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DAN ZA PUNCE – DAN ZA VAS 
Poglejte, kako to zares postane:  

 
NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE ste vabljene, da: 

 se v sodelovanju s podjetji iz svoje okolice dogovorite za enourno predstavitev naravoslovno-
tehniških poklicev za osnovnošolke 7., 8. in 9. razreda, ki bo potekala v četrtek, 13. 2. 2014 

(na Dan za punce), med 12.00 in 13.00;  
 čim prej pošljete prijavnico o sodelovanju na danzapunce@zds.si, saj  bodo prej prijavljene 

srednje šole in podjetja deležni več promocije. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 16. 1. 2014;  

 po želji spremljate seznam sodelujočih srednjih šol in podjetij, ki se bo dopolnjeval na spletni 
strani www.danzapunce.si, in vsebinske predstavitve na Facebooku, Twitterju in Google+;  

 sprejemate elektronske prijave deklet za ogled podjetja (dekleta bodo prijave pošiljala 
neposredno na srednje šole do 30. 1. 2014);  

 v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan za punce), med 12.00 in 13.00 skupaj s podjetjem izpeljete 
voden ogled podjetja. V času ogleda lahko za spremljajoče starše organizirate predstavitev 
srednje šole;   

 po ogledu povabite dekleta k izpolnitvi anketnega vprašalnika o dogodku, ki ga boste skupaj s 
končnim poročilom po pošti oddali koordinatorju projekta, Združenju delodajalcev Slovenije, 
najkasneje do četrtka, 20. 2. 2014.   

 
PODJETJA ste vabljena, da: 

 se dogovorite za sodelovanje pri dogodku Dan za punce z naravoslovno-tehniško srednjo šolo 
iz vaše okolice; 

 izberete enega ali več zanimivih naravoslovno-tehniških poklicev (s poudarkom na »tipično 
moških« poklicih), ki bi ga/jih lahko v eni uri predstavili dekletom v okviru dogodka Dan za 
punce; 

 v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan za punce), sprejmete dekleta in jim predstavite izbran/e 
poklic/e. Zaželeno je, da dekleta na zanimiv in privlačen način seznanite s poklicem/i v 
dejanskem delovnem okolju. 

 
OSNOVNE ŠOLE ste vabljene, da:  

 o Dnevu za punce obvestite svoje učenke 7., 8. in 9. razreda in jih usmerite na spremljanje 
dogajanja na spletni strani www.danzapunce.si ter na Facebooku, Twiterju in Google+; 

 nas o sodelovanju vaše šole pri dogodku obvestite Dan za punce na danzapunce@zds.si;  

 v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan za punce), dovolite dekletom, da med 11.30 in 13.30 obiščejo 
izbrano podjetje ter s tem spodbudite njihovo zanimanje za naravoslovno-tehniške poklice 
(ogled podjetja bo potekal med 12.00 in 13.00 uro, pri čemer je v uri od 11.30 do 13.30 
predviden tudi prevoz do podjetja in nazaj do šole/domov). 
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DEKLETA ste vabljena, da: 

 na spletni strani www.danzapunce.si, na Facebooku, Twitterju in Google+ spremljate objave 
o podjetjih, ki bodo v sodelovanju z naravoslovno-tehniškimi šolami dne 13. 2. 2014 (na Dan 
za punce) odprla svoja vrata za praktičen ogled izbranega poklica; 

 najkasneje do četrtka, 30. 1. 2014, izberete poklic v podjetju, ki vas najbolj zanima in se na 
ogled prijavite s prijavnico, objavljeno na spletni strani www.danzapunce.si. Dekleta se 
prijavite neposredno na srednjo šolo iz vaše okolice, ki organizira ogled podjetja; 

 v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan za punce), med 11.30 in 13.30, same ali v spremstvu staršev 
obiščete izbrano podjetje in po ogledu izpolnite kratko anketo. 

 
STARŠI ste vabljeni, da:  

 skupaj s svojimi hčerkami spremljate seznam sodelujočih podjetij in srednjih šol na 
www.danzapunce.si in jih spodbujate k sodelovanju na dogodku Dan za punce; 

 dne 13. 2. 2014 (na Dan za punce), med 11.30 in 13.30, dekleta pospremite do izbranega 
podjetja. V času, ko bodo dekleta na vodenem ogledu podjetja, se bo v nekaterih podjetjih za 
starše odvila posebna predstavitev srednje šole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ključni datumi: 
 
21. 11. 2013  izide prvi E-časopis Dan za punce, ki bo poslan na elektronske naslove vseh 

slovenskih osnovnih šol, naravoslovno-tehniških srednjih šol in sodelujočih podjetij. 
 
16. 1. 2014 zadnji rok za prijavo srednjih šol in podjetij k sodelovanju pri dogodku 
 
30. 1. 2014 zadnji rok za prijavo deklet k sodelovanju pri dogodku 
 
13. 2. 2014 dogodek Dan za punce 
 
20. 2. 2014 zadnji rok za oddajo poročila s strani srednjih šol 
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