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Informativni dnevi, februar 2018
Izbira srednje šole na poti k poklicu je ena najpomembnejših in najodgovornejših odločitev v
življenju. Da bi svoje želje in sposobnosti osnovnošolci, bodoči dijaki kar najlažje uskladili z
možnostmi izobraževanja, ki se ponujajo, je dobro pridobiti čimveč informacij, ki olajšajo
odločitev. Ena takih priložnosti so informativni dnevi.
Biotehniška šola Rakičan bo tako kot preostale srednje šole širom po državi v petek, 9. in v
soboto, 10. februarja 2018, na široko odprla svoja vrata, saj bodo potekali informativni
dnevi, kar bo za učence zadnjih letnikov osnovne šole priložnost, da spoznajo bodočo
srednjo šolo za svoje nadaljnje izobraževanje. Biotehniška šola Rakičan vpisuje v program
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanje ter srednjega strokovnega izobraževanja.
Informativna dneva bosta v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 10.
februarja 2018, ob 9. uri.
V soboto 10. 2. 2018 ob 11. uri pa posebej vabljeni na predstavitev dvoletnega
izobraževalnega, programa - pomočnik v biotehniki in oskrbi, ko bomo natančneje predstavili
program, vsebine in potek pouka v tem programu.
Osnovnošolcem in njihovim staršem bomo predstavili izobraževalne programe, ki jih šola
izvaja, in sicer pomočnik v biotehniki in oskrbi (2-letni), gospodar na podeželju (3-letni) in
kmetijsko podjetniški tehnik (4-letni). Udeležence informativnih dni bomo seznanili tudi z
aktivnostmi in projekti, ki potekajo na šoli in v katere se vključujejo dijaki.
Dragi učenci zaključnih razredov osnovne šole, pred vami je težka odločitev o tem, kako in kje
boste preživeli naslednja leta srednješolskega izobraževanja. Ne odločate se le, kam boste
hodili v šolo, temveč tudi o tem, v katero šolo boste šli. Vsaka šola je dobra šola, vendar pa je
pomembno vedeti, kakšne so razlike med programi. Pa ne pozabite tudi na to, kakšni so vaši
cilji.
Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali tudi v prihodnje.
Vsem devetošolcem želim uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja.
Vabljeni na informativna dneva na Biotehniško šolo v Rakičan, v petek in soboto, 9. in 10.
februarja letos.
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