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Praktično usposabljanje z delom v 3. letniku 
N A V O D I L A  Z A  P I S A N J E  D N E V N I K A  

 

V tem dokumentu so zapisana navodila za pisanje dnevnika praktičnega 

usposabljanja z delom (v nadaljevanju PUD). Da bi bili pri opravljanju svojih 

obveznosti uspešni, je pomembno, da še pred začetkom praktičnega usposabljanja 

spodnja navodila za pisanje dnevnika dobro preberete in se v času PUD-a k njim 

vračate. Pomagajte si tudi z internimi gradivi in učbeniki strokovnih modulov. 

 

OSNOVNA NAVODILA ZA PISANJE DNEVNIKA 

 

– Dnevnik pišite na računalnik. 

– Dnevnik pišite sproti – mentorica/mentor ga vsakodnevno pregleduje. 

– Členite ga po predpisanih poglavjih (v predpisanem zaporedju). 

– Uporabite berljivo pisavo Arial, njeno velikost naj bo 12. 

– Razmik med vrsticami mora biti 1,5 (tem besedilu je razmik 1,15). 

– Besedilo je praviloma poravnano obojestransko. 

– Robovi strani naj bodo »navadni« (2,5 cm zgoraj, spodaj, levo in desno), 

– Strokovne in ključne pojme podčrtajte in zapišite v poudarjenem, krepkem 

tisku. 

– Dnevnik naj bo tudi sicer enotno, estetsko in pregledno oblikovan (prelomi 

strani, poudarjeni in povečani naslovi, razvidni odstavki, oblikovna doslednost 

…) ter jezikovno (pravopisno in slovnično) ustrezen. 

– V dnevnik lahko vključite fotografije, če imate dovoljenje vrtca oziroma 

staršev za fotografiranje. Vseskozi pa pri pisanju dnevnika upoštevajte 

dolžnost varovanja osebnih podatkov otrok, staršev in zaposlenih v vrtcu. 

– Vsaka stran naj ima v glavi na sredini zapis Dnevnik praktičnega 

usposabljanja (3. letnik), v nogi na sredini pa vaše ime in priimek ter 

oddelek (3. A, 3. B, 3. C ali 3. D). 

– Dnevnik na koncu spnite z navadnim spenjačem (ne uporabljajte spiralnih ali 

kakršnihkoli drugih vezav, saj predstavljajo za vas nepotrebni dodatni strošek, 

pri prenašanju velike količine dnevnikov pa zavzemajo nepotreben dodaten 

prostor). 

– Evidenco prisotnosti ter oceno praktičnega usposabljanja dnevniku zgolj 

priložite (ne ga speti z dnevnikom). 

 

To je primer besedila z razmikom 1,5 med vrsticami in obojestransko 

poravnavo. Pisavo, razmike, poravnavo, robove, glave in noge dokumenta … 

pripravite ob začetku pisanja dnevnika. Mentorici oziroma mentorju odnašate 

le tiste zapise, ki so novi. Preden oddate končno različico dnevnika, še enkrat 

preglejte navodila in preverite, ali ste jih res upoštevali! 
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ZGRADBA DNEVNIKA 

 

Naslovnica 

 

1. Izjava 

2. Cilji praktičnega usposabljanja 

3. Opis vrtca kot institucije ter dela 

a. Osnovni podatki 

b. Prostor kot element kurikula 

i. Skica igralnice 

ii. Opis 

4. Dnevni zapisi 

a. Prvi dan 

b. Drugi dan 

c. Tretji dan 

d. Četrti dan 

e. Peti dan 

5. Načrtovane dejavnosti 

a. Prva dejavnost 

b. Druga dejavnost 

c. Tretja dejavnost 

6. Refleksija zastavljenih ciljev praktičnega usposabljanja in sklepne misli 

7. Priloge (mdr. Evidenca prisotnosti in ocena praktičnega usposabljanja). 

 

NAVODILA ZA PISANJE POSAMEZNIH POGLAVIJ DNEVNIKA 

 

Naslovnica 

 

Naslovnico lahko oblikujete po svoje, jo opremite z logotipi in/ali fotografijami, mora 

pa vsebovati naslednje podatke v spodaj navedenem zaporedju: 

