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OPREDELITEV SVETOVALNE SLUŽBE 

Svetovalna služba je strokovni sodelavec v vrtcu, ki sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu pri 

samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in spodbudno 

vzgojno-izobraževalno okolje. Skupaj si prizadevamo, da bi bili čimbolj uspešni pri 

zagotavljanju optimalnega razvoja otroka, kar je temeljni cilj vrtca, ne glede na spol, socialno 

in kulturno poreklo, narodno pripadnost, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo. 

Preko svetovalnega odnosa, se svetovalna služba vključuje v reševanje raznolikih vprašanj 

vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in rešuje pedagoška, psihološka in socialna vprašanja, 

preko prepletanja dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije.  

Cilji in naloge svetovalnega dela se izvajajo na podlagi in v skladu s programskimi smernicami 

za svetovalno službo za predšolsko vzgojo v vrtcu. Pri tem upoštevamo načelo strokovnosti in 

strokovnega izpopolnjevanja, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, 

strokovnega sodelovanja in povezovanja, načelo aktualnosti, načelo razvojne usmerjenosti, 

načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe, načelo 

celostnega pristopa, načelo svetovanja v svetovalnem odnosu ter načelo evalvacije lastnega 

dela. Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo z otroci, s strokovnimi delavci, s starši, 

z vodstvom vrtca, ter zunanjimi ustanovami, z namenom, da bi odrasli čim bolje razumeli 

otroke in njihove potrebe, ter se znali ustrezno odzivati nanje.  

Prednostna naloga svetovalne službe je strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim 

delavcem. Pri tem nas vodijo otrokove individualne potrebe.  Svetovalno delo poteka preko 

posvetovalnih pogovorov, načrtovanja pomoči, priprave strokovnih prispevkov, sodelovanja z 

zunanjimi institucijami,… 

Svetovalna služba je za razgovor, svetovanje ali informacije prisotna ob torkih in četrtkih, med 

7.20 in 15.00 uro, v prostorih uprave vrtca Ljutomer, na telefonu (02) 585 15 56 ali preko e-

pošte vrtec.ljutomer.svetovalna@gmail.com.  
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NALOGE IN CILJI SVETOVALNEGA DELA 

 

 

NALOGE IN CILJI SVETOVALNEGA DELA 
 

SVETOVALNO DELO Z 

OTROKI 

 Izvaja se posredno, preko sodelovanja s starši, 

strokovnimi delavkami in zunanjimi organizacijami, 

po potrebi.  

 Namenjeno je podpori otrokovega razvoja, 

preventivnemu delu 

o Redni obiski skupin;  

o Pogovori s strokovnimi delavkami o 

posebnostih otrok; 

o Načrtovanje pomoči s strokovnimi 

delavkami in starši (delo z otrokom v vrtcu 

in doma, napotitev v dodatno strokovno 

obravnavo ali postopek usmerjanja); 

o Izvedba dejavnosti na oddelku (brain 

gym,…). 

 in odkrivanju otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč 

in koordinacija le-te. 

o priprava individualiziranih programov in 

poročil v sodelovanju s strokovno skupino; 

o spremljanje in evalvacija napredka v 

sodelovanju s strokovno skupino; 

o skrb za redno medsebojno komunikacijo in 

sodelovanje članov strokovne skupine in 

staršev; 

o podpora staršem v postopku usmerjanja; 

o sodelovanje z ZRSŠ in komisijo za 

usmerjanje. 

 

SODELOVANJE S 

STROKOVNIMI 

SODELAVKAMI IN 

SODELAVCI 

 Svetovalna služba je dostopna in ima redne stike s 

strokovnimi delavkami za namen izmenjave 

aktualnih informacij, posvetovanja in poznavanja 

značilnosti otrok in oddelkov.  

o Posvetovanje o izzivih v oddelku, 

posebnostih posameznih otrok; 

o Posvetovanje v primeru identifikacije 

odstopanj v otrokovem razvoju; 



 

