
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines Teachers  
Relevant sub-sections T4 Post placement activities 
Any additional information  
 

Title T4.3 Student reflections (e.g. learning logs, diaries, 
workbooks etc) 

Description Evalvacijski vprašalnik za dijake, ki so opravili PUD 

User Dijaki, šola (organizator PUD, učitelji) 

Goal Izvedeti mnenje dijakov o organizaciji PUD s strani šole in o 
zadovoljstvu s PUD  

Objective Na podlagi rezultatov ankete izboljšati organizacijo PUD in 
bolje pripraviti dijake; osnova za morebitne pogovore s 
posameznimi delodajalci 
 

Method Spletna anketa 
 

Recommended Use Izpolnijo jo vsi dijaki. Predstavlja pomembno informacijo šoli – 
organizatorju PUD in učiteljem. 

When Takoj ob vrnitvi v šolo po zaključku PUD 
 

Language  
Slovenski 

Further links  
 

anketa o PUD krajša – dijaki.rtf 
 

 

T4 Post placement activities  
T4.3 Student reflections (e.g. learning logs, diaries, workbooks etc) 
 
Dijaki na PUD pripravljajo poročilo o delovnih nalogah  in jih vodijo v Delavniškem dnevniku. 
Tako kot je šoli oz. organizatorju PUD pomembna povratna informacija od mentorjev v podjetjih, tako 
je zelo pomembna tudi informacija o dijakovem zadovoljstvu s PUD. V ta namen dijaki po vrnitvi s PUD 
izpolnijo spletno anketo, ki je izhodišče za izboljšavo PUD s strani šole pa tudi za morebitne razgovore z 
delodajalci, kjer so bile ugotovljene določene nepravilnosti oz. pomanjkljivosti pri izvajanju PUD. 

 
 Anketa o praktičnem usposabljanju z delom 

Learner experience and reflections 
 
Pozdravljen 
S pomočjo tvojih odgovorov bomo lahko spremljali in izboljševali kvaliteto praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcih. Prosimo, če si vzameš nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričneš z izpolnjevanjem 
ankete.  Hvala za tvoj čas.  
                         
  Oceni izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih (PUD)  
 
Q1 - Prosim vnesi svoje podatke: 



 
 

 
Priimek in ime:   Razred:   

 
Q2 - Velikost podjetja v katerem si opravljal PUD :  
 

 mikro podjetje (do 5 zaposlenih)  
 malo podjetje (od 6 do 50 zaposlenih)  
 srednje podjetje (od 51 do 250 zaposlenih)  
 veliko podjetje (nad 250 zaposlenih)  

 
Q3 - Kako ocenjuješ izvedbo usposabljanja iz varstva pri delu na PUD ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  
 ni bilo izvedeno  

 
Q4 - Kako bi ti ocenil sodelovanje z mentorjem ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

Če si odgovoril s ,,slabo'' odgovori na naslednje vprašanje. 
 
Q5 - Razloži zakaj:  
 
  

 
Q6 - Kako so te seznanili z delovnim okoljem, s sodelavci in področji dela ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
Q7 - Kako si bil zadovoljen z raznolikostjo dodeljenih del ?  
 

 zelo dobro -  opravljal sem različna dela  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo - ves čas sem opravljal isto delo  

Q8 - Ali se ti zdijo dela, ki si jih opravljal na PUD primerna tvojemu izobraževalnemu programu ?  
 

 zelo primerna  
 primerna  
 manj primerna  
 neprimerna  

 
Q9 - Ali si z znanjem pridobljenim v času šolanja dovolj usposobljen za nastop dela (za 
zaposlitev) v podjetju ?  



 
 

 
 zelo usposobljen  
 usposobljen  
 slabo usposobljen  
 neusposobljen  

 
Q10 - Kakšno je bilo po tvojem mnenju tvoje predhodno znanje (pridobljeno v šoli) za izvajanje 
dela na PUD ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
Q11 - Ali so ti znanja pridobljena izven šole (npr. krožki, tečaji, počitniško delo, ...) koristila pri 
opravljanju PUD ?  
 

 zelo   
 dobro  
 malo  
 nisem jih imel  

 
Če si odgovoril z ,,zelo, dobro ali malo'' odgovori na naslednje vprašanje: 
Q12 - Katera dodatna znanja in kje si  jih pridobil (npr. krožki, tečaji, počitniško delo, ...) ?  
 
  

 
Q13 - Kako je bilo poskrbljeno za organizacijo tvojega dela na PUD ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
Q14 - V kolikšni meri si se čutil sprejetega v kolektivu ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
Q15 - Ali so se tvoja pričakovanja glede PUD uresničila ?  
 

 v celoti  
 delno  
 zelo malo  
  niso  

 
 
Če si odgovoril z ,,zelo malo ali niso'' odgovori na naslednje vprašanje:   
Q16 - Razloži zakaj:  
 
  



 
 

 
Q17 - Kako si zadovoljen z dokumentacijo in navodili, ki si jih dobil v šoli pred nastopom PUD ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
 Če si odgovoril z ,,slabo'' odgovori na naslednje vprašanje:]   
Q18 - Razloži zakaj:  
 
  

 
Q19 - Kako bi ocenil delo in vlogo organizatorja PUD na šoli ?  
 

 zelo dobro  
 dobro  
 zadovoljivo  
 slabo  

 
Če si odgovoril z ,,slabo'' odgovori na naslednje vprašanje:   
Q20 - Razloži zakaj:  
 
  

 
Q21 - Kolikšna je bila tvoja mesečna nagrada (EUR) ? Odgovori če želiš. 

  
 

 
Q22 - Kaj meniš o ideji, da bi dijakom pred odhodom na PUD v šoli pripravili predavanja, kjer bi vas 
seznanili z varstvom pri delu, zakonodajo s področja PUD, s pisanjem prošenj podjetjem, s potekom 
razgovora v podjetju, s kompetencami (veščinami), ki naj bi jih pridobili na PUD, s pisanjem poročila 
o PUD, s pravili obnašanja v  
podjetju, .. ?  
 

 zelo potrebno  
 potrebno  
 manj potrebno  
 nepotrebno  

 
Q23 - Tvoji predlogi šoli in organizatorju PUD za izboljšanje PUD :  
 
  

 
 
 

 

   