– naziv in naslov šole ter ime izobraževalnega programa (predšolska 

vzgoja), 

– naziv in naslov vrtca, 

– naziv in naslov enote, če PUD-a ne opravljate na lokaciji, kjer se nahaja 

uprava vrtca, 

– ime skupine, starost otrok v skupini (2–5 ipd.), število otrok v skupini, 

– naslov Dnevnik praktičnega usposabljanja v 3. letniku, 

– ime in priimek mentorja/mentorice v vrtcu, 

– ime in priimek pomočnika/pomočnice v oddelku, 

– desno spodaj vaše ime in priimek ter oddelek (3. A, 3. B ali 3. C), 

– čas (začetek in konec) opravljanja praktičnega usposabljanja. 
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Izjava 

 

Naslovnici sledi lastnoročno napisana in podpisana izjava. V njej je zapisano: 

– da ste cilje praktičnega usposabljanja zapisali še pred prvim obiskom vrtca, 

– da so dnevni zapisi nastajali sproti, 

– da je razmik med vrsticami 1,5, 

– da je besedilo v celotnem dnevniku napisano v le eni berljivi pisavi (Arial) v 

velikosti 12, 

– da so naslovi poglavij jasno razvidni (krepki tisk, velikost pisave med 14 in 16), 

– da je besedilo razdeljeno na smiselne odstavke, 

– da je vsebina posameznih poglavij dnevnika zapisana v skladu z navodili, 

– da je besedilo vaše delo, v primeru citiranja besedila iz različnih virov (denimo 

spletna stran vrtca, publikacija vrtca, letni delovni načrt vrtca …) pa so viri tudi 

navedeni.  

 

Cilji praktičnega usposabljanja 

 

Da bi bil PUD uspešen, sami pa bi v njem videli (osebni) smisel, je pomembno, da si 

še pred začetkom PUD-a zastavite in zapišete 5 ciljev, ki jih želite doseči. Cilje 

zapišite v točkah (1., 2. itd.), biti pa morajo konkretni in realni. Cilji naj bodo 

zapisani v povedih. Svoji mentorici/mentorju cilje na začetku usposabljanja 

predstavite. 

 

Nekaj primerov neustreznih, preveč splošnih ciljev: 

– Da bi se na usposabljanju dobro počutil. 

– Da bi se z mentorico dobro razumela. 

– Da bi se nekaj novega naučil. 

– Da bi me otroci imeli radi. 

 

Nekaj primerov ustreznejših, konkretnih ciljev: 

– Zanima me, kako se vrtec povezuje z okoljem: s katerimi društvi sodeluje, 

katere institucije obiščejo otroci, kako se povezujejo z bližnjimi naravnimi viri 

ipd. 

– Rad bi spoznal, kako vzgojiteljica pripravi otroke na počitek oziroma jih pred 

počitkom umiri. 

– Rada bi ugotovila, katere pravljice imajo otroci radi. Pravljico jim želim v tednu 

praktičnega usposabljanja tudi sama prebrati. 

– Rada bi ugotovila, katere naloge opravlja organizatorka zdravstveno-

higienskega režima. 

 

V prvem poglavju torej zapišite, kaj bi v času PUD-a radi spoznali, katere spretnosti 

bi želeli razviti, katere teoretične vsebine, podane v šoli, želite »preveriti« tudi v 

praksi ipd. Vaša naloga v času PUD-a pa seveda (med drugim) je, da skušate 5 
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lastnih ciljev uresničiti. Nekatere cilje boste morda uresničili z zgolj opazovanjem, da 

bi uresničili nekatere cilje, se boste pogovorili z mentorico oziroma mentorjem … 

 

Opis vrtca kot institucije ter dela 

 

Drugo poglavje sestoji iz spodnjih dveh podpoglavij. Informacije poiščite na spletnih 

straneh vrtca oziroma v zadnjem letnem delovnem načrtu vrtca, nekatere podatke 

lahko poiščete tudi v publikaciji vrtca, povprašate pa lahko tudi mentorico/mentorja.  

