ure 30 minut
46 – 23 ur
26 ur 30 minut
36

4
2
2
2 uri 30 minut
35 – 26 ur 15 minut
28 ur 45 minut
36

2.1.2. sekundarna stopnja – opazovalno obdobje
predmeti
S1
S2
obvezni predmeti
prvi jezik: materinščina – jezik sekcije
5
5
SWALS: materinščina
matematika
4
4
drugi jezik: prvi tuji jezik
5
4
SWALS: jezik sekcije
tretji jezik: drugi tuji jezik
2
3
šport
3
3
etika
2
2
družboslovje
3
3
naravoslovje
4
4
likovna umetnost
2
2
glasbena umetnost
2
2
izbirni predmeti – učenec izbere en predmet med dvema izbirnima predmetoma
IKT
1
1
latinščina
2
skupaj učnih ur
33
33–34
skupaj tednov pouka
36
36
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S3
4
4
4
3
3
2
3
4
2
2
2
2
33
36

2.1.3. sekundarna stopnja – predorientacijsko obdobje
predmeti
S4
S5
obvezni predmeti
prvi jezik: materinščina – jezik sekcije
4
4
SWALS: materinščina
drugi jezik: prvi tuji jezik
3
3
SWALS: jezik sekcije
tretji jezik: drugi tuji jezik
3
3
matematika
4 ali 6
4 ali 6
fizika
2
2
kemija
2
2
biologija
2
2
geografija
2
2
zgodovina
2
2
šport
2
2
etika
1
1
skupaj učnih ur – obvezni predmeti
27–29
27–29
izbirni predmeti – učenec izbere predmete v obsegu 4–8 učnih ur tako, da njegova tedenska
obremenitev obsega od 31–35 učnih ur
četrti jezik: tretji tuji jezik
4
4
latinščina
4
4
stara grščina
4
4
ekonomija
4
4
likovna umetnost
2
2
glasbena umetnost
2
2
IKT
2
2
skupaj učnih ur – izbirni predmeti
4–8
4–8
skupaj učnih ur
31–35
31–35
skupaj tednov pouka
36
36
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2.1.4. sekundarna stopnja – orientacijsko obdobje
predmeti
S6–S7
obvezni predmeti
prvi jezik: materinščina – jezik sekcije
4
4
SWALS: materinščina
višja raven*
4+3
4+3
drugi jezik: prvi tuji jezik
3
3
SWALS: jezik sekcije
višja raven*
3+3
3+3
matematika
3 ali 5
3 ali 5
višja raven*
5+3
5+3
biologija
2 ali 4
2 ali 4
geografija
2 ali 4
2 ali 4
zgodovina
2 ali 4
2 ali 4
filozofija
2 ali 4
2 ali 4
šport
2
2
etika
1
1
izbirni predmeti – učenec izbere predmete v obsegu 4–8 učnih ur tako, da njegova tedenska
obremenitev obsega od 31–35 učnih ur
tretji jezik: drugi tuji jezik
4
4
četrti jezik: tretji tuji jezik
4
4
latinščina
4
4
stara grščina
4
4
ekonomija
4
4
fizika
4
4
kemija
4
4
likovna umetnost
4
4
glasbena umetnost
4
4
dodatni predmeti
peti jezik: četrti tuji jezik
2
2
fizika – laboratorijske vaje
2
2
kemija – laboratorijske vaje
2
2
biologija – laboratorijske vaje
2
2
IKT
2
2
ekonomija
2
2
sociologija
2
2
likovna umetnost
