
 
 

 

EVIDENCA prisotnosti in OCENA praktičnega usposabljanja z delom 
Praktično usposabljanje z delom dijakinj in dijakov 1., 2. in 3. letnika  

 
_____________________________________________________________________ 

(ime in priimek dijakinje/dijaka ter oddelek v šoli) 
 

PODATKI za izdajo potrdila o mentorstvu 
 

PODATKI O ŠOLI PODATKI O VRTCU 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 

Ljubljana 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

 

Aleš Zobec 

organizator PUD-a za 1., 2. in 3. letnik 

ales.zobec@svsgl.si 

01/56 51 730, 01/56 51 719 

Uradno ime vrtca 

 

 

Uradno ime enote1 

 

 

Ime in priimek mentorice/mentorja (velike tiskane črke): 

 

 

     

EVIDENCA PRISOTNOSTI dijaka/dijakinje na praktičnem usposabljanju z delom 

 

Dan Datum Delovni čas (OD–DO) Število ur Podpis mentorice/mentorja 

1. dan     

2. dan     

3. dan     

4. dan     

5. dan     

 

OCENA praktičnega usposabljanja z delom dijaka/dijakinje 
 

Prosimo vas, da nam posredujete svoje mnenje o uspešnosti praktičnega usposabljanja dijakinje/dijaka. 

Vaše ocene in zapisi so za dijakov/dijakinjin nadaljnji poklicni razvoj zelo pomembni.  

 

Prosimo, ocenite dijakinjo/dijaka na petstopenjski ocenjevalni lestvici po spodaj zapisanih kriterijih. Za 

vsak kriterij izberite in obkrožite le eno oceno, ki dijakinjo/dijaka najbolje opisuje: 

1 (nezadostno/nezadovoljivo), 2 (zadostno), 3 (dobro), 4 (prav dobro), 5 (odlično). Če dijakinjo/dijaka ne 

morete oceniti po posameznem opisniku, obkrožite črko N (ni mogoče oceniti). Z dijakinjo/dijakom se o 

svoji oceni po posameznih kriterijih tudi pogovorite.  

                                                                    
1 Če vrtec nima enot, polje prečrtajte. 



 
 

 

Kriterij Ocene 

Odnos do otrok 1 2 3 4 5 N 

Odnos do delavcev in delavk vrtca 1 2 3 4 5 N 

Odnos do dela oziroma pripravljenost za delo 1 2 3 4 5 N 

Zanimanje za delo v vrtcu 1 2 3 4 5 N 

Upoštevanje navodil in odgovornost do dela ter otrok 1 2 3 4 5 N 

Govor in komunikacijske sposobnosti 1 2 3 4 5 N 

Samostojnost pri pisanju dnevnika 1 2 3 4 5 N 

Kakovost zapisov v dnevniku 1 2 3 4 5 N 

 

Prosimo vas, da označite eno od možnosti za opredelitev skupne ocene praktičnega usposabljanja 

dijakinje/dijaka. Ocena »uspešno« je eden od pogojev za pridobitev končne pozitivne ocene praktičnega 

usposabljanja z delom. 

 

 Praktično usposabljanje dijakinje/dijaka JE BILO USPEŠNO. 

 Praktično usposabljanje dijakinje/dijaka NI BILO USPEŠNO. 

 

Prosimo vas, da v spodnjem okvirju svojo splošno oceno in/ali ocene posameznih kriterijev utemeljite 

oziroma zapišete dijaku/dijakinji predloge za izboljšavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum, kraj: Žig vrtca Podpis mentorice/mentorja: 

 
 

 


