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NAVODILA DIJAKOM ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. NAMEN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 

 

 Na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) dijaki z aktivnim vključevanjem v neposredni 

delovni proces vrtca doživljajo delo vrtca, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem 

procesu. Ob teh izkušnjah pa naj jim PUD omogoči tudi presojo o pravilnosti poklicne 

odločitve. 

 

2. IZVAJANJE PUDa 

 

 Dijaki praviloma opravljajo PUD v vrtcu, ki so ga sami predlagali. 

 Osnova za PUD je Katalog znaj za praktično usposabljanje z delom. 

 Dijakom priporočamo nezgodno zavarovanje. 

 Dijaki se oblačijo in obuvajo v skladu z zahtevami in določili vrtca. 

 Na PUD morajo dijaki upoštevati in spoštovati dnevni red, hišni red in druge z 

zakonom predpisane dokumente o delovni disciplini in varstvu pri delu (s temi 

dokumenti dijake seznani pedagoški vodja v vrtcu). 

 Dijaki morajo izpolnjevati vse obveznosti, ki so določene s splošnimi akti šole in 

vrtca, 

 Dijaki so v času PUD disciplinsko in odškodninsko odgovorni po določilih splošnih 

aktov šol in vrtca. 

 Dijaki vodijo o svojem delu dnevnik.  

 Dijak, ki ne opravi PUD, nima zaključenega letnika. PUD lahko opravljajo v času, ki 

je namenjen za poprave izpite. 

 

3. OBVEZNOSTI IN NALOGE DIJAKOV NA PUD 

 

Dijaki se morajo aktivno vključevati v neposredni delovni proces ter spoznati otroke, življenje 

in delo vrtca, dela in naloge vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok ter starše, 

organiziranost vrtcev, delitev dela v njem ter različne dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. 

 

Dijaki morajo pod mentorjevim vodstvom vestno in odgovorno opravljati dela in naloge v 

vrtcu ter sodelovati pri vseh dejavnostih, vključno pri delu s starši. 

 

Dijaki spoznajo delo pri vseh delih dnevnega reda in njihovo medsebojno povezanost, tako da 

najprej hospitirajo, potem pa sami opravljajo določene naloge pomočnika vzgojitelja. 

 



Dijaki utrjujejo pri pouku pridobljena spoznanja, tako da sami izvajajo (pod vodstvom 

mentorja) nekatere dogovorjene naloge, ki so jih dobili v šoli. Z aktivnim vključevanjem v 

različne dejavnosti in z izvajanjem določenih nalog se usposabljajo za uresničevanje nalog 

pomočnika vzgojitelja. 

 

Med opravljanjem PUD naj dijaki: 

- poskušajo zaznati potek celotnega dela, na samo posameznih delčkov, 

- ne posvečajo svoje pozornosti samo enemu otroku, ampak vsem otrokom oz. 

celotnemu delu v skupini otrok, 

- pridobijo čim več informacij (sprašujejo, se pogovarjajo z vzgojiteljico in pomočnico) 

o vrtcu, dejavnostih, poteku dela, otrocih, o posebnostih skupine, posameznih otrok in 

otrok s posebnimi potrebami ter metodah in načinih dela v skupini, 

- izključijo zvok prenosnega telefona, 

- uredijo svojo garderobo, 

- ne žvečijo žvečilnih gumijev, 

- točno in redno prihajajo v vrtec . 

 

 

Dijaki morajo biti vljudni in spoštljivi do vseh ljudi v vrtcu. Dijaki s svojim vedenjem in 

ravnanjem predstavljajo identifikacijski vzor za otroke in hkrati predstavljajo svojo šolo, zato 

se od njih pričakuje primerno obnašanje. Dijaki morajo ob vstopu v igralnico pozdraviti 

otroke in vzgojiteljico in se jim na začetki predstaviti. 

 

4. ODSOTNOST DIJAKOV 

 

V primeru bolezni morajo dijaki sporočiti v vrtec svojo odsotnost, dnevniku pa priložiti 

zdravniško opravičili. Odsotnost, zaradi morebitnih specialističnih pregledov ali tekmovanj, 

morajo dijaki sporočiti mentorici vnaprej. Dijaki morajo izostanek od PUD nadomestiti.  

 

5. TRAJANJE IN POTEK PUD 

 

 PUD poteka en dan v tednu - ob ponedeljkih. 

 V času počitnic in praznikov dijaki ne opravljajo PUD. 

 Dijaki bodo delali 6,5 ur (s polurnim odmorom), preostali čas pa je namenjen pisanju 

dnevnika, pripravam na delo, izdelavi igrač in drugim aktivnostim, ki potekajo v tem 

času. 

 

V času PUD (od februarja do konca aprila 2015) bodo morali dijaki opraviti tudi tri praktične 

nastope, ki so sestavni del četrte izpitne enote poklicne mature. 

 

 

 

 

 


