
 

 
 
KRATEK OPIS: 
Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj 
otroka. Ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija 
otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, 
radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, 
ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi. 
 

OPRAVILA IN NALOGE: 
Vzgojitelj skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in 
zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo 
samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega 
izražanja in pozitivno podobo o sebi. Delo vzgojitelja obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje 
vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja v vrtcu. Pomembno je, da so 
dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in 
njegovih potreb. Vzgojitelj izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Vzgojno‐izobraževalni 
proces tudi neposredno vodi ‐ organizira in vodi dejavnosti otrok, pripravlja ustrezen didaktični 
material itn. Pri tem otroke spodbuja, opogumlja, usmerja, se z njimi igra. Zaradi spremljanja 
njihovega razvoja vzgojitelj opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. Med 
izvajanjem programa vzgojitelja strokovno vodi pomočnika vzgojitelja, skrbi za pripravo vzgojnih 
sredstev (igrač, igral, didaktičnega materiala) ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. 
Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil (prehrane, 
higiene, počitka, bivanja na prostem). Sodelovanje s starši poteka v okviru različnih dejavnosti v vrtcu. 
Vzgojitelj se nenehno strokovno izpopolnjuje. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim 
delovnim načrtom in pripravi zaključno poročilo o opravljenih nalogah v minulem letu. 
 

RAZMERE ZA DELO: 
Vzgojitelj ima za svoj delovni prostor igralnico, v kateri biva skupaj s svojo skupino otrok. Poleg 

prostorov znotraj vrtca, ki so namenjeni otrokom, so tu še 
prostori zunaj vrtca (igrišče). Letovanja, zimovanja in 
razne druge oblike bivanja izven vrtca, omogočajo 
otrokom tudi nekajdnevno bivanje izven domačega kraja. 
Vzgojitelj v zdravstvenih ustanovah (bolnišnicah) dela z 
bolnim otrokom. Delovni prostor je odvisen od vrste 
otrokovega obolenja. Večinoma so ob otrocih v njihovih 
sobah. Na razpolago imajo tudi igralnico. Delo je zelo 
dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem 
času. Nekatere dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, 
govorilne ure, predavanja in seminarji potekajo popoldne 
ali celo ob sobotah. Ritem dela je prilagojen potrebam 
družin in odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. 

Vzgojitelj dela pretežno v dopoldanskem času, v dokaj hrupnem okolju in večidel stoje.  

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK 



TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 
Končana Srednja vzgojiteljska šola ali gimnazijski program, ki traja 4 leta. Nato vpis na 
Pedagoško fakulteto, v program Predšolska vzgoja, ki traja 3 leta. 

 
VPISNI POGOJI: 

• zdravniško potrdilo, s katerim udeleženec dokazuje, da ni 
zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, 

• končana osnovna šola, 
• končano srednje strokovno izobraževanje. 

 
VEČ O POKLICU LAHKO IZVEŠ NA: 
 
http://www.cene‐
stupar.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=138 
 

http://www.pef.uni‐lj.si/index.php?id=174 
 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij_1%20_stopnje/predsolska_vzgoja_
(vs)/ 
 

http://www.pfmb.uni‐mb.si/index.php?page_id=67 
 
 
 
 


