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RAZPIS 
ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI 
ZA DIJAKINJE 3. LETNIKA PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK 

 
SŠFKZ razpisuje dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. 
Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. 
Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Ies Las Indias Tenerife, ki 
se nahaja v kraju Santa Cruz na Kanarskih otokih. PUD bo potekalo predvidoma od 17. aprila 
do 6. maja 2017 in bo vključevalo spomladanske počitnice. Prvi teden bo dijakinji spremljal 
eden od učiteljev SŠFKZ. 
 
Delno bosta dijakinji opravljali praktično usposabljanje v kozmetičnih salonih partnerske šole 
(v šoli) in delno v zunanjih kozmetičnih salonih pri delodajalcih.. 
 
Dijakinje se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega 
usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani.  
 
Dijakinje oddajo popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo 
in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v 
angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV na spletni 
strani  http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae. Prijavo na razpis, 
življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na 
vanda.trdan@guest.arnes.si. 
Partnerska šola znanja španskega jezika ne postavlja kot pogoj za opravljanje PUD pri njih,  
je pa to znanje zelo zaželjeno. Zato bo SŠFKZ pri točkovanju za izbiro dijakov upoštevala 
tako znanje angleščine kot španščine. Pri določitvi točk za znanje tujega jezika (5. točka 5. 
člena Pravil o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini) bo šola 
upoštevala srednjo vrednost ocene iz znanja angleščine in ocene iz znanja španščine. 
Kandidati za opravljanje PUD v Španiji bodo torej opravili preizkus znanja iz angleščine in 
prostovoljno tudi preizkus iz znanja španščine. Kandidati, ki ne znajo špansko, ne bodo 
izločeni, bodo pa lahko dobili nekaj manj točk za znanje tujih jezikov . 
 
Rok za oddajo je četrtek, 1. december 2016, do 13.00, v referat za dijake. Vloge, oddane 
naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. 
 
Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno 
sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva 
v programu kozmetični tehnik. Komisija sporoči dijakinjam rezultate izbire do 23. 12. 2016. 
 
Zainteresirane dijakinje lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan, osebno ali po e-
pošti na zgoraj navedenem e-naslovu. 
 
                                                                                                                          Vanda Trdan 

Predsednica komisije 
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