
 

 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

Informacije: NINA PEČNIK, 040 579 137, nina.pecnik@gfml.si; 
 
 

Srednje strokovno izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti srednješolsko strokovno 

izobrazbo, se zaposliti v vrtcih in jih veseli delo s predšolskimi otroki. Izobraževalni program traja dve šolski 

leti. Z uspešno zaključenim izobraževanjem udeleženci izobraževanja pridobijo poklic vzgojitelj oz. 

vzgojiteljice predšolskih otrok. 

 

1. Pogoji za vključitev 

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno končal triletno srednjo šolo z zaključnim izpitom. Ob vpisu 

je potrebno predložiti spričevala vseh letnikov srednješolskega izobraževanja in zaključnega izpita (original 

+ kopija). Ravno tako je potrebno predložiti zdravniško potrdilo splošnega zdravnika, s katerim udeleženec 

dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu. 

 

2. Predmetnik programa           

2.1 Splošno izobraževalni predmeti           2.2 Moduli  (obvezno za vse kandidate) 

 

 

 

 

 

 

Pred-

met 

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 

Skupaj 

SLO / 60 60 42 162 

MAT / 45 45 38 128 

TJ / 48 48 43 139 

ZGO 23 22 / / 45 

GEO 23 22 / / 45 

BIO 23 22 / / 45 

FIZ 23 / / / 23 

KEM 23 / / / 23 

SOC / 23 / / 23 

PSI / 23 / / 23 

IKT 23 / / / 23 

MODULI Štev. ur 

Umetnost-UM 34 

Veščine sporazumevanja-VES 34 

Pedagogika in ped. pristopi v pred. ob.-

PPO 

34 

Razvoj in učenje predšolskega otroka-RUP 45 

Varno in zdravo okolje-VZO 34 

Kurikulum oddelka v vrtcu-KOV 34 

Igre za otroke-IGO 23 

Ustvarjalno izražanje-USI 136 

Matematika za otroke-MOT 23 

Jezikovno izražanje otrok-JIZ 23 

Naravoslovje za otroke-NOT 23 

Družboslovje za otroke-DOT 23 

Izbirni modul (Šport za otroke-ŠOT) 34 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu 200 

Odprti kurikul (Ustvarjamo za otroke-

UZO) 

107 
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3. Organizacija izobraževanja 

Program bomo izvajali v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela. Pouk se bo 

izvajal ob delavnikih med 16.00 in 20.50.  

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se izvaja v drugem letu šolanja in poteka čez teden. 
Udeleženci izobraževanja si sami izberejo vrtec in uredijo možnost opravljanja praktičnega usposabljanja. 
Udeležencem izobraževanja, ki so (bili) zaposleni v vrtcu več kot 4 mesece, se praktično usposabljanje 
prizna kot opravljeno.  
 
 

4. Pogoji za dokončanje programa 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80 % 

udeležbo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu in o njih izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno 

maturo. 

 

5. Poklicna matura 

Skupni del: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka. 
Izbirni del: 

 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

 izpitni nastop (trije nastopi) z zagovorom. 
 

 

6. Cena programa 

Cena programa za dve leti je 1.900,00 € in se plača v 9 obrokih. Prvi obrok v višini 150,00 € se plača pred 

vpisom. V ceno ni všteto praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. 

 