2
2
glasbena umetnost
2
2
šport
2
2
skupaj učnih ur
31–35
31–35
skupaj tednov pouka
36
36
* izbirno
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2.2. izvedba programa
2.2.1. izvedba programa na predšolski stopnji
Izvajanje programa temelji na organizaciji dnevnega programa, ki traja od šest do devet
ur, in obsega varstvo, vzgojo, zgodnje učenje in prehrano.
Otroci, stari od štirih let do vstopa v primarno stopnjo so praviloma vključeni v starostno
mešane skupine.
Učni jezik je jezik jezikovne sekcije.
Učni jezik pri materinščini oziroma dominantnem jeziku je materinščina oziroma
dominantni jezik.
2.2.2. izvedba programa na primarni in sekundarni stopnji
Učna ura traja 45 minut z izjemo prvega in drugega letnika primarne stopnje (P1 in P2),
kjer učna ura traja 30 minut.
Predmet drugi jezik – prvi tuji jezik se izvaja kot angleščina, nemščina ali francoščina.
Predmet tretji jezik – drugi tuji jezik, predmet četrti jezik – tretji tuji jezik in predmet peti
jezik – četrti tuji jezik se izvaja kot angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina,
španščina ali slovenščina.
Predmetnik jezikovne sekcije, ki ni jezikovna sekcija države gostiteljice, na primarni
stopnji vključuje obvezni predmet slovenščina kot dodatni jezik, ki se izvaja dve učni uri
na teden.
Predmetnik posamezne jezikovne sekcije se v skladu z normativi izvaja tako, da vsakemu
učencu omogoča pouk izbranih izbirnih predmetov oziroma ravni predmetov, vendar
učenec nobenega predmeta ne more izbrati na dveh različnih ravneh.
Če s programom ni drugače določeno, je učni jezik pri posameznih predmetih jezik
jezikovne sekcije.
Učni jezik pri materinščini je materinščina.
Učni jezik pri tujih jezikih je tuji jezik.
Učni jezik pri etiki, družboslovju, zgodovini in geografiji od tretjega letnika sekundarne
stopnje dalje (S3–S7) je drugi jezik – prvi tuji jezik, ki ne sme biti isti kot prvi jezik.
Učni jezik pri evropskih uricah od tretjega do petega letnika primarne stopnje (P3–P5),
pri likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, športu in IKT od prvega do sedmega letnika
sekundarne stopnje (S1–S7), etiki v prvem in drugem letniku sekundarne stopnje (S1–S2)
in pri ekonomiji od četrtega do sedmega letnika sekundarne stopnje (S4–S7) je lahko
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bodisi drugi jezik – prvi tuji jezik, ki ne sme biti isti kot prvi jezik, bodisi jezik države
gostiteljice.
2.3.