 

1. Osnovni podatki 

 

V tem razdelku navedite:  

– število otrok v vrtcu (skupno število ter po posameznih enotah, če ima vrtec 

enote),  

– število enot in imena enot vrtca, če ima vrtec enote, 

– število oddelkov v vrtcu – torej v vseh njegovih enotah – in v enoti (ločite jih 

glede na razlike v starosti otrok – obvezno ločite homogene, heterogene, 

kombinirane –, če ima vrtec razvojne oddelke, zapišite tudi to), 

– programe – glede na trajanje –, ki jih vrtec izvaja (dnevni, poldnevni, krajši), 

– morebitne druge institucionalne oblike (vzgojno-varstvena družina, 

predšolska vzgoja otrok na domu, občasno varovanje otrok na domu; program 

za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

prilagojen program …) 

– navedite in kratko opišite morebitne posebnosti vrtca oziroma projekte, v 

katere je vrtec vključen (denimo vključevanje elementov montessori 

pedagogike, uresničevanje načel Korak za korakom, uvajanje inovacijskega 

pristopa, projekt Gozdni vrtec …) – če je teh posebnosti in projektov veliko, jih 

opišite največ pet, 

– navedite in kratko opišite največ pet vam najbolj zanimivih obogatitvenih 

in/ali dodatnih dejavnosti, ki jih ponuja vrtec, 

– število zaposlenih strokovnih delavcev in delavk po delovnih mestih 

(šolska svetovalna delavka, organizatorka prehrane, vzgojiteljica ...) v vrtcu ter 

– obratovalni čas vrtca (kdaj se vrtec odpre, kdaj pa zapre). 

 

2. Prostor kot element kurikula 

 

To podpoglavje sestavljata dve podpoglavji. V prvem podpoglavju – skica igralnice – 

narišite tloris igralnice. Razvidno naj bo, kje so vrata in okna, razporeditev in imena 

kotičkov, razporeditev pohištva … 

 

V drugem razdelku opišite estetsko in funkcionalno ureditev prostorov oziroma 

ureditev prostorov z vidika spodbujanja otrokovega razvoja. Svojo pozornost 

usmerite zlasti na matično igralnico (tj. igralnica, v kateri preživijo otroci največ časa), 

kratko pa opišite tudi druge prostore, namenjene otrokom (garderoba, hodniki, 
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umivalnica, igrišče …). Iz opisa mora biti razvidno, ali prostori, kjer opravljate 

praktično usposabljanje, spodbujajo otrokov razvoj oziroma omogočajo 

vzgojiteljici/vzgojitelju organizacijo in izvajanje raznovrstnih dejavnosti. V opisu 

obvezno navedite vse kotičke v igralnici in materiale (igrače in druga sredstva), 

ki se nahajajo v posameznih kotičkih. Priložite lahko tudi fotografije, če imate 

dovoljenje vrtca oziroma staršev. Pri opisovanju prostorov naj vam bodo v pomoč 

spodaj navedena usmerjevalna1 vprašanja. 

Kaj vse se nahaja v igralnici – je ležalnikov, omar, polic, miz in stolov dovolj za vse 

otroke in za vse dejavnosti? 

Ali se lahko spreminja razporeditev pohištva? Kaj možnost spreminjanja pohištva 

omogoča? Ali otroci soodločajo o podobi igralnice, razporeditvi kotičkov? 

Kakšne igrače in materiali so na voljo – so to igrače za gibanje (žoge, obroči, 

kolebnice …), igrače za ljubkovalno in domišljijsko igro (plišaste igrače, dojenčki …), 

igrače za konstrukcijsko igro (pesek, kocke …), igre s pravili (Človek ne jezi se, 

domine …), igrače za umetniško izražanje (glasbila, risalni listi …) …? Jih je dovolj za 

vse otroke? 

Kje so pospravljene igrače, knjige, športni rekviziti, barvice, papir in drugi materiali? 

Kako otroci vedo, kje se posamezni materiali nahajajo? 

Ali so otrokom materiali dostopni ali jih lahko otroci dosežejo le s pomočjo vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelja? 

Kaj se nahaja na stenah igralnice oziroma drugih prostorov? So to izdelki otrok, 

plakati, sheme … ? 

Kako skrbijo zaposleni za čistočo prostora – kako pogosto čistijo preproge, igrače …? 

 

Dnevni zapisi 

 

Dnevni zapisi se nanašajo na vaša opažanja o vsakodnevnem življenju v vrtcu. 

Poglavje členite na 5 podpoglavij (vsako podpoglavje je en dnevni zapis). V 

dnevnem zapisu torej obširneje opišete, kako poteka vsakdan v vrtcu od jutranjega 

prihoda otrok pa do njihovega odhoda. V dnevnem zapisu morajo biti razvidne: 

– naloge vzgojiteljev in vzgojiteljic ter pomočnikov in pomočnic, 

– delitev dela med zaposlenimi, 

– dejavnosti, v katere se vključujejo otroci, 

– načini zadovoljevanja otrokovih potreb (hrana, počitek, varnost itd.). 

