Spoštovani strokovni nadzornik OZS!
Kaj je pomembno pri izvedbi vmesnega preizkusa?
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Vmesni preizkus je preverjanje trenutnega nivoja znanja/kompetenc dijaka in same
situacije v delovnem procesu.
Vmesni preizkus je nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom in s tem tudi
preverjanje delodajalca.
Strokovni nadzornik, predstavnik OZS, se sam dogovori z delodajalcem/mentorjem o
času in kraju obiska (po telefonu, po e-pošti….), vendar se mora držati rokov in
terminov, ki so določeni.
Strokovni nadzornik lahko stopi v kontakt s koordinatorjem praktičnega usposabljanja
na šoli, če to želi.
Vmesni preizkus lahko traja največ 60 minut, vključno z zagovorom.
Vmesni preizkus strokovni nadzornik izvede sam.
Delodajalec in dijak sta predhodno obveščena o vmesnem preizkusu.
Delodajalec lahko dijaku določi le dela, ki so na seznamu za vmesni preizkus (priloga
– dokumentacija, ki jo prejme delodajalec)
Dijak mora na vmesnem preizkusu predložiti dnevnika dela za 1. in 2. letnik.
Nadzornik poskuša v sproščenem vzdušju (vmesni preizkus ni izpit) pridobiti čim več
informacij o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom od delodajalca/mentorja in
dijaka. Razgovor z dijakom ne sme trajati več kot 20 minut. Vprašanja se morajo
nanašati izključno na delo, ki ga je opravljal dijak na vmesnem preizkusu.
Po opravljenem vmesnem preizkusu strokovni nadzornik prevzame predhodno
izpolnjena vprašalnika s strani delodajalca in dijaka. Vprašalniki so bili predhodno
poslani delodajalcu in dijaku po pošti.
Strokovni nadzornik izpolni zapisnik v treh izvodih. Po en izvod prejmeta delodajalec
in dijak, original pa Obrtno-podjetniška zbornici Slovenije.
Zapisnik je dokazilo, ki ga dijak predloži na šoli za vpis v višji letnik.

Veseli nas, da boste še naprej sodelovali z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije v dobro
našega članstva in dijakov s ciljem, da pridobimo čim bolj usposobljen in zaposljiv kader.
Lep pozdrav,
Izobraževalni center OZS
Mitja Korunovski

Dodatne informacije:

Mitja Korunovski, tel.: 01 583 08 18, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si
Suzana Kljun, tel.,: 01 583 05 74, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si

