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Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šola je bila ustanovljena leta 1962, z imenom Center strokovnih šol, ki je vključeval
naslednje poklicne šole: avtomehanično, elektro, frizersko, fotografsko, oblačilno,
tapetniško, lesno, steklarsko, avtoličarsko in dimnikarsko. Prvo generacijo učencev je
šola sprejela v šolskem letu 1962/63.
Od šolskega leta 1981/82, to je od uvedbe usmerjenega izobraževanja, pa do leta
2000, je šola nosila naziv Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev, nato pa
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana.
Maja 2018 se je zavod preimenoval v Strokovni izobraževalni center Ljubljana, v
okviru katerega deluje Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.
V šolskem letu 2020/2021 izobražujemo 1053 dijakov v 41 oddelkih in 16 skupinah
za naslednje poklice: preoblikovalec tekstilij, izdelovalec oblačil, ustvarjalec
modnih oblačil, pomočnik v tehnoloških procesih (modula: temeljna ličarska
dela ali upravljanje strojev in naprav), avtoserviser (tudi vajeniški sistem
izobraževanja), avtokaroserist (tudi vajeniški sistem izobraževanja), oblikovalec
kovin-orodjar (tudi vajeniški sistem izobraževanja), klepar krovec (tudi vajeniški
sistem izobraževanja), mehatronik operater (tudi vajeniški sistem izobraževanja),
papirničar (le vajeniški sistem izobraževanja), avtoservisni tehnik, strojni tehnik,
tehnik mehatronike in logistični tehnik.
Na šoli je zaposlenih 96 učiteljev: 59 splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov, 34 praktičnega pouka, 3 za nudenje individualne učne pomoči.
Pouk vseh predmetov in strokovnih modulov poteka v specializiranih učilnicah
– kabinetih. Pouk se prične zjutraj ob 7.30 (po urniku lahko tudi kasneje) in konča
najkasneje ob 16.10. Imamo en glavni odmor, ki traja 30 minut, ostali odmori so
dolgi 5 minut.
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Pouk dijakov PTI programa Logistični tehnik poteka štiri dni na teden v
matičnih učilnicah na lokaciji Avtošola Ježica
Pouk praktičnega izobraževanja poteka v dveh izmenah.
Praktični pouk vseh naših dijakov v vseh usmeritvah poteka v šolskih delavnicah, ki
so opremljene s sodobno opremo.
Dijaki, ki se izobražujejo v programih za pridobitev poklicne izobrazbe, imajo pri
delodajalcih praktično usposabljanje z delom (PUD) v prvem letniku in drugem
letniku 3 tedne, v tretjem letniku pa 18 tednov. Pri razporeditvi dijakov pri
praktičnem pouku (možnost individualne pogodbe) in PUD-u upoštevamo možnosti
in želje dijakov.
Dijaki začnejo z delom v delavnicah ob 7.15 (popoldan ob 12.15) in končajo ob
12.15 (popoldan ob 17.15). Odmor za malico traja 30 minut, in sicer od 9.00 do 9.30
(popoldan od 14.30 do 15.00).
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. Ob koncu prvega in drugega
ocenjevalnega obdobja dobijo dijaki obvestilo o uspehu, v katerem so vpisane vse
ocene, ki jih je dijak pridobil v ocenjevalnem obdobju.
Vsi dijaki naše šole morajo biti nezgodno zavarovani pri eni od zavarovalnic.
Pogodbo o zavarovanju dijaki sklenejo z zavarovalnico sami.
Na šoli imamo psihologinjo in svetovalno delavko, ki v sodelovanju z razredniki,
učitelji in starši pomagata dijakom pri razreševanju njihovih problemov. Za dijake z
