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1.Temeljna opredelitev  

 Svetovalna služba v vrtcu pomaga in 

sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi 

posamezni udeleženci v vrtcu in vzgojno-

izobraževalna ustanova kot celota čimbolj 

uspešni pri uresničevanju temeljnega in v 

tem okviru vseh drugih sistemsko 

zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev. 



1.Temeljna opredelitev 

 Njena temeljna naloga je, da se na podlagi 

svojega posebnega strokovnega znanja preko 

svetovalnega odnosa vključuje v reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 

vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, 

da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v 

vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi 

ustanovami.  



1.Temeljna opredelitev 

 

 

 Svetovalna služba v vrtcu je 

strokovni sodelavec,  

ne pa strokovni servis vrtca. 

 
 MEDIATOR 

 PRAKTIK TERAPEVT (TRANSAKCIJSKA 201) 



SVETOVALNA SLUŽBA V 

VRTCU 

1. OSNOVNA PODROČJA DELA 

 



 Svetovalna služba v vrtcu je tisto posebno 

mesto, s katerega se vzpostavlja svetovalni 

odnos z vsemi udeleženci v vrtcu.  

 

 Svetovalna služba se v vrtcu preko 

svetovalnega odnosa vključuje v procese 

dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in 

pobude. 



 Zelo pomembno je, da je svetovalna služba 

vsem dostopna – sama si mora prizadevati, 

da najde pot do tistih podsistemov oziroma 

posameznih udeležencev v vrtcu 

(vzgojiteljev, pedagoških vodij, staršev…), ki 

se ne čutijo nagovorjeni. 

 



 Delo svetovalne službe v vrtcu je usmerjeno 

k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako 

splošnim kot posebnim potrebam otrok v 

vrtcu. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri 

vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj 

in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem 

temeljnem okviru otrok s posebnimi 

potrebami.  

 



3. Osnovne vrste dejavnosti 

 Svetovalna služba se vključuje v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj preko treh dejavnosti: 

 

 Dejavnosti pomoči 

 Razvojnih in preventivnih dejavnosti 

 Dejavnosti načrtovanja in evalvacije.  

 



3. Osnovne vrste dejavnosti 

Preko teh treh dejavnosti pomaga vsem 
udeležencem v vrtcu in z njimi sodeluje na 
naslednjih področjih vsakdanjega življenja 
in dela v vrtcu: 
 IGRA IN POUČEVANJE V VRTCU 

 KULTURA, VZGOJA, KLIMA IN RED V VRTCU 

 TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) TER 
SOCIALNI RAZVOJ 

 SPREJEM OTROKA V VRTEC IN NJIHOV PREHOD V 
ŠOLO 

 ter na področju SOCIALNO-EKONOMSKIH STISK. 



OSNOVNA PODROČJA, ki jih 

prinaša vsakodnevna praksa: 

 SVETOVALNO DELO Z OTROKI; 

 SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI IN 

POMOČNIKI; 

 SVETOVALNO DELO S STARŠI; 

 SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM; 

 SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI 

INSTITUCIJAMI. 



Svetovalno delo z otroki 

Praviloma je SS v vrtcu v manjši meri 

usmerjena neposredno na otroke. Bolj kot 

neposredno otroke nagovarja njihove 

starše in vzgojitelje. 

Vseeno pa se v skladu s svojo strokovno 

usposobljenostjo in posebnimi potrebami 

tako otrok kot vrtca ukvarja tudi z otroki 

neposredno /v individualnih ali skupinskih 

oblikah dela/. 



SVETOVANJE/POSVETOVANJE 
 Svetovalna služba  

 

Svetovalna delavka v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca soustvarja optimalne pogoje za 

razvoj in učenje otrok. Prizadeva si, da bi odrasli bolje razumeli otroke in se primerno odzivali na njihove potrebe 

  

 Najpogostejše teme (o katerih se lahko posvetujete) s svetovalno delavko so:  

 priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec;  

 posvetovanje o otrokovi vzgoji, razvoju in različnih težavah v 

otrokovem razvoju;  

 posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, 

smrt, razveze, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši), 

 pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih 

težav in stisk;  

 svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju;  

 svetovanje staršem nadarjenih otrok in spodbujanje nadarjenega 

otroka (PROJEKT USTVARJALEN OTROK);  

 svetovanje ob vstopu otroka v šolo. 
 

Svetovalna delavka svetuje na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit 

otroka. 

 Srečanja potekajo na osebnih svetovanjih in posvetovanjih, predavanjih, okroglih mizah in delavnicah. 

 



NOVOSTI 

 PONEDELJEK 

 TOREK 

 PETEK 

 

 PROJEKT  “USTVARJALNOST OTROKA” 

za 5.-letnike 



Svetovalno delo s starši 

Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi 

vrsti kot dopolnjevalec in pomočnik staršem 

oz. družinam pri zagotavljanju čimbolj 

kvalitetnega življenja njihovih otrok. 

 

Za vrtec starši predstavljajo pomembne 

sogovornike in soustvarjalce. 



