PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE PRI
DELODAJALCU (PUD)
DECEMBER, 2020

IZVAJANJE PUD

Delodajalci

Dijaki

Šola

ŠOLA
➢ Šest različnih programov,

➢ trije organizatorji PUD-a,
➢ delna delitev dela med organizatorji.

Baza
podjetji

Priprava
pogodb

Vodenje
registra

Program
dela

Posameznik

Vodenje
dijakov

Aneks

DIJAKI
➢ Identifikacija znanj, spretnosti in veščin; želeno področje
dela,

➢ vodena priprav CV (Europass) in spremnega pisma
(tismko poučevanje),
➢ samostojna priprava življenjepisa in spremnega pisma v
treh različnih oblikah (poslovno komuniciranje) – dve
določeni in ena izbirna (orodje po izbiri dijaka),
➢ vzpostavitev kontakta z delodajalcem (kanali, orodja in
načini) – timsko poučevanje.

DIJAKI
• Poslovni bonton - obleka,
• poslovni bonton – komunikacija in obnašanje,

• kaj smemo in česa ne (poudarek gsm in varovanje
podatkov),
• vodenje dnevnika in pregled,
• pridobivanje vseh potrebnih podpisov.
• Aneks dostavi delodajalcu prvi delovni dan.

DELODAJALCI
• Preverimo dejavnost in zberemo informacije,

• vzpostavimo kontakt (tudi zaradi pogodbe),
• na obisku/video srečanju se pogovorimo o
možnostih (program z delovnimi nalogami –
osnova),
• pripravimo predlog nabora del in nalog
(komunikacija preko e-pošte).

DELODAJALCI
• Kontaktiramo,
• izpostavimo morebitne specifike oz. potrebne
prilagoditve že pripravljenega programa,

• opozorimo na morebitne specifike dijaka – v
soglasju z dijakom in starši (pri avtistični motnji in
drugih hujših težavah vključimo Šent).
• Program (ucni sporazum 2) komuniciramo po emailu.

DELODAJALCI
• Prosimo za mnenje o poteku praktičnega
usposabljanja in o delu dijaka in šole (zaprti in odprti
tip vprašanj).

• Evalvacijski – ocenjevalni list dijaka.
• Enkrat letno organiziramo Bazar podjetji, vedno jih
obveščamo o možnostih brezplačnega
izobraževanja (Munera 3).

HVALA
DOLORES.KES@SCPO.SI

OKVIRNI PROGRAM ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
EKONOMSKI TEHNIK SSI

Obseg praktičnega usposabljanja: 7 6 ur
Praktično usposabljanje z delom je za dijake priložnost za razvijanje samostojnosti in
prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, za razvoj osebnostnih potencialov ter
poklicnih in delovnih kompetenc. Dijaki naj na praktičnem usposabljanju:

Sprejem
dijakov

 spoznajo strukturo in delovanje organizacije (predhodno morajo dijaki
zbrati osnovne informacije o delu/namenu obstoja organizacije; delodajalec pa
prvi dan poudari kako organizacija deluje, katera področja so prednostna, s
čim se identificira, itd.)
 upoštevajo predpisane postopke dela v organizaciji (pojasnite dijaku kdaj
je potrebno priti v službo, kje odlaga osebne stvari, kaj je dovoljeno in kaj
prepovedano, kakšni so protokoli pri posameznih delovnih nalogah, na koga
se obrne s vprašanji, kdo je mentor in kdo je ključna oseba, če je mentor
odsoten, itd.),
 se obvežejo k varovanju podatkov (pisno, vendar dijaku razložite kako zelo
je pomembno varovanje podatkov organizacije in kakšne so posledice ob
nespoštovanju tega),
 uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(računalnik, skener, fotokopirni stroj, dlančnik, itd.) ter
 razvijajo sposobnost komuniciranja s sodelavci, s strankami in v
skupini.

Predstavitev organizacije in značilnosti posameznih področij dela;
ogled proizvodnega procesa (v kolikor obstaja) in delovnega procesa v zalednih oz. upravnih
službah pod strokovnim vodstvom;
predstavitev pravil, načina dela in postopkov.
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Delo v tajništvu
Delo na področju poslovne
korespondence
Dela na področju marketinga in
komerciale