 

Da vaši zapisi ne bi bili monotoni, lahko v dnevnih zapisih vsak dan obširneje opišete 

posamezne vidike dela. V posameznih dnevnih zapisih lahko obširneje opišete: 

– raznolikost otroške igre in načine vključevanja odraslih v igro otrok, 

– posebnosti otrok in njihove razvojne značilnosti, 

– uresničevanje kurikularnih načel in uveljavljanje otrokovih pravic (in dolžnosti), 

– uveljavljanje pravil in skrb vzgojiteljev in vzgojiteljic za urejeno sobivanje … 

 

                                                      
1
 Namen usmerjevalnih vprašanj ni, da nanje odgovarjate zapovrstjo. Prav tako vam ni potrebno odgovoriti na 

vsa vprašanja. Tukaj so, da bi vas usmerila na pomembne vidike prostora kot elementa kurikuluma. 
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Posamezen dnevni zapis naj bo smiselno razdeljen na odstavke (prihod, zajtrk, 

načrtovane dejavnosti, bivanje na prostem …). Dnevni zapis naj obsega od 350 do 

400 besed (tj. približno ena stran besedila). Prve štiri dnevne zapise 

mentorica/mentor podpiše. 

 

Načrtovane dejavnosti 

 

Prihodnje šolsko leto boste svoje izobraževanje na Srednji vzgojiteljski šoli in 

gimnaziji Ljubljana zaključili s poklicno maturo. V času praktičnega usposabljanja 

boste opravili tudi tri izpitne nastope, v katerih boste izkazovali znanja in 

kompetence, ki jih morajo pomočniki in pomočnice v oddelku obvladovati, da so pri 

strokovnem delu lahko samostojni. 

Običajen del vsakodnevnega življenja v vrtcu je izvedba načrtovanih dejavnosti. To 

so vnaprej predvidene dejavnosti oziroma zaporedje aktivnosti, s katerimi se 

sistematično uresničujejo raznoliki cilji, zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Načrtovane dejavnosti se praviloma izvajajo v času, ko so v oddelku vsi otroci, torej 

med glavnima obrokoma. Vzgojitelji in vzgojiteljice tudi tako skrbijo za otrokov 

optimalni razvoj ter širijo polja otrokovih izkušenj in interesov.  

 

Vaša naloga v tem poglavju je, da natančno opišete potek 3 načrtovanih 

dejavnosti, ki ste jih v času PUD-a opazovali oziroma pri njih tudi sodelovali. 

Poglavje členite v tri podpoglavja (po eno za vsako načrtovano dejavnost), vsako 

podpoglavje pa naj vključuje naslednje naslovljene točke: 

 

1. Ime dejavnosti (npr. izdelovanje ptičje hišice; obisk Krokodila – osnove zobne 

higiene …), 

2. Datum in čas načrtovane dejavnosti (npr. 25. 1. 2017, od 9.00 do 10.30), 

3. Kurikularna področja in pripadajoči cilji (navedite vsaj dve področji in pri 

vsakem vsaj dva cilja, kakor sta zapisana v Kurikulumu za vrtce; če želite, 

lahko ciljem, ki jih prepišete iz Kurikuluma, dodate tudi iz njih izpeljane 

konkretnejše cilje), 

4. Kurikularna načela in njihova utemeljitev (navedite vsaj 2 kurikularni načeli, 

ki se v času načrtovanih dejavnosti uresničujeta, in zapišite, kako se 

uresničujeta), 

5. Didaktične oblike (frontalna/skupna, skupinska, v parih, individualna), 

6. Didaktične metode (metoda pogovora, razlage, pripovedovanja, 

demonstracije, projektnega dela, metoda igre, dela z lutko, eksperimenta …), 

7. Sredstva in pripomočki (navedite vse materiale, potrebne za uspešno 

izvedbo dejavnosti – na primer: lutka, zgoščenka, otroška slikanica, papir 

različnih barv …), 
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8. Potek dejavnosti (opišite potek dejavnosti, tako da navedete konkretne 

naloge oziroma dejavnosti vzgojiteljice/vzgojitelja, pomočnika/pomočnice, 

svoje naloge ter dejavnosti otrok – zapis je načeloma zapisan v obliki tabele, v 

spodnji tabeli je primer uvodnega, motivacijskega dela načrtovane dejavnosti).  