Svetovalno delo s starši 

 

Vrtec in družina se odpirata drug drugemu, pri 

čemer se je potrebno veliko naučiti, na 

novo opredeliti sodelovanje in vzajemno 

spoštovanje, tako upoštevanje zasebnosti, 

najrazličnejših drugačnosti in posebnosti 

otrok in družin na eni strani kot upoštevanje 

strokovne avonomnosti vrtca na drugi strani. 

 



Svetovalno delo s starši 

 Pomoč vrtcu pri iskanju in vzpostavljanju 

novih oblik kvalitetnega dopolnjevanja vrtca 

in staršev oz. družin zagotovo predstavlja 

eno najpomembnejših nalog svetovalne 

službe v vrtcu.  

 Posebno skrb naj svetovalna služba namenja 

tistim staršem oziroma družinam, ki ne 

sodelujejo z vrtcem. 



Svetovalno delo s starši - OBLIKE 

1. POMOČ vzgojiteljicam in vodstvu vrtca pri 

razvijanju oblik kvalitetnega sodelovanja 

med vrtcem in starši; 

2. POMOČ staršem pri njihovem vključevanju 

v VIZ delo v oddelku; 

3. POMOČ staršem pri razumevanju in 

spodbujanju otrokovega razvoja in učenja 

v predšolskem obdobju in pri opravljanju 

starševske vloge. 

 



Svetovalno delo s starši - OBLIKE 
4. POMOČ staršem, ko je zaradi njihovih različnih 

osebnostih, socialnih, zdravstvenih ali 

materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov 

normalni razvoj; 

 

4. INDIVIDUALNI RAZGOVORI- pogovorne ure za 

starše. 

 

5. NOVOST (13 % svetovalnega delavca v vrtcu) 



Za svetovanje in posvetovanje lahko: 

•svetovalno delavko obiščete v pisarni v prostorih šole 

•pokličete po telefonu: 49 69 612, 

•pošljete elektronsko pošto na naslov: 

andreja.ninkovic1@gmail.com 

•ali se preko vzgojiteljice dogovorite za obisk svetovalne 

delavke v vašem oddelku 



2. Temeljna načela 

1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 

Svetovalni delavci v vrtcu morajo delo opravljati 

strokovno, korektno in v skladu z etičnimi načeli. 

 

 NAČELO DOBROBITI 

 NAČELO PROSTOVOLJNOSTI 

 NAČELO ZAUPANJA 

 



NAČELO DOBROBITI 

 Svetovalna služba mora delati v dobro otroka, 

posebno zato, ker gre za najšibkejšega in najbolj 

ranljivega udeleženca v vrtcu. 

 Svetovalno delo v prvi vrsti ne sme biti v škodo 

otroka in mu ne sme povzročati neupravičenega 

nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga 

stigmatizirati v socialnem okolju.   



 

 

NAČELO PROSTOVOLJNOSTI 

 Vsi udeleženci v vrtcu morajo vstopati v 

svetovalni odnos prostovoljno. Otrok in 

njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo 

biti prisiljeni. 

 Svetovalni odnos je avtonomna odločitev 

vseh udeleženih v njem. 

 Načelo prostovoljnosti ne velja v posebnih 

primerih, ko je ogrožen otrok oziroma kdo 

drug. 



 

NAČELO ZAUPANJA 

 Svetovalni odnos se vzpostavi le, če je vse povedano 

“zaupno”. 

 Strokovno etično načelo zaupnosti se pri opravljanju 

svetovalnega dela v vrtcu dopolnjuje s pravili varstva 

osebnih podatkov. 



 "Dovolite si, da vam kdaj tudi spodleti. 

Lahko se zgodi, da je treba poskusiti 

večkrat, preden vam uspe....in ne spreglejte 

majhnih zmag."  

 

 

      Jesper Juul 



Razmislek…. 

 Vrtec ni dom. Tega ima otrok doma, z vami. 

Vrtec je skupina usposobljenih ljudi, ki si 

srčno prizadevajo, da bi se vaš otrok 

socializiral in v njem dobro počutil. Zato se 

mu bodo skušali čim bolj približati. Na vas 

je, da v tem poiščete tisto, kar bo za vašega 

malčka najbolje, in na njih, da mu tega 

nudijo čim več. 

 





 

 

Hvala za  
POZORNOST ! 

 



TEME 

 OTROK GRE V VRTEC 

 SE SPRAŠUJETE, ČE STE DOBRI STARŠI? 

 OTROCI VČASIH NOČEJO IZ VRTCA DOMOV 

 MORDA JE ENA DODATNA DEJAVNOST DOVOLJ? 

 OTROK Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMI KOT SPODBUDA ZA UČENJE 

SOCIALNIH VEŠČIN VSEH OTROK V SKUPINI 

 SPODBUJAJMO RAZVOJ OTROKOVIH SOCIALNIH SPRETNOSTI 

 KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU 

 USTVARJALNOST V VRTCU 

 TRMA 

 NAGRADA-KAZEN –ZLATA PRAVILA VZGOJE 
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