
 

 
 
 
KRATEK OPIS: 
Delo pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok 
obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 
načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela 
ter opravljanje drugih nalog, povezanih z 
dejavnostjo vrtca. 
 
OPRAVILA IN NALOGE: 
Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega 
sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in 
pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, 
povezanih z dejavnostjo vrtca. Pomaga pri izvajanju 
vzgojno izobraževalnega procesa ali samostojno izvaja posamezne elemente po dogovoru z 
vzgojiteljico. Pomaga pri ustrezni ponudbi didaktičnega materiala za konkretno dejavnost otrok. Skrbi 
za pripravo vzgojnih sredstev (igrače, igrala, didaktični material) ter za funkcionalno in estetsko 
ureditev prostora. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil 
(prehrana, higiena, počitek, bivanje na prostem). Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim 
delovnim načrtom vrtca in z vzgojiteljem sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju 
nalog v preteklem letu.  
 
Za opravljanje poklica pomočnik vzgojitelja, ki odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj (otrok se 

z njim istoveti in ga posnema), je potrebno, da ima 
strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti 
(posluh, gibalne spretnosti, ročne spretnosti) in 
osebnostne lastnosti. Imeti mora znanja iz razvojne 
psihologije in predšolske pedagogike. Za uspešno 
opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja je potrebno 
veselje do dela z otroki, znanje s področja 
komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. 
Pomembno je, da je pomočnik vzgojitelja občutljiv za 
potrebe predšolskega otroka in da je osebnostno zrela 
osebnost. 
 

RAZMERE ZA DELO: 
Pomočnik vzgojitelja dela ob vzgojitelju v vrtcu. Igralnica je prostor, kjer imajo svoj delovni prostor. 
Poleg igralnice uporabljajo še vse druge prostore v vrtcu in izven vrtca, ki so namenjeni otrokom. 
Vsak dan preživijo s skupino otrok nekaj časa na prostem (na igriščih in sprehodih). Letovanja, 
zimovanja in druge oblike bivanja zunaj izven vrtca omogočajo otrokom tudi nekajdnevno bivanje 
izven domačega kraja. Delo je zelo dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem času, 
glede na obratovalni čas vrtca. Ritem dela je prilagojen potrebam družin in odvisen od okolja, v 
katerem vrtec deluje. Delo pomočnika vzgojitelja je vezano na zgodnje jutranje ure in pozne 
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popoldanske (prihodi otrok v vrtec in odhodi otrok 
domov), okolje v katerem dela, pa je dokaj hrupno 
(veliko otrok). 
 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 
Izobraževanje traja 4 leta. 
 
VPISNI POGOJI: 
V primeru omejitve vpisa bodo upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda 
osnovne šole (brez gospodinjstva). V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim 
številom točk, bodo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev)opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih 
dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. 
V šolskem letu 2011/12 je bil vpis v program Predšolska vzgoja OMEJEN.  
 
 

PROGRAMI S KATERIMI PRIDOBIŠ IZOBRAZBO ZA TA POKLIC: 
 

Naziv Ustanova 

Predšolska vzgoja Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 

Predšolska vzgoja Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika 

Predšolska vzgoja 
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Srednja 
ekonomska šola 

Predšolska vzgoja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

 
 
VEČ O POKLICU LAHKO IZVEŠ NA: 
 

http://www.svsgl.si/default.aspx 
 

http://www.scrm.si/joomla/index.php/programi/srednja‐ekonomska‐sola/predsolska‐
vzgoja.html 
 

http://www.ciktrebnje.si/programi‐za‐pridobitev‐izobrazbe/srednja‐sola/item/predsolska‐
vzgoja‐ssi 

 