znanja pedagoškega osebja

2.3.1. znanja, pridobljena z izobraževanjem ustrezne stopnje
Učitelji morajo imeti znanja, ki utemeljujejo poklicno kvalifikacijo matične države za
poučevanje istega ali sorodnega predmeta ali predmetnega področja in za učence iste
starosti.
Učitelji imajo lahko tudi znanja, pridobljena z izobraževanjem na ustrezni stopnji, s
področja posameznega predmeta ali predmetnega področja in pedagoško-andragoška
znanja, ki ustrezajo predmetu ali predmetnemu področju in starosti učencev.
Ostalo pedagoško osebje mora imeti znanja, ki utemeljujejo poklicno kvalifikacijo
matične države za iste ali sorodne naloge, potrebne za izvedbo programa.
Ostalo pedagoško osebje ima lahko tudi znanja, pridobljena z izobraževanjem na
ustrezni stopnji, ki ustrezajo istim ali sorodnim nalogam, potrebnim za izvedbo
programa, imeti pa mora tudi ustrezna pedagoško-andragoško znanja.
Področja, s katerih mora pedagoško osebje imeti znanja, so orientacijsko opredeljena v
preglednici: Znanja pedagoškega osebja, ki je priloga tega programa.
2.3.2. jezikovne kompetence
Pedagoško osebje mora imeti naslednje jezikovne kompetence:
 predšolska stopnja:
učitelj mora biti domači govorec učnega jezika;
pomočnik učitelja mora biti domači govorec učnega jezika;
učitelj materinščine oziroma dominantnega jezika mora biti domači govorec;
 primarna stopnja:
učitelj mora biti domači govorec učnega jezika;
učitelj predmetov drugi jezik – prvi tuji jezik in matematika je lahko tudi, kdor
obvlada učni jezik na ravni C2 po SEJO;
učitelj predmetov likovna umetnost, glasbena umetnostna in šport je lahko tudi,
kdor obvlada učni jezik na ravni C1 po SEJO;
 sekundarna stopnja:
učitelj mora biti domači govorec učnega jezika;
učitelj predmetov drugi jezik – prvi tuji jezik, tretji jezik – drugi tuji jezik,
četrti jezik – tretji tuji jezik, peti jezik – četrti tuji jezik matematika,
naravoslovje, biologija, kemija, fizika, laboratorijske vaje, IKT,
družboslovje, zgodovina, geografija, etika, ekonomija, sociologija,
filozofija, latinščina in stara grščina je lahko tudi, kdor obvlada učni jezik na
ravni C2 po SEJO;
učitelj predmetov likovna umetnost, glasbena umetnostna in šport je lahko
domači govorec, lahko pa tudi, kdor obvlada učni jezik najmanj na ravni C1
po SEJO;
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 ostali:
svetovalni delavec je lahko, kdor je domači govorec ali obvlada učni jezik ene
jezikovne sekcije na ravni C2 po SEJO in učni jezik druge jezikovne sekcije
na ravni B2 po SEJO;
knjižničar je lahko, kdor je domači govorec ali obvlada učni jezik ene
jezikovne sekcije na ravni C2 po SEJO in učni jezik druge jezikovne sekcije
na ravni B2 po SEJO;
laborant je lahko, kdor je domači govorec ali obvlada učni jezik ene jezikovne
sekcije na ravni C2 po SEJO in učni jezik druge jezikovne sekcije na ravni
B2 po SEJO;
organizator prehrane na predšolski stopnji je lahko, kdor je domači govorec
učnega jezika ene jezikovne sekcije in obvlada učni jezik druge jezikovne
sekcije na ravni B2 po SEJO;
organizator zdravstveno-higienskega režima na predšolski stopnji je lahko,
kdor je domači govorec učnega jezika ene jezikovne sekcije in obvlada učni
jezik druge jezikovne sekcije na ravni B2 po SEJO.
2.4.

učni načrti
Učni načrti predmetov v skladu s predmetnikom programa Evropske šole Ljubljana so:
 učni načrti za predšolsko stopnjo programa Evropskih šol, ki so na naslednji
povezavi: https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses;
 učni načrti istih predmetov v skladu s predmetnikom programa Evropskih šol, ki so
na naslednji povezavi: https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses;
 učni načrt predmeta slovenščina kot dodatni jezik na primarni stopnji.
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PRILOGA:
ZNANJA PEDAGOŠKEGA OSEBJA
predmeti, predmetna
področja
predšolska stopnja

pedagoško osebje

znanja s področja

jezikovne kompetence

učitelj
pomočnik učitelja

predšolske vzgoje, zgodnjega učenja
predšolske vzgoje, zgodnjega učenja

domači govorec
domači govorec

primarna stopnja
slovenščina
angleščina

učitelj
učitelj

razrednega pouka
razrednega pouka

nemščina

učitelj

razrednega pouka

francoščina

učitelj

razrednega pouka

materinščina
matematika
glasbena umetnost
likovna umetnost
šport
odkrivanje sveta
evropske urice
etika
rekreacija

učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj

razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka
razrednega pouka, lahko pa tudi s
kateregakoli področja, s katerega mora
imeti znanja učitelj v programu EŠLj

domači govorec
prvi jezik: domači govorec
drugi jezik: domači govorec, C2
domači govorec
drugi jezik: domači govorec, C2
domači govorec
drugi jezik: domači govorec, C2
domači govorec
domači govorec, C2
domači govorec, C1
domači govorec, C1
domači govorec, C1
domači govorec
domači govorec, C2
domači govorec
domači govorec, C2

