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Any additional information  
 

Title E4.3 Feedback 
Description Povratno informacijo o poteku in kakovosti  PUDa se dobi  na osnovi  analize 

anktnega vprašalnika za dijake in  vprašalnika za delodajalce. Ugotovitve se 
predstavijo in prediskutirajo ob koncu šolskega leta z vsemi deležniki PUDa. Šola 
pripravi poročilo o PUDu za minulo šolsko leto in  oblikujejo se predlogi za 
izboljšanje kakovosti PUD v prihodnjem šolskem letu. S posebnostmi PUDa 
seznani pristojne na nacionalnem nivoju, ki pristopijo k sistemskim rešitvam za 
izboljšanje kakovosti. 

User Vsi deležniki PUD 
Goal Evalvacija in oblikovanje predlogov za ukrepanje in dvig kakovosti PUD v 

naslednjem šol. letu. 
Objective Vrednotenje PUD, spremljanje nastalih sprememb in možnost ukrepanja 
Method Samovrednotenje vseh deležnikov PUD, anketiranje dijakov ter oblikovanje 

ugotovitev. Predstavitev poročila o PUD za minulo šol. leto s predlogi  
Recommended 
Use 

Priporočamo načrtno in sistematično  vsakoletno samovrednotenje vseh 
deležnikov PUD, skupno  evalvacijo in  oblikovanje predlogov za ukrepanje 

When V fazi vrednotenja in  evalvacije ob koncu  PUD  
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

Vodnik za organizatorje, str. 20 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/PUD/MUNUS2-Vodnik-
organizatorji.pdf 
 
Smernice za spremljanje PUD, Anketni vprašalnik za dijake, str. 54 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/PUD/SMERNICE_spremljanja_PUD.pdf 
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Po končanem PUD-u morajo dijaki v dogovorjenem času obvezno oddati urejeno Poročilo o delu 
oziroma Delavniški dnevnik v pisni ali  še bolje v elektronski obliki (po e-pošti ali na e-mediju) 
organizatorju PUD-a v pregled in kot dokazilo o opravljeni obveznosti in za oblikovanje ocene iz 
praktičnega usposabljanja z delom.  
Organizator PUD-a pripravi še anketni vprašalnik za dijake in za mentorje na PUD-u, v katerem lahko 
izrazijo vse svoje  izkušnje s PUD-a. O skupnih rezultatih anketnega vprašalnika, kot povratno 
informacijo, seznani organizator PUD-a  učiteljski zbor, dijake in mentorje v podjetjih.  
Povratna informacija izkušenj s PUD-a  je pomembna za načrtovanje in organiziranje PUD-a za 
prihodnje generacije, da se v prihodnje  zagotovijo  le najboljši delodajalci in mentorji. 
 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/PUD/MUNUS2-Vodnik-organizatorji.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/PUD/MUNUS2-Vodnik-organizatorji.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/PUD/SMERNICE_spremljanja_PUD.pdf


Dijake je potrebno nagovoriti, da se ob zaključku PUD-a ne pozabijo vljudno zahvaliti svojemu 
mentorju in vsem sodelavcem za priložnost in pomembne izkušnje, na katerih bodo nadalje gradili 
svojo poklicno kariero.   
Kako in koliko bodo v prihodnje  odprta vrata delodajalcev za nadaljnje sodelovanje s šolo  je odvisno 
ne le od dijakov, temveč  tudi od organizatorja PUD-a, glede na to, ali je potekala komunikacija v 
razumevajočem, spodbudnem in partnerskem vzdušju.  
 