Dijak za delo uporablja različno opremo, pomembno je pojasniti kako se opremo uporablja
(računalnik, fax, telefon ,optični čitalnik, fotokopirni stroj),



urejanje in evidentiranje prejete in izdane pošte,



tekoča administrativna opravila (priprava dopisov, kuvertiranje, seznami, preverjanje
seznamov, kontrola podatkov, itd.),



hranjenje dokumentacije (način shranjevanja dokumentacije v elektronski/fizični obliki,
pomen pravilnega vlaganja dokumentov, signirni znaki), spoznavanje in izdelava različnih
vrst dokumentov, ki nastajajo v organizaciji,



komunikacija s strankami (po telefonu in osebno, zelo pomembno je, da sledi
uveljavljenemu sistemu organizacije – dijaka seznanite ga z načinom oglašanja na
telefon, prevezav na telefonu in pristopa pri osebnem komuniciranju)



varovanje tajnosti podatkov in



ostala opravila, ki se opravljajo v tajništvu (npr.: evidenca ur, priprava za obračun delovnih
ur, priprava potnega naloga, obrazci za oddajo poročil, itd.).



Dela v vložišču / arhivu (pomembna je sistematika in sledljivost),



poštne storitve v zvezi s korespondenco (dijak naj spozna in izpolni poštno knjigo, izpelje
postopek priprave pošte za oddajo na pošto in tudi odda ter prevzame pošto v poštnem
predalu ali okencu),



korespondenčna opravila v zvezi s ponudbo blaga, storitev, naročila, pogodbe,
reklamacije, urgence itd. (postopek komunikacije ob naročilu, s pogodbeniki, reševanje
reklamacij, pomen sistematike pri tovrstnih aktivnostih in sledljivost),



korespondenčna opravila na področju kreditiranja (zgolj informativno),



korespondenčna opravila na področju nepremičnin (zgolj informativno),



opravila pri zavarovanju blaga, storitev in denarja (zgolj informativno).



Spozna celoten nabavni ali prodajni postopek (informativno),



sodeluje v enostavnejših fazah nabavnega in prodajnega postopka,



sodeluje pri pošiljanju naročilnic in ponudb, sklepanju prodajnih pogodb in spozna (zgolj
informativno) pravila / zakonodajo v primeru pogodb po javnih naročilih,



spozna delovanje skladišča in izdelavo skladiščnih evidenc ter listin,



kalkulacija cene,



spozna morebitni postopek reševanja reklamacij,



pozna pomen varovanja tajnosti podatkov in vsa ostala opravila, ki jih opravljajo ti oddelki.
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Delo v finančno računovodskem oddelku
Delo v kadrovskem oddelku
Dela v vložišču, arhivu



Uvodoma naj spozna pravilnik o računovodstvu in izkaza stanja in uspeha organizacije
(informativno),



spozna naj: plačilni promet in saldakonti (blagajna, negotovinsko plačevanje: klasično in
elektronsko, bančni izpiski, izdaja e-računa, morebitno uporabo UJP portala, zapiranje
prejetih in izdanih računov, ostali plačilni instrumenti),



spozna naj sistem vodenja prejetih in izdanih računov ter dobavnic, spozna naj način
vodenja knjigovodstva (enostavno, dvostavno),



dolžino in način hranjenja dokumentacije,



pomen varovanja tajnosti podatkov in vsa ostala opravila tega oddelka,



v kolikor je možnost naj spozna tudi informacijsko tehnologijo, s katero poteka
evidentiranje poslovnih sprememb v organizaciji.



Samostojno lahko knjiži enostavne poslovne spremembe, zahtevnejše naj le spozna,
vendar je pomembno, da razume kaj knjiži (uvodoma naj ročno kontira šele nato naj
knjiži).



Spozna pogodbo o zaposlitvi (Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba za
dejavnost in interne akte organizacije),



spozna in izpolnjuje obrazce za pridobitev, zaposlitev in prekinitev delovnega razmerja z
delavcem,



odločbo o letnem dopustu,



osebno mapo zaposlenega,



načrt zaposlovanja in izobraževanja zaposlenih,



dnevno evidentiranje delovne prisotnosti zaposlenih,



izpolnjevanje posameznih evidenc v zvezi s kadri,



urejanje dokumentacije in personalnih map,



pomen varovanja osebnih podatkov in vsa ostala opravila, ki jih opravlja kadrovski
oddelek in način udejanja GDPR.



Sprejemanje pošiljk, vrste pošiljk, pregledovanje pošiljk,



prejemna štampiljka, klasifikacija dokumentov (pošiljk),



evidence (kartotečno kazalo, delovodnik, posebne evidence),



odprava poštnih pošiljk (opremljanje pošiljk, naslavljanje, vpis v oddajno knjigo),



vrste dokumentarnega gradiva,



urejanje in hramba zadev in dosjejev,



doba hrambe posameznih vrst gradiva.
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Dijak naj spozna tudi zakonodajo, ki ureja delovanje organizacije na vseh področjih, predvsem njeno
pomembnost in povezanost, način ustanovitve organizacije in registracijo organizacije z vsemi
matičnimi podatki.

