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Zadeva: Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom (PUD) za šolsko leto 2020/2021 
 
Načrtovana izvedba PUD v šolskem letu 2020/2021 je prikazana v preglednici 1, primerjava 
predvidenega števila vključenih dijakov po izobraževalnih programih je prikazana v preglednici 2. 

Preglednica 1: PUD v šolskem letu 2020/2021 
Razred Program Število dijakov Termin Nov termin 
2. A GRAFIČNI TEHNIK (GT)     25 od 6. do 19. 4. 2021  

3. A GT     23 od 7. do 18. 12. 2020  

3. B MEDIJSKI TEHNIK (MT)     28 od 5. do 16. 10. 2020  

3. C MT     27 od 2. do 13. 11. 2020  

3. D MT     28 od 16. do 27. 11. 2020  

3. E MT     30 od 7. do 18. 12. 2020  

3. F MT     28 od 18. do 29. 1. 2021 od 7. do 18. 6. 2021 

2. B MT     28 od 1. do 15. 2. 2021  

2. C MT     28 od 1. do 12. 3. 2021  

2. D MT     30 od 15. do 26. 3. 2021  

2. E MT     30 od 6. do 19. 4. 2021  

2. F MT     29 od 10. do 21. 5. 2021  

Preglednica 2: Število dijakov na PUD po izobraževalnih programih in šolskih letih 
Program 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
GRAFIČNI TEHNIK (GT)   31   39   41   43 (8)*   48 (3)** (4)*** 

MEDIJSKI TEHNIK (MT) 282 287 284 269 (6)* 286 (27)** (13)*** 

SKUPAJ 313 326 325 312 (14) * 334 (30)** (17)*** 

*število dijakov, ki zaradi epidemije covid-19 niso opravili PUD do 31. 8. 2020; vsi dijaki so to obveznost 
uspešno opravili v šolskem letu 2020/21 

**število dijakov, ki so opravljali PUD pod mentorstvom učiteljev strokovnih modulov 
***število dijakov, ki PUD niso opravili do zaključka pouka v šolskem letu 2020/21 
 
Za starše dijakov 2. letnika so bile v septembru 2020 izvedene predstavitve PUD. Starši so bili 
seznanjeni z namenom in cilji PUD ter naprošeni za sodelovanje pri iskanju delovnih mest za dijake. 
Predstavitve PUD je organizatorka izvedla tudi v vseh oddelkih, dijake seznanila z namenom, cilji 
in obveznostmi, zanje je pripravila vso potrebno dokumentacijo in jih ob napotitvi na PUD seznanila 
tudi z vsebino kolektivne učne pogodbe. 



Za dijake 2. letnika je podjetje Borštnar & CO. d.o.o. Ljubljana izvedlo teoretično usposabljanje iz 
varstva pri delu in preizkus znanja po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 
 
Zaradi nadaljevanja epidemije covid-19 je vodstvo šole 5. 11. 2020 potrdilo naslednje predloge za 
izvajanje PUD v šolskem letu 2020/2021: 

1. Šola PUD izvaja v terminih, načrtovanih s šolskim koledarjem. 
2. Izvajanje PUD je možno tudi z delom na daljavo (dogovor šole, delodajalca in dijaka). 
3. V primeru odpovedi že dogovorjenega sodelovanja s strani delodajalca, je priporočilo šole, 

da dijak poišče drugega delodajalca, če je to mogoče. 
4. V primerih, ko dogovor dijaka z delodajalcem ni mogoč, šola dijaku ponudi možnost izvedbe 

PUD pod mentorstvom učiteljev strokovnih modulov, v obliki projektnega dela na daljavo 
(npr. izdelek oz. storitev za potrebe šole, za prijavo na natečaj ...). 

5. Dijak, ki ne bo opravil PUD v predvidenem terminu, bo to obveznost lahko nadomestil do 
zaključka šolskega leta 2020/2021 oz. do zaključka izobraževanja. 

 
Po zaključku PUD so dijaki oddali izpolnjeno dokumentacijo, na podlagi katere jim je organizatorka 
vnesla opisno oceno v redovalnico. Dijakom je vrnila posamezne liste delavniških dnevnikov, jim 
posredovala povratne informacije o njihovi vsebini in obliki ter o ocenah delodajalcev. Za večino 
dijakov, ki so zapisali svoje mnenje, je PUD predstavljal pozitivno izkušnjo, saj so podrobneje 
spoznali delovne naloge, ki jih čakajo v izbranem poklicu in pridobili nova praktična znanja.  
 
Iz posredovanih mnenj delodajalcev je razvidno, da se delodajalci zavedajo pomena tovrstnega 
usposabljanja, dijakom omogočajo vpogled v delovanje podjetja ter jim z dodeljenimi delovnimi 
nalogami prenašajo nova teoretična in predvsem praktična znanja. Veliko delodajalcev je izrazilo 
svoje pozitivno presenečenje glede znanj, splošnih in poklicnih kompetenc ter odgovornega 
pristopa dijakov. Mnogi so se potrudili in še posebej pohvalili dijake, njihovo zanesljivost, 
samostojnost, kreativnost ... ter podali tudi svoja priporočila. 
 
Delodajalci so izpolnili tudi Ocenjevalni list uspešnosti dijaka na PUD, pregled doseženih 
povprečnih ocen (v odstotnih točkah) po izobraževalnih programih je prikazan v preglednici 3. 

Preglednica 3: Povprečne ocene po izobraževalnih programih in šolskih letih (v odstotnih točkah) 
 2018/19 2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 2020/21 
Kriterij GT GT GT MT MT MT 

Praktična znanja 85 90 87 94 94 91 

Teoretična znanja o stroki 87 89 86 93 92 89 

Spretnost, iznajdljivost 94 88 94 95 97 94 

Komunikativnost 91 89 92 95 95 93 

Odnos do dela, aktivnost pri delu 95 95 96 97 97 96 

Odnos do opreme 94 95 96 99 99 98 

Samostojnost pri delu 83 87 91 93 95 92 

Zanesljivost pri delu 93 93 94 97 98 95 

Timsko delo 95 92 94 97 97 95 

Dnevniki (vsebina, oblika, redno oddajanje) 91 91 93 95 96 92 

Skupaj 90 91 91 95 96 93 

 
 



K uspešni izvedbi PUD so tudi v šolskem letu 2020/2021 izjemno veliko prispevali dijaki in starši, ki 
so sami poiskali delovna mesta, delodajalci, ki s šolo sodelujejo že vrsto let in kot dobri partnerji 
omogočajo delovna mesta za dijake v vseh terminih kot tudi tisti, ki so se v tem šolskem letu 
pozitivno odzvali na prošnje za izvedbo PUD. Uspešno izvedbo so s svojim sodelovanjem omogočili 
tudi učitelji strokovnih modulov in vsi razredniki. Organizatorka PUD se vsem iskreno zahvaljujem 
za sodelovanje. 
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