
Izmenjava šola delo 2017/18 

Spoštovani starši dijakov 3. in 4. razredov, 

zakon št. 107/15 (t.i. »Zakon o dobri šoli«) uvaja za dijake obvezno izkušnjo izmenjave šola 

delo (t.i. »alternanza scuola lavoro«). Za tehniške šole, kot je naša, morajo dijaki v trieniju 

obvezno zbrati skupno 400 ur delovnih izkušenj, vključno z nekaterimi specifičnimi 

dejavnostmi, ki so vezane na uvajanje v delovno okolje in jih prireja šola. 

Naša šola prireja delovno prakso za dijake že od nekdaj. Novost je le v tem, da je omenjena 

količina ur delovne prakse v trieniju obvezna za vse dijake v letošnjem tretjem in četrtem razredu. 

Konec naslednjega šolskega leta (matura 2017/18) bodo maturantje po vsej verjetnosti morali 

predstaviti svoje delovne izkušnje kot izhodišče za razgovor pri državnem izpitu. Uvajanje v 

delovno okolje torej dobiva čedalje večji pomen. 

Z namenom, da dijakom omogočimo čim bolj raznolike in kakovostne izkušnje, vabimo tudi vas 

starše, da poiščete, se dogovorite in šoli predlagate podjetja in ustanove, pri katerih bi dijaki lahko 

izvajali prakso. V primeru, da sami nimate nobenega predloga, bo podjetje seveda poiskala šola. 

Za dijake 3. in 4. razredov bo prvo obdobje prakse že od 29. januarja do 09. februarja 2017, 

drugo obdobje za letošnje šolsko leto pa od 11. do 22. junija. 

V prilogi je obrazec, s katerim lahko šoli sporočite podatke podjetja, kjer bi vaši otroci lahko opravili 

delovno prakso. Obrazec lahko vrnejo dijaki ali vi osebno profesorjem referentom za prakso. 

Obrazec lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov zavod@zigazois.it . 

Obrazec je na razpolago tudi na spletnem mestu šole na naslovu http://www.zigazois.gov.it/. V 

glavnem meniju zgoraj izberite "Obrazci" in nato "Izmenjava šola delo 2017/18" . 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 

Trst, 11. decembra 2017 

  

mailto:zavod@zigazois.it
http://www.zigazois.gov.it/


Predlog podjetja za delovno izkušnjo izmenjave šola delo za šolsko leto 2017 / 18 

 

Popisani/a ................................................................ , oče / mati dijaka / dijakinje 

.............................................................. - razred ...................................., predlagam šoli za delovno 

izkušnjo sledeče podjetje: 

Ime podjetja: __________________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: ______________________________________________________ 

naslov elektronske pošte: ________________________________________________ 


