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O programu 

Srednji strokovni izobraževalni program 
predšolska vzgoja traja štiri leta.  

Dijaki si nadgradijo znanja iz splošnoizobra-
ževalnih predmetov, ki so jih poznali že v 
osnovni šoli.  

Poleg tega usvojijo znanja s področja psiho-
logije in pedagogike, vzgoje ter razvoja 
osebnosti in sposobnosti otrok.  

Poudarjeno je umetniško področje, ki zaje-
ma likovno, glasbeno, plesno in gledališko 
ustvarjanje.  

Hkrati si razvijejo osebnostne lastnosti 
(odgovornost, komunikativnost, kreativnost 
in inovativnost, empatičnost in odprtost ter 
vztrajnost) in vrednote (poštenost, delova-
nje v skladu z etičnimi načeli), ki so po-
membne za učinkovito in uspešno opravlja-
nje poklica. 

 Cilji programa 

Program omogoča: 

 razviti socialne spretnosti, predvsem učin-
kovito sporazumevanje v različnih življenj-
skih situacijah, samostojnost in odgovor-
nost; 

 aktivno skrbeti za lastno zdravje in zdra-
vje zaupanih otrok ter razviti pozitivni od-
nos do zdravega načina življenja; 

 poznati in povezovati teoretična in prak-
tična znanja o razvoju in vzgoji otrok; 

 obvladati teoretična in praktična znanja 
o posameznih vzgojnih področjih, znati 
uporabljati metodike in didaktiko teh po-
dročij, vzgojna sredstva, pripomočke in 
materiale; 

 usposobiti se za učinkovito in ustvarjalno 
načrtovanje in izvedbo vzgojno izobraže-
valnega dela v skupini; 

 znati organizirati spodbudno vzgojno 
okolje za razvoj vseh področij in oblik 
ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih 
otrok; 

 usposobiti se za opazovanje, spremljanje 
in vrednotenje otrokovega razvoja in na-
predka; 

 usposobiti se za komunikacijo z otroki in 
odraslimi ter spoznati metode in oblike 
sodelovanja s starši. 



 Možnosti zaposlitve 

Kam po končani srednji šoli? 

Opravljena poklicna matura omogoča 
vpis na višje (2 leti) ali na visoke strokovne 
šole (3-4 leta), ki delujejo bodisi kot samo-
stojni zavodi bodisi v okviru slovenskih 
univerz.  

Z opravljeno poklicno maturo in dodatno 
izpitno enoto v okviru splošne mature je 
možen vpis tudi na nekatere smeri univer-
zitetnega študija (3-4 leta). 

Poklicna matura 

Dijak, ki je uspešno zaključil šolanje se 
lahko zaposli kot pomočnik vzgojitelja v 
vrtcih,  izobraževalnih zavodih, nevladnih 
organizacijah ali izvaja varstvo predšolskih 
otrok na domu kot varuh predšolskih 
otrok na domu ali zasebni vzgojitelj. 

Vključenost v projekte 

Šola se vključuje v nacionalne in mednaro-
dne projekte, v katerih radi sodelujejo tako 
dijaki kot profesorji.  

Šola je članica nacionalne mreže  
UNESCO-vih šol ter sodeluje v mednaro-
dnih projektih Erasmus+ in Šola ambasdor-
ka Evropskega parlamenta. 

Dijaki ob koncu izobraževanja opravljajo 
poklicno maturo in si pridobijo strokovno 
poklicno izobrazbo vzgojitelj predšolskih 
otrok. 

Poklicna matura je sestavljena iz:  
slovenščine, vzgoje predšolskih otrok, tu-
jega jezika ali matematike  ter izdelka oz. 
storitve z zagovorom.  

Praktično usposabljanje z delom 

Praktične izkušnje in veščine pridobivajo pri 
praktičnem usposabljanju z delom  v vrtcu, 
neposredno v vzgojnih skupinah v vrtcih in 
pri praktičnem pouku v šoli. Dijaki si sami 
izberejo vrtec, kjer opravljajo praktično us-
posabljanje. 

Dijaki lahko opravljajo delovno prakso v 
tujini preko projekta Erasmus+ v vrtcih. 
Naši dijaki so bili na opravljanju delovne-
prakse na Portugalskem, Malti in Tene-
rifih.  



Predmetnik 

PROGRAMSKE ENOTE (predmet) Kratica 

število ur letno (po letnikih) 
Skupaj 

ur 

Kreditne 

točke 1. let. 2. let. 3. let. 4. let. 

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina SLJ 140 136 99 112 487 24 

Matematika MAT 102 99 96 86 383 19 

Angleščina TJA 105 102 99 111 417 20 

Umetnost UME 35 67     102 4 

Zgodovina ZGO 68 68     136 6 

Geografija GEO  68 68    136 6 

Sociologija SOC   68     68 3 

Psihologija PSI   68     68 3 

Fizika FIZ    70    70 3 

Kemija KEM 35  34     70 3 

Biologija BIO 105 31     136 6 

Športna vzgoja ŠVZ 105 102 66 67 340 14 

STROKOVNI MODULI 

Veščine sporazumevanja VES 35 34 33   102 5 

Pedag. in ped. pristopi v predšol. obd. PPO     70 32 102 5 

Razvoj in učenje predšol. otrok RUP     70 66 136 6 

Varno in zdravo okolje VZO     70 32 102 5 

Kurikulum oddelka v vrtcu KOV 69     33 102 6 

Igre za otroke IGO 68      68 4 

Ustvarjalno izražanje USI 87 102 116 103 408 20 

Matematika za otroke MOT       68 68 4 

Jezikovno izražanje otrok JIZ    68   68 4 

Naravoslovje za otroke NOT     68   68 4 

Družboslovje za otroke DOT      68  68 4 

Informacijsko komunikacijska teh. IKT 68       68 4 

Šport za otroke ŠOT     63 39 102 6 

ODPRTI KURIKULUM 

Nemščina za otroke NEO 70 34 33 28 165 8 

Projektno ustvarjanje PRU       56 56 3 

Gledališko ustvarjanje GLU     33   33 1 

Ustvarjalno razmišljanje URA  34   34 1 

Matematika stroke MAS    32 32 1 

INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

Praktično usposabljanje PUD  38 76 114 152 380 20 

Interesne dejavnosti IND 96 96 96 64 352 14 

SKUPAJ 1294 1289 1262 1081 4927 236 


