
Predšolska vZgoja
Prenovljeni program predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz različnih 
obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, 
izbirnosti ter odprtemu kurikulu. 

V program se vpisujejo učenci, ki jih zanimajo pedagoško delo, razvoj in vzgoja otrok 
ter imajo izrazit socialni čut. So ustvarjalni in v osnovni šoli uspešni. Program jim nudi 
tudi razvoj sposobnosti na glasbenem, likovnem, plesnem in športnem področju.

Program predšolska vzgoja traja 4 leta in vključuje tudi številne splošnoizobraževalne predmete 
(slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, 
fizika, kemija, biologija, športna vzgoja).

Poleg splošnoizobraževalnih predmetov je v predmetniku pester izbor obveznih 
in izbirnih strokovnih modulov.

Med obvezne strokovne module spadajo: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški 
pristopi v predšolskem obdobju, kurikulum oddelka v vrtcu, razvoj in učenje predšolskega otroka, 
varno in zdravo okolje, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, naravoslovje za otroke, družboslovje 
za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, informativno komunikacijska tehnologija. 

Med izbirne module, ki jih dijaki izberejo v 4. letniku, pa spadajo likovno izražanje, glasbeno izražanje, 
plesno izražanje, šport za otroke in multimedije. V sklopu odprtega kurikula dijaki v 4. letniku lahko 
izbirajo med različnimi delavnicami za otroke npr. znakovno sporazumevanje z malčki, likovna delavnica, 
otrok in pes, naravoslovni projekti v vrtcu, tuji jezik za otroke ...

Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih delodajalcih. 
Dijaki 1., 2. in 3. letnika imajo ta del izobraževanja strnjen – en teden v vsakem letniku. 
V 4. letniku opravljajo praktično usposabljanje z delom v vrtcu predvidoma en dan v tednu  
skozi vse šolsko leto. Pri izbiri vrtca upoštevamo dijakove želje. V sklopu praktičnega usposabljanja 
naši dijaki sodelujejo tudi na javnih prireditvah za otroke. 

Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega 
2 splošna in 2 strokovna predmeta, dijak pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok/
vzgojiteljica predšolskih otrok.

PREDMETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 140 105 105 137
Matematika 105 105 105 68
Tuji jezik 105 105 105 102
Umetnost - Likovna u. 68

Glasba 34
Zgodovina 68 68
Geografija 68 68
Sociologija 68
Psihologija 68
Fizika 70
Kemija 70
Biologija 68 68
Športna vzgoja 102 68 102 68
Obvezni strokovni moduli
Veščine sporazumevanja 34 68
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 34 68
Razvoj in učenje predšolskega otroka 68 68
Varno in zdravo okolje 34 34 34
Kurikulum oddelka v vrtcu 34 68
Igre za otroke 68
Ustvarjalno izražanje
                Glasba 68 68 68
                Ples 68 68
                Likovna umetnost 68 102
Matematika za otroke 102
Jezikovno izražanje otrok 68
Naravoslovje za otroke 68
Družboslovje za otroke 68
Informativno komunikacijska tehnologija 34 34
Izbirni strokovni moduli 102
Likovno izražanje 102 ali
Glasbeno izražanje 102 ali
Plesno izražanje 102 ali
Šport za otroke 102 ali
Multimedije 102
Praktično izobraževanje v šoli 34 34 68 34
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 38 38 76 228
Aktivno državljanstvo 35
Interesne dejavnosti 

96 96 61 64

Odprti kurikulum  320
Instrument in različne delavnice 11,6 11,6 80 80




