KAM? K NAM!
Če si ljubitelj/ica živali in rastlin, te veseli
delo v naravi oziroma na prostem,
si usmerjen/a EKO in želiš, da je tvoj
bodoči poklic pester, razgiban in
ustvarjalen, je Biotehniška šola Maribor
prava izbira zate.
4-letni program

4-letni program

NARAVOVARSTVENI
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Dijaki se usposobijo za zahtevnejša tehničnooperativna dela v veterinarstvu, za dela na
področju oskrbe in vzreje živali ter za področje
zdravstvenega varstva živali.
Možnosti zaposlitve so v veterinarskih
ambulantah, laboratorijih, veterinarskohigienskih službah, zavetiščih za živali,
živalskem vrtu, osemenjevalnih centrih
in v živilski ter prehrambeni
industriji, trgovinah za živali in
salonih za nego živali.
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Dijaki se usposobijo za varovanje naravnih
vrednot, vzdrževanje naravne in kulturne
krajine ter za uporabo naravnih virov energije.
Zaposlijo se lahko kot vodniki v naravi,
upravljalci kompostarn in bioloških čistilnih
naprav, v okviru dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (pridobivanje bioplina, ogrevanje
naselij z alternativnimi viri energije) ter v
podjetjih za predelavo in reciklažo
odpadkov ali pa samozaposlijo.
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KMETIJSKOPODJETNIŠKI TEHNIK
Dijaki znajo načrtovati, organizirati in koordinirati rastlinsko
in živalsko proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti, naučijo se
varno ravnati s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki
kmetijske pridelave in reje ter s kmetijsko mehanizacijo.
Zaposlijo se lahko kot vodje obratov rastlinske in
živalske proizvodnje ali kmetijskih gospodarstev
in dopolnilnih dejavnosti, kot svetovalci pri
prodaji kmetijskih izdelkov in storitev
ali pa se samozaposlijo.

IZMENJAVE DIJAKOV
Te mika tujina? Razmišljaš o potovanju v
Anglijo, Francijo, Italijo, Nemčijo, Španijo, na
Poljsko, Ciper …?
Izmenjava dijakov s šolami iz različnih držav
je prijetna, pozitivna in poučna izkušnja.
Prinese veliko novih znanj, poznanstev,
izkušenj, predvsem pa širi
obzorja.

TO SMO MI …
Biotehniška šola Maribor
je šola z najstarejšo tradicijo
kmetijskega izobraževanja v Sloveniji.
Ustanovljena je bila 11. marca 1872.
Splošna in strokovno-teoretična znanja
dijaki pridobivajo v specializiranih
učilnicah, praktična znanja in veščine pa
na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske
površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je
tudi šolski hlev.
3-letni program

CVETLIČAR

MEHANIK KMETIJSKIH
IN DELOVNIH STROJEV
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Dijaki se naučijo montirati, vzdrževati
in popravljati kmetijske, vrtnarske,
gradbene in komunalne stroje.
Možnosti zaposlitve so v mehaničnih in
vulkanizerskih ali specialnih delavnicah
za diagnostiko, v prodajalnah s kmetijsko
mehanizacijo in opremo ter rezervnimi deli,
ali v kmetijskih gospodarstvih in
kmetijskih podjetjih, možna
je samozaposlitev.
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Dijaki se usposobijo za opravljanje del v
cvetličarskih podjetjih, naučijo se izdelovati
cvetlične vezave in dekoracije iz različnih
vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki
jih znajo oskrbovati in vzdrževati.
Možnosti zaposlitve so v cvetličarnah,
vrtnarijah, vrtnarskih centrih, cvetličnih
butikih, ter v skladiščih rezanega cvetja,
lončnic, aranžerskega materiala,
lahko se samozaposlijo.
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3-letni program

Vrb
3+2 program

KMETIJSKOPODJETNIŠKI TEHNIK PTI
V program (ki traja dve leti) se lahko vpišejo dijaki,
ki uspešno zaključijo 3-letni program: mehanik
kmetijskih in delovnih strojev, cvetličar, kmetovalec,
vrtnar, gozdar, gospodar na podeželju ali
kmetovalka gospodinja.
Program se zaključi s poklicno maturo in
omogoča enake možnosti zaposlitve kot
4-letni program.

UTRINKI IZ ŠOLE
Med hojo po drevoredu opazujem šolo in dijake ...
Drevored, ki se včasih zdi tako dolg kot dolga
zavita cesta, se včasih kar naenkrat izvije iz
mojega pogleda. Ure niso vedno muka, ker si jih
krajšamo s smehom in nenadnimi pripetljaji.
Najbolj smo veseli, ko je na seznamu spet kakšen
izlet, pohod, dan ali dva pred počitnicami in
seveda med odmori.
(Klavdija)

