Postani dijak Srednje šole Črnomelj:
- ker se naša šola nahaja v središču Bele krajine, v bližini
vaših domov,
- ker imamo pouk samo v dopoldanskem času
- ker bogatimo pouk z medpredmetnimi in timskimi urami,
- ker ponujamo veliko zanimivih dejavnosti in krožkov,
- ker imamo sodobno opremljeno športno dvorano s
plezalno steno, plesno in fitnes dvorano,
- ker lahko pri malici izbirate med dvema toplima menijema,
- ker se pri nas vsi poznamo in se boste počutili dobrodošli.

- Dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu ekonomski tehnik, si
pridobijo znanja, ki omogočajo samostojno delo v proizvodnih in storitvenih
dejavnostih, zavodih, javni upravi, zavarovalnicah, bankah, tajništvih …
- izobraževanje je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju trženja,
zbiranja in uporabe tržnih informacij, razvoju informacijske tehnologije,
dijaki teoretično znanje uporabljajo pri praktičnem delu na šoli in pri
delodajalcih,
- dijak pridobi širok spekter poklicnih znanj, ki jih uporablja samostojno,
- obvladuje osnove samostojnega vodenja in poslovanja manjših podjetij,
- samostojno načrtuje projekte in njihovo izvajanje,
- pridobi znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije, dela z viri in
gradivi ter z njimi izpolnjuje dokumentacije in vodi ustrezne evidence,
- opravljati zna tajniška in druga administrativna dela,
- nastopa v javnosti in poslovno komunicira,
- sodobna oprema ter individualni pristop,
- izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in visokih strokovnih šolah in
v nekaterih univerzitetnih programih (omogočamo priprave na 5. predmet
mature).
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SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI:
slovenščina, matematika, dva tuja
jezika, umetnost, zgodovina,
geografija, sociologija, psihologija,
kemija, biologija in športna vzgoja

OBVEZNI STROKOVNI MODULI:
poslovni projekti, poslovanje podjetij,
ekonomika poslovanja in sodobno
gospodarstvo
IZBIRNI STROKOVNI MODULI:
komercialno poslovanje,
upravno administrativno poslovanje
ter neposredno trženje
ODPRTI KURIKUL:
vsebine povezane s turizmom,
trajnostnim razvojem ter digitalizacijo
in programiranjem

- praktično izobraževanje
v šoli
- praktično usposabljanje
z delom