Dijaki so v teoriji spoznali vsa opravila na osnovni ravni, razen področje dela s kadri. Glede na to, da
dijaki v drugem letniku izobraževanja šele začnejo spoznavati področje računovodstva, zahtevnejša
dela zanje niso primerna. Zelo zaželeno je, da spoznajo področje plačilnega prometa. Vse postavke, ki
imajo zapis »zgolj informativno«, so naloge, ki jih dijaki še ne znajo in jih lahko zgolj spremljajo z
opazovanjem.
Od delodajalca se nikakor ne pričakuje, da bo dijak spoznal vsa področja dela, ker je časovno
neizvedljivo pa tudi sam izobraževalni program je zelo obsežen. Delodajalec na v skladu z načinom
dela, razpoložljivimi viri in sredstvi presodi, v katero področje ali področji dela bo dijak vključen.
V primeru dvoma katere naloge so primerne in ali bodo naloge primerne, predlagamo da kontaktirate
organizatorko praktičnega usposabljanja za ekonomske tehnike:
Dolores Keš, e–pošta: dolores.kes@scpo.si ali na telefon: 031 764 838.
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Erasmus+ VET Učni sporazum

UČNI SPORAZUM ZA PUD (praktično usposabljanje pri delodajalcu)
I. PODATKI O UDELEŽENCU
Ime udeleženca:
Področje poklicnega izobraževanja: Ekonomski tehnik
Organizacija pošiljateljica (ime, naslov):
Postojna

Šolski center Postojna, Srednja šola, Cesta v Staro vas 2, 6230

Kontaktna oseba (ime, funkcija, el. pošta, tel. št.): Dolores Keš, organizator PUD, dolores.kes@scpo.si; 031
764 838

II. DELODAJALEC
Organizacija - delodajalec (ime, naslov): Zavod za turizem Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka
Kontaktna oseba (ime, funkcija, el. naslov, tel. št.):

Predviden datum začetka in konca PUD:

13. 2. 2017 – 24. 2. 2017

Predvideno znanje, spretnosti in kompetence, ki jih pridobi dijak (temeljna znanja):







spoznajo strukturo in delovanje organizacije,
upoštevajo predpisane postopke dela v organizaciji,
se obvežejo k varovanju podatkov (po potrebi pisno),
uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
spoznajo strokovno terminologijo v procesu dela,
spoznajo delovne postopke in teoretično pridobljeno znanje izvajajo na praktičnih, realnih
nalogah,
 razvijajo sposobnost komuniciranja s sodelavci, s strankami in v skupini.
Program dela po področjih:
-

administracija,
prodaja in nabava,
blagajniško poslovanje.

Delovne naloge dijaka:
-

sodeluje pri informiranju in usmerjanju ter razporejanju obiskovalcev v skupine (v slovenskem in
tujem jeziku),
priprava evidenc in razporedov obiskovalcev,
se seznani s programom za prodajo kart (pos elektronček) in klasifikacijo kart,
obračun in priprava blagajniškega zključka,
pomoč pri prodaji artiklov v muzejski trgovini in svetovanje kupcem v procesu nakupa,
se seznani z programom Cadis, ki se uporablja za prodajo, trženje, izdajo naročilnic, e- računov, itd.
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priprava podatkov in gradiv za namene oglaševanja (dogodki, društva, interesna združenja, itd.).

-

Spremljanje in mentorstvo udeleženca:
Dijaka spremlja pri delu mentor oz. po potrebi druga, za to, zadolžena oseba. Dijak je spremljan pri
neposrednem opravljanju dela, skozi kontrolo opravljenega dela ter skozi dnevnik praktičnega usposabljanja.
Dijaka izjemoma spremlja organizator PUD (v kolikor to zahteva mentor). Organizator PUD spremlja dijaka
po opravljenem PUD-u, skozi poročilo mentorja, neposredno komunikacijo z mentorjem in dnevnik dijaka.

III. ZAVEZE UDELEŽENIH STRANK

S podpisom te listine dijak, šola in delodajalec, soglašajo k zgoraj navedenemu programu
DIJAK
Podpis
..................................................................... Datum…………………………………………………

ŠOLA
Potrjujemo, da je ta sporazum o predlaganem programu usposabljanja odobren.