učnimi težavami pa skrbijo koordinatorica, specialni pedagog ter ekipa učiteljev.
Šolska knjižnica ima obsežno zbirko leposlovnih, poljudnoznanstvenih in strokovnih
knjig, priročnikov, enciklopedij ter periodičnih publikacij, ki so na voljo učiteljem in
dijakom. V njej imajo dijaki tudi čitalnico ter računalnik in internetno povezavo.
Dijaki lahko predpisane učbenike dobijo preko šolskega učbeniškega sklada.
Dijaki dobijo malico (subvencija je določena v skladu z zakonodajo) v učilnice, razne
napitke ter prigrizke pa lahko kupijo v šolski okrepčevalnici.
V šoli imamo šolsko zobno ambulanto, v kateri dela zobozdravnica iz ZD Bežigrad.
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Dijaki lahko v času šolanja bivajo v Dijaškem domu Bežigrad, ki je v neposredni
bližini šole, ali v katerem drugem domu v Ljubljani.
Na šoli potekajo razne interesne dejavnosti, v katere se lahko dijaki vključijo.
Sodelujejo lahko v dijaški skupnosti, šolskem športnem društvu, društvu ljubiteljev
dobre knjige, v novinarskem krožku, pri kreativem pisanju ali likovni ustvarjalnosti,
Eko in Evro projektih, v manekenski skupini, krožku ustvarjalnega šivanja in ročnih
del, pri računalniškem ali fotografskem krožku ter vseh ostalih aktivnostih, ki so
namenjene njihovi strokovni in osebni rasti.
Čez leto potekajo v šoli tudi druge dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi in kulturne
prireditve), ki so v sklopu izobraževalnih programov in so za dijake obvezne.
V okviru šole sodelujemo tudi povsod tam, kjer lahko pokažemo naše znanje in delo.
Predstavljamo se na:
- sejemskih predstavitvah v Ljubljani ter
- mednarodnem tekmovanju dijakov avtoserviserjev, srečanju/tekmovanju
strojnih šol in šol mehatronike, frizerskih, tekstilnih in oblikovnih šol ter
logističnih šol Slovenije.
Preko mednarodnih projektov Erasmus+ KA1 (mobilnost dijakov in učiteljev) in KA2
(partnerstva šol) se aktivno povezujemo s sorodnimi šolami v EU (Avstrije, Češke,
Danske, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Irske, Madžarske, Nemčije, Norveške,
Poljske, Portugalske in Španije). Z raznimi projekti se povezujemo tudi s šolami
izven EU (Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije in Srbije). Tako bogatimo
naše znanje in izkušnje, mladim pa dajemo v okviru mobilnosti ali projektnega dela
možnost sodelovanja z vrstniki širom Evrope.
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vsi naši izobraževalni programi se v okviru Enote MIC izvajajo tudi za zaposlene ali
brezposelne. Udeleženci se lahko udeležujejo predavanj ali konzultacij ter priprav na
izpit. Izvajamo tudi usposabljanja, tečaje ter izobraževanja za pridobitev NPK.
V sklopu naše šole deluje samostojna enota AVTOŠOLA JEŽICA, Na produ 2,
Ljubljana, kjer lahko dijaki pod ugodnimi pogoji opravijo tečaj cestnoprometnih
predpisov in vožnjo za izpit A, B in F kategorije. Na enoti izvajamo tudi izredno
izobraževanje. Vpišejo se lahko vsi, ki so končali triletni program ter nadaljujejo
izobraževanje za poklic logističnega tehnika ali z diferencialnimi izpiti za voznika
motornega vozila.
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RAZPIS ZA VPIS V 1. LETNIK za ŠOL. LETO 2021/22
PROGRAM/POKLIC

