
 

 

PUD 1. LETNIK 

TOČKOVNIK OCENJEVANJA DNEVNIKA 

 

IME IN PRIIMEK: ………………………………………………………………………….. 

RAZRED:………………. 

ODDANO:  NA ROK  DATUM ODDAJE ……………………… 

Opombe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ROK ODDAJE DNEVNIKA:   

SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 10 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK: 

Dnevnik se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev: 

- naslovnica (po predlogi), 1 točka, 

- predstavitev vrtca (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, osnovni podatki in organiziranost, vizija, cilji, 

projekti…), 1 točka 

- predstavitev skupine (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, strokovno osebje, starostno obdobje, vrsta 

oddelka, tematski sklopi, posebnosti), 1 točka, 

- dnevni zapis, 5 točk (1 točka za posamezen dan, ki vsebuje vsaj 1 stran A4 besedila oz. 1 in ½ strani 

ročne pisave, strokovna ustreznost vsebine, ki se navezuje na strokovne module 1. letnika), 

- vtisi (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila), 1 točka, 

- splošna urejenost dnevnika (upoštevanje tehničnih navodil, slikovne priloge…), 1 točka. 

 

Na podlagi pregleda dnevnika sta mogoči dve ugotovitvi: 

- dnevnik je sprejet in PUD je opravljen, če ima dijak vsaj 5 točk, 

- dnevnik je potrebno popraviti do dogovorjenega roka, če ima dijak manj kot 5 točk. 

SPREJETO  POTREBNO POPRAVITI 

Opombe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

PUD 2. LETNIK 

TOČKOVNIK OCENJEVANJA DNEVNIKA 

 

IME IN PRIIMEK: ………………………………………………………………………….. 

RAZRED:………………. 

ODDANO:  NA ROK  DATUM ODDAJE ……………………… 

Opombe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ROK ODDAJE DNEVNIKA:   

SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 10 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK: 

Dnevnik se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev: 

- naslovnica (po predlogi), 1 točka, 

- predstavitev vrtca (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, osnovni podatki in organiziranost, vizija, cilji, 

projekti…), 1 točka 

- predstavitev skupine (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, strokovno osebje, starostno obdobje, vrsta 

oddelka, tematski sklopi, posebnosti), 1 točka, 

- dnevni zapis, 5 točk (1 točka za posamezen dan, ki vsebuje vsaj 1 stran A4 besedila oz. 1 in ½ strani 

ročne pisave, strokovna ustreznost vsebine, ki se navezuje na strokovne module 2. letnika), 

- vtisi (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila), 1 točka, 

- splošna urejenost dnevnika (upoštevanje tehničnih navodil, slikovne priloge…), 1 točka. 

 

Na podlagi pregleda dnevnika sta mogoči dve ugotovitvi: 

- dnevnik je sprejet in PUD je opravljen, če ima dijak vsaj 5 točk, 

- dnevnik je potrebno popraviti do dogovorjenega roka, če ima dijak manj kot 5 točk. 

SPREJETO  POTREBNO POPRAVITI 

Opombe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

PUD 3. LETNIK 

TOČKOVNIK OCENJEVANJA DNEVNIKA 

 

IME IN PRIIMEK: ………………………………………………………………………….. 

RAZRED:………………. 

ODDANO:  NA ROK  DATUM ODDAJE ……………………… 

Opombe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ROK ODDAJE DNEVNIKA:    

SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 25 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK: 

Dnevnik se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev: 

- naslovnica (po predlogi), 1 točka, 

- predstavitev vrtca (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, osnovni podatki in organiziranost, vizija, cilji, 

projekti…), 1 točka 

- predstavitev skupine (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, strokovno osebje, starostno obdobje, vrsta 

oddelka, tematski sklopi, posebnosti), 1 točka, 

- dnevni zapis, 20 točk (1 točka za posamezen dan, ki vsebuje vsaj 1 stran A4 besedila oz. 1 in ½ strani 

ročne pisave, strokovna ustreznost vsebine, ki se navezuje na strokovne module 2. letnika), 

- vtisi (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila), 1 točka, 

- splošna urejenost dnevnika (upoštevanje tehničnih navodil, slikovne priloge…), 1 točka. 

 

Na podlagi pregleda dnevnika sta mogoči dve ugotovitvi: 

- dnevnik je sprejet in PUD je opravljen, če ima dijak vsaj 13 točk, 

- dnevnik je potrebno popraviti do dogovorjenega roka, če ima dijak manj kot 13 točk. 

SPREJETO  POTREBNO POPRAVITI 

Opombe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

PUD 4. LETNIK 

TOČKOVNIK OCENJEVANJA DNEVNIKA 

 

IME IN PRIIMEK: ………………………………………………………………………….. 

RAZRED:………………. 

ODDANO:  NA ROK  DATUM ODDAJE ……………………… 

Opombe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ROK ODDAJE DNEVNIKA:    

SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 25 

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK: 

Dnevnik se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev: 

- naslovnica (po predlogi), 1 točka, 

- predstavitev vrtca (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, osnovni podatki in organiziranost, vizija, cilji, 

projekti…), 1 točka 

- predstavitev skupine (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila, strokovno osebje, starostno obdobje, vrsta 

oddelka, tematski sklopi, posebnosti), 1 točka, 

- dnevni zapis, 20 točk (1 točka za posamezen dan, ki vsebuje vsaj 1 stran A4 besedila oz. 1 in ½ strani 

ročne pisave, strokovna ustreznost vsebine, ki se navezuje na strokovne module 2. letnika), 

- vtisi (vsaj ½ strani A4 tiskanega besedila), 1 točka, 

- splošna urejenost dnevnika (upoštevanje tehničnih navodil, slikovne priloge…), 1 točka. 

 

Na podlagi pregleda dnevnika sta mogoči dve ugotovitvi: 

- dnevnik je sprejet in PUD je opravljen, če ima dijak vsaj 13 točk, 

- dnevnik je potrebno popraviti do dogovorjenega roka, če ima dijak manj kot 13 točk. 

SPREJETO  POTREBNO POPRAVITI 

Opombe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 


