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ZAPISNIK ŠT. 2 

 

 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 

 ZA DOSEGO PRIZNANJA POKLICNEGA NASLOVA 

ZAPISNIK USTNE IN PRAKTIČNE PREIZKUŠNJE 
 

 

Dne 2. avgusta 2016, ob 11.00 uri, se na sedežu Večstopenjske šole s slovenskim učnim 

jezikom v Doberdobu sestane komisija, imenovana z odlokom vodje Urada za slovenske šole – 

Urad II, št. 0007337, z dne 1. avgusta 2016, za dodatno kompenzacijsko preizkušnjo, ki jo zahteva 

ministrski odlok št. 744, z dne 26. julija 2016, za pridobitev habilitacije za poučevanje v vrtcu s 

strani g.e Kovic Nadie. 

 

Dnevni red: 

1. branje in odobritev zapisnika umestitvene seje 

2. potek ustnega dela preizkušnje 

3. potek praktičnega dela preizkušnje 

4. oblikovanje končnega mnenja 

 

Prisotni člani komisije: 

1.  predsednica - dr. KLANJŠČEK Sonja 

2.  član - vzg. vzg, FRANDOLIC Susanna 

3.  članica in tajnica - zapisničarka – PERIC Claudia  

 

Ad 1)  

Komisija prebere zapisnik o umestitveni seji in ga soglasno odobri. 

Ad 2 in 3)  

Ob 11.40 komisija povabi kandidatko g.o Kovic Nadio v za izpit soglasno določeni prostor, 

kjer predsednica komisije izroči kandidatki v podpis list za potrditev prisotnosti, katerega, poleg 

kandidatke, podpišejo tudi člani komisije. 

Pri ustnem delu preizkušnje kandidatka najprej predstavi splošni normativni okvir Novih 

smernic. Sledijo specifična vprašanja članov komisije, ki so navedena v 3. točki  - kriteriji za potek 

ustne preizkušnje, iz dnevnega reda 1. zapisnika z dne 2. avgusta 2016. 

Kandidatka pri ustnem izpitu izhaja iz svojega študija in praktičnega dela v skupini otrok v 

vrtcu. Normativne sklope navezuje na praktično delo: načrtovanje, izpeljava, evalvacija in ponovno 

načrtovanje. Izčrpno odgovori na postavljena vprašanja in konkretno povezuje posamezne 
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vsebinske sklope v zaključeno celoto. Izražanje je tekoče, uporaba strokovne terminologije je prav 

dobra. 

Nadalje, kandidatka predstavi učno enoto NAČRTOVANJE KOMPLEKSNE GLASBENE 

DEJAVNOSTI, s katero praktično ponazori prehod iz teorije v prakso. S svojim izvajanjem prikaže 

ključne korake, preko katerih otroke privede do načrtovanih ciljev. 

Ustni in praktični del preizkušnje se zaključita ob 12.45. Nato komisija nadaljuje sejo.  

Glede na določene kriterije, ki so navedeni v 4. točki – določitev kriterijev za ustni in 

praktični izpit dnevnega reda 1. zapisnika umestitvene seje komisije z dne 2. avgusta 2016, komisija 

oceni kandidatkino znanje z mnenjem prav dobro. 

Ad 4)  

Upoštevajoč kriterije za ocenjevanje ustne in praktične preizkušnje, ki so bili predhodno 

določeni in zabeleženi v prejšnjem zapisniku in ob ugotovitvi, da sta bila ustni in praktični del 

ocenjena z mnenjem prav dobro, komisija soglasno določi, da je kandidatka g.a Kovic Nadia 

uspešno opravila dodatno preizkušnjo, ki jo zahteva ministrski odlok št. 744, z dne 26. julija 2016, 

za pridobitev habilitacije za poučevanje v vrtcih. 

Seja se zaključi ob 13.30.                                    

Zapisniku je priložen list za zabeleženje prisotnosti kandidatke g.e Kovic Nadie na ustni in 

praktični preizkušnji in načrtovanje učne enote, ki jo je kandidatka predstavila na praktičnem delu 

preizkušnje. 

 

Doberdob, 2. avgust 2016     

                                                     

 
                                                                Predsednica – dr. KLANJŠČEK Sonja 

 

                 ____________________________________ 

 

 

      Član – vzg. FRANDOLIC Susanna 

 

                 _______________________________________ 

  

                                                                            

                                                                      Članica in tajnica – zapisničarka – vzg. PERIC Claudia 

 

 

                  _____________________________________________ 
 

 

Pril.: 

List za zabeleženje prisotnosti kandidatke g.e Kovic Nadie na ustni in praktični preizkušnji 

Priprava učne enote 


