
 
 

SPLOŠNA NAVODILA IN NALOGE MENTORJEV IN MENTORIC 
DIJAKINJAM IN DIJAKOM NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM (PUD) 

 

NAMEN PUD-a 

 
Dijaki in dijakinje1 z aktivnim vključevanjem v neposredni delovni proces vrtca spoznavajo in doživljajo delo 
vrtca, organizacijo dela in vlogo udeleženih v tem procesu, ob delu spoznavajo otroke, njihove starše in 
zaposlene v vrtcu, razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in druge lastnosti dobre 
(pomočnice) vzgojiteljice. Z izkušnjami v vrtcu pridobijo tudi potrditev o pravilnosti poklicne odločitve. 
 

TRAJANJE IN POTEK PUD-a 

 
Praktično usposabljanje z delom dijakinj 1., 2. in 3. letnika traja 5 (pet) dni. Začetek in konec delovnega 
časa določi mentorica, ki dijakinji omogoči, da v času PUD-a doživi vse dele dnevnega red oz. rutine. Pri tem 
upošteva, da dijakinja opravlja PUD v oddelku vsak dan 7 ur (skupaj torej 35 ur), preostali čas pa je 
namenjen pisanju dnevnika, pripravam na delo in drugim aktivnostim, ki jih določi šola ali mentorica ter 
potekajo v okviru PUD-a. Dijakinji mora biti zagotovljena tudi pravica do najmanj 30 minut odmora. 
 

SPLOŠNE NALOGE MENTORIC IN NAVODILA 

 
– Mentorica pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji svojega dela z dijakinjo izhaja iz ciljev 

izobraževalnega programa, poklicnega standarda ter programa PUD-a, ki ga je pripravila šola. 
– Mentorica na začetku PUD-a poskrbi, da je dijakinja seznanjena s svojimi pravicami in dolžnostmi ter 

programom praktičnega usposabljanja. 
– Mentorica na začetku – pa tudi sproti oz. po potrebi – dijakinjo seznani s praktičnim vidikom 

predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter s pravili, ki veljajo v vrtcu in v oddelku. Seznani jo tudi s 
svojo skupino otrok in jo opozori na morebitne posebnosti. 

– Mentorica dijakinjo spodbuja, vodi in usmerja pri delu ter ji svetuje. 
– Mentorica pregleduje dnevnik praktičnega usposabljanja dijakinje, jo opozarja na pomanjkljivosti 

oziroma napake ter poda navodila za njihovo odpravo – nikakor pa ne odpravlja pomanjkljivosti in 
napak namesto dijakinje. S podpisom štirih dnevnih zapisov potrdi ustreznost zapisov. 

– Mentorica vsakodnevno beleži prisotnost dijakinje na posebnem obrazcu, ki ji ga dijakinja izroči prvi 
dan praktičnega usposabljanja, ob koncu pa dijakinjo tudi oceni. Oceno ob koncu usposabljanja izroči 
dijakinji, lahko pa jo pošlje po pošti na naslov šole. Če oceni, da dijakinja ni bila uspešna, mora dijakinja 
praktično usposabljanje ponoviti. 

– Mentorica seznani dijakinjo z oceno praktičnega usposabljanja ter se z dijakinjo o oceni pogovori. 
– V primeru težav z dijakinjo, neprimernega in/ali nestrokovnega odnosa dijakinje do otrok, staršev ali 

zaposlenih, se mentorica nemudoma obrne na organizatorja PUD-a na šoli. 
– Mentorica se obrne na organizatorja PUD-a na šoli, če dijakinja neopravičeno izostane. 
– Mentorica (in pedagoška vodja vrtca) se z dijakinjo, ki zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov 

izostane od praktičnega usposabljanja, dogovori o nadomestnih terminih. Dijakinja lahko manjkajoče 
ure praktičnega usposabljanja nadomešča v času počitnic. 

– Dijakinji, ki je praktično usposabljanje opravila nadpovprečno uspešno, lahko vrtec podeli tudi pohvalo 
za odlično opravljen PUD, če se tako odloči mentorica skupaj z ravnateljico vrtca. 

 
Aleš Zobec, organizator PUD-a za 1., 2 in 3. letnika, ales.zobec@svsgl.si, 040/415-452, 01/56-51-730  

                                                 
1
 V nadaljevanju uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki ženskega spola, se nanašajo na vse osebe ne glede na 

spol. 


