
 

 

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE ZA PUD (20. 6. 2022) 

2. IN 3. LETNIK MEDIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OBLIKOVANJA 
IN 

INTERESNE DEJAVNOSTI (20. 6. 2022) 

1., 2. IN  3. LETNIK MEDIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OBLIKOVANJA 
 

Dijaki bodo dokumentacijo za PUD vračali po naslednjem urniku (kabinet P17): 
 

ODDELEK PONEDELJEK, 
20. 6. 2022 

2. AMT 7.00 

2. BMT 7.15 

2. AMOUP 7.30 

2. BGO 7.45 

3. AMT 10.00 

3. BMT 10.15 

3. AMOUP 10.30 

3. BGO 10.45 

 

V mapi mora biti zbrana naslednja dokumentacija: poročilo o praktičnem usposabljanju z delom in 

evidenčni list morata biti speta v mapi, potrdilo o opravljenem PUD-u in obrazec Praktični preizkus 

znanja za varno opravljanje delovne prakse (če ga še niste oddali) pa samo PRILOŽITE  v mapo. Vsa 

dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, dijak) in žigosana  (žig delodajalca). V kolikor 

delodajalec ne posluje z žigom, mora obvezno na vseh dokumentih zapisati, da ne posluje z žigom. 

Dokumentacijo za PUD dijaki oddajo izključno na dan, ki je po razporedu določen. Nadomestni termin 

bo določen šele v času popravnih izpitov. 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Dijaki 2. aMT in 2. bMT se ob 7.30 zberejo v veliki predavalnici, kjer bodo seznanjeni z izbiro  

strokovnih vsebin v prihodnjem šolskem letu. 

Ob 8.30 se jim v veliki predavalnici  pridružijo dijaki 2. aMOUP in 2. bGO razreda. Dijaki bodo prejeli 

navodila v zvezi s čistilno akcijo, ki se bo izvedla v okviru ID. Udeležba je za dijake obvezna. 

Čistilne akcije se morajo udeležiti tudi dijaki ostalih letnikov, ki jim manjkajo ure ID – prosta izbira. 

SPREMLJEVALCi: 

2. aMT: Milinkić, Horvat Toš 

2. bMT: Gornik B., Bele T. 

2. aMOUP: Lukić, Dobrajc 

2. bGO: Čukalac, Crnković 

Dijake, ki nadomeščajo ID, spremljata A. Šiftar in M. Čopi. Vodja čistilne akcije je P. Klima. 

 

Dijaki 3. aMT in 3. bMT se ob 10.30 zberejo v veliki predavalnici, kjer bodo seznanjeni z izbiro 

strokovnih vsebin v prihodnjem šolskem letu. 

MARIBOR, 14. 6. 2022        Pripravila: T. Rupreht 