 

o Pomoč pri načrtovanju pomoči in 

prilagoditev; 

o Pomoč pri načrtovanju pogovorov s starši;  

o Sodelovanje pri pogovornih urah, 

roditeljskih sestankih (po potrebi); 

o Sodelovanje pri pripravi poročil in 

individualiziranih programov; 

o Nudenje podpore za razvijanje 

spodbudnega učnega okolja; 

o Predlogi za strokovno izpopolnjevanje 

(izobraževanja, literatura); 

o Sodelovanje pri vključevanju in uvajanju 

novo sprejetih otrok v skupino; 

o Sodelovanje pri prehodu otrok iz vrtca v 

šolo, iz oddelka v oddelek 

 

SODELOVANJE S STARŠI IN 

DRUŽINAMI  

 Cilj dela s starši je skupno zagotavljanje čimbolj 

kvalitetnega življenja otrok, preko vzajemne 

pomoči pri razumevanju in spodbujanju 

otrokovega razvoja. 

o Individualni pogovori, posvetovanje o 

otrokovih posebnostih, o razvoju, 

opažanjih, počutjem, odzivanjem; 

o Zagotavljanje dostopnosti svetovalne 

službe (uradne ure, pogovorne ure za 

starše, možnost telefonskih pogovorov, 

komunikacija preko e-pošte); 

o Posvetovanje o prehodu otroka iz vrtca v 

šolo, odložitvi šolanja; 

o Podpora in posvetovanje staršem ob vpisu 

in vstopu otroka v vrtec, ter v uvajalnem 

obdobju; 

o Informiranje in posvetovanje s starši glede 

vpisa in uvajanja v vrtec; 

o Informiranje staršev in skrbnikov o 

možnosti pridobitve pomoči ob zaznanih 

razvojnih ali čustveno vedenjskih težavah 

otrok 

o Podpora družinam, ki prihajajo iz tujega 

okolja; 



 

 

o Podpora družinam s posebnimi socialnimi 

razmerami; 

o Sodelovanje na roditeljskih sestankih 

(novincev in prvi sestanek v šolskem letu) 

 

SODELOVANJE Z VODSTVOM 

VRTCA 

o Sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in 

evalvaciji pedagoškega dela; 

o Sodelovanje pri oblikovanju oddelkov; 

o Sodelovanje pri letnem postopku vpisu 

otrok v vrtec; 

o Redna izmenjava informacij in posvetovanje 

o aktualnih izzivih; 

o Posvetovanje o izvedbi nalog svetovalne 

službe; 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 

INSTITUCIJAMI IN 

STROKOVNJAKI 

 Svetovalna služba se povezuje in sodeluje z 

različnimi ustanovami in zunanjimi strokovnjaki  z 

namenom nudenja učinkovite celostne pomoči 

otroku in družini. 

o Sodelovanje in povezovanje s centrom za 

socialno delo; 

o Sodelovanje u Zavodom RS za šolstvo; 

o Sodelovanje z Dispanzerjem za mentalno 

zdravje; 

o Sodelovanje z osnovnimi šolami; 

o Sodelovanje z defektologi, mobilnimi 

pedagogi, logopedi,…, ki izvajajo dodatno 

strokovno pomoč v vrtcu 

 

DRUGO o Koordinacija dela strokovnih skupin za 

pripravo individualiziranih programov na 

podlagi odločbe ZRSŠ o umerjanju otrok s 

posebnimi potrebami; 

o Vodenje osebnih map otrok z odločbo; 

o Udeležba na seminarjih, organiziranih v 

sklopu vrtca 

o Sodelovanje v Pomurskem aktivu 

svetovalnih delavk   

o Udeležba strokovnih izobraževanj za 

nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. 

 



 

 

Z konstruktivnim sodelovanjem z vsemi udeleženci vzgojnega procesa, starši, strokovnimi 

delavkami, vodstvom, ter zunanjimi organizacijami in strokovnjaki, stremimo k zagotavljanju 

dovolj varnega in vzpodbudnega okolja za napredek in optimalni razvoj otrok v našem vrtcu. 

Prizadevamo si, da bi se vsi otroci počutili sprejeti, varni, zadovoljni, ter da bi skozi vključenost 

v naš vzgojno-izobraževalni program dosegli optimalno podlago za nadaljnji osebnostni razvoj 

in šolanje.  