TEKSTILNA USMERITEV
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI, 2leti)

Preoblikovalec tekstilij
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI, 3 leta)

Izdelovalec oblačil
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI, 4 leta)

Ustvarjalec modnih oblačil

STROJNIŠTVO
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI, 2 leti)

Pomočnik v tehnoloških procesih
- Modul: Temeljna ličarska dela
- Modul: Upravljalec strojev in naprav
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI, 3 leta)

Avtoserviser (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
Avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
Mehatronik operater (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
Oblikovalec kovin - Orodjar (šolska in vajeniška oblika izobr.)
Papirničar (vajeniška oblika izobraževanja)
Klepar krovec (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI, 2 leti)

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

LOGISTIKA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI, 4 leta)

Logistični tehnik
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI, 2 leti)

Logistični tehnik
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VPISOVANJE
Prijave (obr. DZS 1,20) za vpis boste izpolnili v osnovni šoli.
Prijavo nam bo poslala vaša osnovna šola najkasneje do 2. aprila 2021 (za PTI
posredujete sami do 17. maja 2021). Vsi tisti, ki ste končali osemletko ali devetletko
v drugih izobraževalnih organizacijah ali ste že bili vpisani na katero od srednjih šol,
morate prijavo prinesti oziroma poslati sami.
Vsi, ki boste poslali prijavo na šolo, boste to prijavo lahko do 22. aprila 2021
prenesli na drugo šolo, če boste ugotovili, da imate na izbrani šoli manjše možnosti
za vpis (omejitev vpisa). Po tem roku prijav za vpis ne bo mogoče prenašati, dokler
vpisni postopki ne bodo končani.
Spričevala o končani osnovni šoli ter ostale dokumente boste prinesli v dneh od
16. junija do 21. junija 2021 do 14. ure. S tem boste vpisani v želeni program, če za
ta program ne bo omejitve vpisa. Vabilo za vpis v šolo boste od nas prejeli po pošti.
Kandidati, ki se boste vpisali v *vajeniški sistem izobraževanja Oblikovalec
kovin-Orodjar, Mehatronik operater, Avtoserviser, Avtokaroserist in Klepar
krovec bodo imeli ob predložitvi vajeniške pogodbe prednost pri vpisu.
Kandidati, prijavljeni v programe, kjer bo omejitev vpisa, boste o tem obveščeni
najkasneje do 25. maja 2021 (MIZŠ bo informacijo o omejitvah vpisa objavilo 21.
maja 2021). Merila za izbiro so podana v razpisu.
Za programe, kjer bodo še prosta mesta, bomo šole sprejemale prijave do
vključno 31. avgusta 2021 oziroma do zapolnitve mest. Prosta razpisna mesta bodo
objavljena 1. julija 2021 na spletni strani MIZŠ.
O postopku vpisa v PTI programe za pridobitev pete stopnje izobrazbe boste
dijaki obveščeni na šoli. Prijave (obr. DZS 1,20) bomo sprejemali do 17. maja
2021. Prenos prijav bo možen do 7. junija 2021.
Vsa ostala navodila o rokih in vpisnih postopkih so objavljena v Razpisu za vpis za
šol. leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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IN NAJPOMEMBNEJŠE


Smo dobro varovana šola z modernimi in kvalitetno opremljenimi laboratoriji,
delavnicami ter učilnicami (najsodobnejši učni pripomočki).



Naši učitelji postajajo dijakom mentorji. Vsak dijak naj bi pridobil primerno
izobrazbo (na dijaka naravnana šola), saj naši programi izobraževanja nudijo
zaposlitev (izobražujemo za deficitarne poklice).



Izvajamo dodatne ure za manj uspešne dijake, za kar poskrbijo učitelji sami v
okviru dopolnilnega pouka ali posebej za to zaposleni delavci.



Naši dijaki na raznih tekmovanjih dosegajo odlične rezultate (2. mesto (srebrni) na
Turistični tržnici, zlati (4) na državnem tekmovanju IATEFL, zlati (4) in srebrni
(14) na takmovanju World Scholar's Cup, …



V okviru mednarodnih projektov Erasmus+ KA1 (mobilnost dijakov in učiteljev)
in KA2 (partnerstva šol) se aktivno povezujemo s sorodnimi šolami v EU
(Avstrije, Češke, Danske, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Irske, Madžarske,
Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske in Španije). Naši dijaki (letos 30) gredo
v Estonijo, Finsko, Norveško, Nemčijo, Španijo in Francijo.



Z raznimi projekti se povezujemo tudi s šolami izven EU (Bosne in Hercegovine,
Črne Gore, Makedonije, Srbije ter Turčije). Tako bogatimo naše znanje in
izkušnje, mladim pa dajemo v okviru mobilnosti ali projektnega dela možnost
sodelovanja z vrstniki širom Evrope.



Imamo veliko mrežo delodajalcev, kar omogoča, da dijaki opravljajo PUD v/ali
blizu domačega kraja.



*Dijaki z vajeniško pogodbo (vajenci), bodo imeli del strokovno teoretičnih
vsebin, ves praktični pouk ter praktično usposabljanje z delom, pri
delodajalcu (izobraževanje z delom). Imeli bodo prednost pri vpisu (v primeru
velikega števila prijav), podlaga za to bo dostavljena vajeniška pogodba ob vpisu.
Kvaliteta poučevanja, prenos znanja na mlade ter
prva uvajanja v poklicno delo,
dajo ob sodelovanju staršev
ter vsaj minimalnemu trudu dijakov,
pozitivne rezultate.
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