sekundarna stopnja
obvezni predmeti
slovenščina

učitelj

slovenščine

domači govorec

angleščina

učitelj

angleščine

prvi jezik: domači govorec
drugi jezik: domači govorec, C2
tretji jezik: domači govorec, C2

nemščina

učitelj

nemščine

francoščina

učitelj

francoščine

italijanščina
španščina
materinščina
matematika
glasbena umetnost
likovna umetnost
šport
etika

učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj

naravoslovje

učitelj
laborant
učitelj
laborant
učitelj

italijanščine
španščine
ustrezne materinščine
matematike
glasbe
likovne umetnosti, slikarstva ali kiparstva
športne vzgoje
filozofije, sociologije, psihologije,
zgodovine, geografije ali ekonomije
biologije, kemije ali fizike
biologije, kemije ali fizike
biologije
biologije, kemije ali fizike
kemije, kemijskega inženirstva, kemijske
tehnologije ali kemijske tehnike
biologije, kemije ali fizike
fizike
biologije, kemije ali fizike
zgodovine ali geografije
zgodovine
geografije
filozofije

drugi jezik: domači govorec, C2
tretji jezik: domači govorec, C2
drugi jezik: domači govorec, C2
tretji jezik: domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec
domači govorec, C2
domači govorec, C1
domači govorec, C1
domači govorec, C1
domači govorec, C2

biologija
kemija

fizika
družboslovje
zgodovina
geografija
filozofija
izbirni predmeti

laborant
učitelj
laborant
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
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domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2

slovenščina
angleščina
nemščina
francoščina
italijanščina
španščina
IKT
latinščina
stara grščina
ekonomija
dodatni predmeti
slovenščina
angleščina
nemščina
francoščina
italijanščina
španščina
biologija – laboratorijske
vaje
kemija – laboratorijske
vaje

učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj

slovenščine
angleščine
nemščine
francoščine
italijanščine
španščine
informatike ali računalništva
latinščine
stare grščine
ekonomije

domači govorec
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2

učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
laborant
učitelj

slovenščine
angleščine
nemščine
francoščine
italijanščine
španščine
biologije
biologije, kemije ali fizike
kemije, kemijskega inženirstva, kemijske
tehnologije ali kemijske tehnike
biologije, kemije ali fizike
fizike
biologije, kemije ali fizike
informatike ali računalništva
ekonomije
sociologije
likovne umetnosti, slikarstva ali kiparstva
glasbe
športne vzgoje

domači govorec
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2

laborant
fizika – laboratorijske vaje učitelj
laborant
IKT
ekonomija
sociologija
likovna umetnost
glasbena umetnost
šport
ostalo na predšolski stopnji
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domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, B2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2
domači govorec, C2

svetovalna služba

svetovalni delavec

zagotavljanje varnega in
zdravega okolja

organizator
prehrane

organizator
zdravstvenohigienskega režima
ostalo na primarni in sekundarni stopnji
svetovalna služba
svetovalni delavec

knjižnica

knjižničar

psihologije, pedagogike, socialne
pedagogike, specialne in rehabilitacijske
pedagogike, inkluzivne pedagogike,
inkluzije v vzgoji in izobraževanju,
socialnega dela,
prehrane, dietetike, živilstva, zdravstva,
sanitarnega inženirstva, gospodinjstva ali
biologije
prehrane, dietetike, živilstva, zdravstva,
sanitarnega inženirstva, gospodinjstva ali
biologije

domači govorec, C2

psihologije, pedagogike, socialne
pedagogike, specialne in rehabilitacijske
pedagogike, inkluzivne pedagogike,
inkluzije v vzgoji in izobraževanju,
socialnega dela,
knjižničarstva ali bibliotekarstva

domači govorec, B2
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domači govorec, B2
domači govorec, B2

domači govorec, B2

