GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA
Privlače li te uredski poslovi i komuniciranje sa strankama?
Voliš li se osjećati korisno i biti dio tima? Izvrsno!
Ni slabovidnost ni osnovnoškolsko obrazovanje po prilagođenom programu ne moraju biti
prepreka da ostvariš svoje snove!
Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje: ADMINISTRATOR/ICA!
Što nudi nastavni program administratora/ice?
 stjecanje sposobnosti za samostalan rad u obavljanju jednostavnih i srednje
složenih poslova administratora
 stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje i korištenje informacijske i
komunikacijske tehnologije
 stjecanje znanja o temeljnim pojmovima iz područja gospodarstva te mogućnost
povezivanja s primjerima iz prakse
 poznavanje osnovnih uvjeta tržišnog gospodarstva i zakona funkcioniranja
gospodarstva
 stjecanje etičnosti i izgrađivanje ispravnih kriterija u komunikaciji i obavljanju
zadataka
 stjecanje navika točnosti, urednosti i sustavnosti u radu
 stjecanje temeljnih znanja iz stranih jezika
 nastavne metode i pomagala prilagođena slabovidnim učenicima i učenicima s
teškoćama u razvoju

Koje su mogućnosti nakon srednje škole?
Zanimanje nudi mogućnosti zapošljavanja nakon srednje škole:


zapošljavanje na administrativnim i uredskim poslovima u trgovačkim društvima,
javnim i državnim organizacijama, udrugama i institucijama
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GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

NASTAVNI PLAN
Zanimanje – ADMINISTRATOR/ICA
Trajanje školovanja je 3 godine

Redni
broj

NASTAVNI PREDMET

1.r. 2.r. 3.r.

Općeobrazovni dio
1.
2.
3.
4.
5.

Hrvatski jezik
Računalstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Etika/Vjeronauk
Strani jezik

4
2
1
2

4
2
2
1
1

4
3
2
1
1

2
1
6
1
2
21
5
26

2
3
6
2
23
5
28

2
2
6
2
22
5
28

Stručno-teorijski dio
6.
7.
8.
9.
10.

Matematika u struci
Osnove ekonomije i prava
Komunikacija u poslovnoj organizaciji
Poduzetništvo
Izborni predmet: Kompjutorska daktilografija/Poduzetništvo na djelu
Ukupno
Praktična nastava
Sveukupno

POSEBNI UVJETI ZA UPIS





osnovnoškolsko obrazovanje po redovnom, prilagođenom programu,
slabovidni učenici bez indikacije vida, dobrih motoričkih sposobnosti,
prosječnih i podprosječnih kognitivnih sposobnosti,
kategorizacija (nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja)
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