Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je registrirani izvajalec v postopku preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK ) v gostinstvu in turizmu in sicer:
-

pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice,
pomočnik / pomočnica natakarja / natakarice,
vodja cateringa,
vinski svetovalec / vinska svetovalka sommelier,
turistični animator / turistična animatorka,
turistični informator / turistična informatorka.

V kolikor ste zaposleni in opravljate poklic iz omenjenih NPK, oziroma ste brezposelni in bi želeli
opravljati katerega od navedenih poklicev, nimate pa ustrezne izobrazbe, lahko pridobite certifikat o
usposobljenosti za opravljanje poklica, ne pridobite pa stopnje izobrazbe.

Postopek za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji
Za pričetek postopka preverjanja in potrjevanja je potrebno oddati prijavo in osebno zbirno mapo oz.
portfolio.
Vašo osebna zbirna mapa naj vsebuje:
 spričevalo – original in kopijo,
 življenjepis Europass,
 dokument, iz katerega je razvidna morebitna sprememba priimka,
 zdravniško potrdilo, da ste sposobni opravljati takšno delo (potrdilo vam lahko izda osebni
zdravnik ali pa opravite zdravniški pregled),
 dokazila:
- delovne izkušnje (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčna pisma, izjava
delodajalca...),
- dokazila o usposabljanjih (potrdila o udeležbi, spričevala, diplome, certifikat...),
- reference (referenčno pismo strank, delodajalca...), fotografije izdelkov ipd.
Prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja (pdfPrijava v postopek) izpolnjeno in podpisano
oddajte pri vodji izobraževanja odraslih v času uradnih ur ali pošljite na naslov Srednja šola za
gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ul. 14 a, 2000 Maribor s pripisom " Prijava NPK"
Uradne ure:
 spremljate na spletni strani šole
 na telefon 02 2350 016 v času uradnih ur ali
 marjan.bozicko@guest.arnes.si .
Takrat lahko dobite tudi odgovore na vsa morebitna vprašanja povezana z osebno zbirno mapo.

Cena preverjanja in potrjevanja NPK:
Za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata na podlagi osebne zbirne mape, cena
potrjevanja znaša 180,00 EUR.
Za kandidate, ki bodo opravljali tudi praktično preverjanje, je cena 224,00 EUR.
Prvi del, to je 180,00 EUR, se plača ob oddaji prijavnice, drugi del, to je 44,00 EUR, se plača pred
udeležbo praktičnega preverjanja.
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