 

Naloge vzgojiteljice Naloge pomočnika Moje naloge Dejavnost otrok 

Vzgojiteljica je imela v 

naročju žogo. Otrokom 

je povedala, da si 

bodo žogo podajali, 

vsak, ki žogo dobi, pa 

navede eno žival, ki jo 

pozna.   

Pomočnica je 

pripravljala material za 

osrednjo dejavnost … 

Otroke sem opazoval, 

ko je otrok podal žogo 

meni, sem povedal … 

Otroci so sedeli v 

krogu, vsak je povedal 

po eno žival: krokodil, 

želva, štorklja …  

Vzgojiteljica nato je 

nato pokazala otrokom 

deset različnih 

fotografij živali in me 

prosila, da jih razdelim 

otrokom. 

Fotografije živali sem 

razdelil – vsak par je 

dobil eno fotografijo. 

Otroci so poimenovali 

živali na fotografiji. 

Ker vsi otroci niso 

prepoznali živali na 

fotografiji, ki so jo 

dobili, je vzgojiteljica 

otrokom rekla, naj 

dvignejo roko tisti 

otroci, ki žival na 

fotografiji prepoznajo. 

Enemu od otrok, ki je 

dvignil roko, je podala 

žogo. 

Pomočnica je prisedla 

v jutranji krog in … 
… …  

 

Da bi zapisi bili pregledni, polja pa dovolj široka, je lahko postavitev strani v tem delu 

dnevnika ležeča. Vsako dejavnost obvezno členite na tri dele – na uvodni del, 

osrednji del in zaključni del. Dva opisa načrtovanih dejavnosti podpiše 

mentorica/mentor. 

 
Refleksija zastavljenih ciljev praktičnega usposabljanja in sklepne misli 

 

V tem poglavju opredelite, ali ste cilje, ki ste si jih zastavili pred začetkom PUD-a, 

tudi dosegli. Kot ste v prvem poglavju zapisali vsak cilj v svoji točki, zdaj za vsak cilj 

v svoji točki zapišite, ali ste ga dosegli oziroma kako ste ga dosegli. Bodite 

konkretni (napišite, kaj točno ste spoznali, preizkusili, opazili …). Ob koncu tudi 

celostno povzemite svojo izkušnjo s praktičnim usposabljanjem.  
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Priloge 

 

Zadnje poglavje dnevnika je namenjeno prilogam: vaši izdelki oziroma izdelki otrok, 

jedilniki, obvestila na oglasnih deskah, publikacija vrtca, fotografije … Priloge so 

načeloma spete z dnevnikom, le izpolnjeno Poročilo o opravljenem praktičnem 

usposabljanju ter oceno mentorice/mentorja dnevniku zgolj priložite. 

 

ODDAJA DNEVNIKA 

 

Dnevnik praktičnega usposabljanja boste oddali v tednu po praktičnem 

usposabljanju. 

Če dnevnika iz neopravičljivih razlogov ne oddate pravočasno, vam organizator 

praktičnega usposabljanja lahko poda dodatna navodila za pisanje dnevnika oziroma 

določi dodatne vsebinske sklope (poglavja dnevnika), ki jih morate vključiti (denimo 

opis dodatne načrtovane dejavnosti, opis kurikularnih načel ipd.).  

 

OCENA DNEVNIKA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 

 

Dijaki in dijakinje opravite ta del PUD-a, če: 

– ste v vrtcu prisotni 35 ur, 

– oceni mentor/mentorica v vrtcu vaše praktično usposabljanje kot uspešno, 

– oceni organizator PUD-a vaš dnevnik kot ustrezen. 

 

Organizator PUD-a lahko dnevnik oceni kot neustrezen in ga zavrne oziroma 

zahteva popravo ali dopolnitev, če: 

– ne upoštevate navodil, zapisanih v tem dokumentu oziroma podanih ustno v 

šoli pred začetkom praktičnega usposabljanja, 

– so posamezna poglavja vsebinsko preskopa (prekratka), 

– so zapisi vsebinsko nestrokovni (samo opisi, pomanjkljiva uporaba strokovnih 

izrazov …), 

– je besedilo oziroma del besedila prepisan iz vira (spletna stran vrtca, 

publikacija vrtca …), vir pa ni naveden, 

– se zapisi ponavljajo (kopiraj–prilepi), 

– dnevnik ni jezikovno korekten. 

 

 

 

 

 

Aleš Zobec 

organizator PUD-a 

ales.zobec@svsgl.si, 01/56-51-730 

 


