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PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 
 

 

1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) 

Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

(ID:926863) 
(1) V izvirnem jeziku. 

 

2. PREVOD IMENA SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (EN) (1) 

School leaving certificate: 

 PRESCHOOL EDUCATION 

(1) Prevod nima pravnega statusa. 

 

3. PRIDOBLJENO ZNANJE, SPRETNOSTI IN POKLICNE ZMOŽNOSTI 

Imetnik spričevala je usposobljen za: 

 zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami; 

 uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok;  

 spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora; 

 nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; 

 zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; 

 načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na 
razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; 

 načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; 

 spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, 
zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti. 

Izbirno: 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za razvoj otrokovega matematičnega in logičnega mišljenja ter izražanja in spoznavanja 
osnovnih matematičnih konceptov skozi vsakodnevne življenjske situacije. 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za spodbujanje in podpiranje otrokove sporazumevalne (pred)pisalne in (pred)bralne 
zmožnosti ter jezikovno izražanje. 

 sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v vrtcu. 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na likovnem področju s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami. 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na glasbenem področju s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami. 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na gibalno-plesnem področju s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami ter za sestavo krajših plesnih 
kompozicij za otroke. 

 načrtovanje, organiziranje in izvedbo športnih dejavnosti za otroke. 

 svetlobno, scensko, maskersko in kostumografsko ter video in zvokovno oblikovanje AV produkcije za potrebe v vrtcih.    

 

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi. 

 

4. DELOVNA PODROČJA, NA KATERIH SE LAHKO ZAPOSLI IMETNIK SPRIČEVALA  

Imetnik spričevala se lahko zaposli v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah in drugih podjetjih, ki vključujejo delovna 
mesta za delo s predšolskimi otroki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.eu.int/


5. PRAVNA PODLAGA ZA IZDAJO SPRIČEVALA 

Naziv in status šole, ki podeljuje spričevalo 
 
 
 
 
 
Ustanova je akreditirana pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Naziv in status nacionalnega/regionalnega organa, pristojnega za 
zagotavljanje javne veljavnosti spričevala  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova cesta 16 
SI-1000 Ljubljana 
www.mizs.gov.si 

Stopnja pridobljene izobrazbe (nacionalna ali mednarodna 
klasifikacijska lestvica) 
 
Srednja tehniška in strokovna izobrazba  
Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5 
Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 4 
ISCED 2011: 354 
 

Ocenjevalna lestvica 
 
5 – odlično 
4 – prav dobro 
3 – dobro 
2 – zadostno  
 

Dostop do naslednje stopnje izobraževanja 
 
S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske 
programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno 
opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne 
univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 
 

Mednarodni sporazumi  
 
Republika Slovenija ima na področju priznavanja izobraževanja sklenjene 
sporazume s posameznimi državami. Informacije o tem vodi ENIC/NARIC. 

Pravna podlaga 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  
 

6. URADNO VELJAVNI NAČIN PRIDOBITVE SPRIČEVALA 

Trajanje izobraževanja       1 leto 

Število kreditnih točk1    60  kreditnih točk 

Strokovni moduli 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Odprti kurikul2  

Poklicna matura 

60 kreditnih točk  3     40  kreditnih točk  

   12  kreditnih točk 

     4 kreditne točke 

     4 kreditne točke 

Vpisni pogoji  
 
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil: četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje 

strokovne izobrazbe. 
 

Dodatne informacije 
 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si): izobraževalni program ter opis vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

 Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije NRP (www.nrpslo.org)  

 Nacionalni center Europass (www.europass.si)   
 

                                                           
1 Ena kreditna točka pomeni 25 ur kandidatovega dela. 
2 Cilje odprtega kurikula določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni/regionalni ravni. 

http://www.nrpslo.org/
http://www.europass.si/


 
 

7. PODROBNEJŠI OPIS OPRAVLJENEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

    STROKOVNI MODULI:  

Obvezni strokovni moduli (34 kreditnih točk) 

1. Komunikacijske veščine (3 kreditne točke) 

2. Predšolska pedagogika (3 kreditne točke) 

3. Razvojna psihologija (3 kreditne točke) 

4. Varnost in zdravje v vrtcu (3 kreditne točke) 

5. Kurikulum oddelka v vrtcu (6 kreditnih točk) 

6. Likovno, glasbeno in plesno izražanje (16 kreditnih točk) 

    Izbirni strokovni moduli (6 kreditnih točk) 

7. Matematika kot igra (3 kreditne točke) 

8. Otrok in jezik (3 kreditne točke)  

9. Narava in družba za otroke (6 kreditnih točk)  

10. Likovno izražanje (6 kreditnih točk) 

11. Glasbeno izražanje (6 kreditnih točk) 

12. Plesno izražanje (6 kreditnih točk) 

13. Šport skozi igro (6 kreditnih točk) 

14. Multimedije (6 kreditnih točk) 

 

ODPRTI KURIKUL (4 kreditne točke):  

     Odprti kurikul določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni ravni. 
 

     PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 

1. Praktično usposabljanje z delom 

 

 POKLICNA MATURA: 
Obvezni 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 in zagovor (4 kreditne točke): 

 

 
DRUGE ZABELEŽKE: 

 
 
 



 

 