Podpis organizatorja PUD
............................................................................

Datum: ...................................................................

DELODAJALEC
Potrjujemo, da je ta predlagani program usposabljanja odobren.
Podpis mentorja
.............................................................................

Datum: ...................................................................
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UČNI SPORAZUM ZA PUD (praktično usposabljanje pri delodajalcu)
I. PODATKI O UDELEŽENCU
Ime udeleženca:
Področje poklicnega izobraževanja: Ekonomski tehnik
Organizacija pošiljateljica (ime, naslov):
Postojna

Šolski center Postojna, Srednja šola, Cesta v Staro vas 2, 6230

Kontaktna oseba (ime, funkcija, el. pošta, tel. št.): Dolores Keš, organizator PUD, dolores.kes@scpo.si; 031
764 838

II. DELODAJALEC
Organizacija - delodajalec (ime, naslov): Območna obrtno - podjetniška zbornica Logatec, Tržaška cesta
11, 1370 Logatec
Kontaktna oseba (ime, funkcija, el. naslov, tel. št.):

Predviden datum začetka in konca PUD:

7. 6. 2019 – 20. 6. 2019

Predvideno znanje, spretnosti in kompetence, ki jih pridobi dijak (temeljna znanja):







spoznajo strukturo in delovanje organizacije,
upoštevajo predpisane postopke dela v organizaciji,
se obvežejo k varovanju podatkov (po potrebi pisno),
uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
spoznajo strokovno terminologijo v procesu dela,
spoznajo delovne postopke in teoretično pridobljeno znanje izvajajo na praktičnih, realnih
nalogah,
 razvijajo sposobnost komuniciranja s sodelavci, s strankami in v skupini.
Program dela po področjih:
-

administracija,
svetovanje in informiranje,
organizacija.

Delovne naloge dijaka:
-

sodeluje v procesu prejema in oddaje pošte (vključno z poštno knjigo),
spozna postopek odpiranja podjetji,
spozna vrste obdavčitev,
sodeluje v postopku svetovanja različnim podjetjem,
sodeluje v procesu priprave in organizacije dogodkov,
sodeluje na seji organov – skupščina in pomaga pri pripravi zapisnika,
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spozna način in postopek izdaje e-računa,
spozna davčno blagajno.

-

Spremljanje in mentorstvo udeleženca:
Dijaka spremlja pri delu mentor oz. po potrebi druga, za to, zadolžena oseba. Dijak je spremljan pri
neposrednem opravljanju dela, skozi kontrolo opravljenega dela ter skozi dnevnik praktičnega usposabljanja.
Dijaka izjemoma spremlja organizator PUD (v kolikor to zahteva mentor). Organizator PUD spremlja dijaka
po opravljenem PUD-u, skozi poročilo mentorja, neposredno komunikacijo z mentorjem in dnevnik dijaka.

III. ZAVEZE UDELEŽENIH STRANK

S podpisom te listine dijak, šola in delodajalec, soglašajo k zgoraj navedenemu programu
DIJAK
Podpis
..................................................................... Datum…………………………………………………

ŠOLA
Potrjujemo, da je ta sporazum o predlaganem programu usposabljanja odobren.

Podpis organizatorja PUD
............................................................................

Datum: ...................................................................

DELODAJALEC
Potrjujemo, da je ta predlagani program usposabljanja odobren.
Podpis mentorja
.............................................................................

Datum: ...................................................................

OCENJEVALNI LIST USPEŠNOSTI DIJAKA NA PUD

Dijak(inja):_____________________________________letnik________program___________________
je v času od ________do_________
na praktičnem usposabljanju opravil/a _______ur od določenih ________ur.
Dijakova Poročila o delu so / niso pregledana in so / niso ustrezno zapisana.
Ocena mentorja (ime in priimek mentorja)___________________________ o uspešnosti dijaka/inje
(označite kriterij z ustrezno oceno dela):

kriteriji ocenjevanja
odnos do dela, zainteresiranost

zelo dobro

dobro

niti – niti

slabo

delovna disciplina
redoljubnost (urejeno del. mesto, zapiski)
odgovornost, zanesljivost
odnos do delovnih sredstev
kakovost, gospodarnost
odnos do ljudi
kultura govora in vedenja
vodenje dnevnika

Mnenje mentorja:

Podpis mentorja na PUD_______________________

Praktično usposabljanje

.
(JE OPRAVIL(A) ali NI OPRAVIL(A) )

(Podpis mentorja)

(Datum)
(Podpis organizatorja
PUD)

zelo slabo

Izpiski iz ankete 1KA

