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PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK
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Na podlagi določb ZAKONA O VRTCIH (Uradni list št. 12/96), ODREDBE O
NORMATIVIH IN KADROVSKIH POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKE VZGOJE (Uradni list št. 57/97), in ZAKONA O VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA (Uradni list št. 30/98) in 68. člena PRAVIL VRTCA POBREŢJE
je ravnateljica zavoda sprejela (po predhodni obravnavi na seji svata zavoda Vrtca, dne……)

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Svet (ravnatelj) Vrtca Pobreţje (v nadaljnjem besedilu: zavod) s tem
pravilnikom določa postopke, ukrepe in načine ravnanj ter aktivnosti, s
katerimi se zagotavlja varnost otrok, varnost njihovega zdravja in ţivljenja
ter njihovo dobro počutje v času bivanja v zavodu.

2. člen

Ta pravilnik določa:

* delavce zavoda, ki so zadolţeni za varnost otrok,
* ukrepe pri sprejemu otrok v zavod,
* ukrepe v delavnem prihajanju in odhajanju otrok iz zavoda,
* ukrepe za varnost otrok v igralnici,
* ukrepe za varnost otrok na igrišču oziroma izven zavoda,
* higiensko-zdravstvene ukrepe,
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* postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe oziroma nesreče otroka,
* dolţnosti staršev pri aktivnostih za varnost otrok.

3. člen
delavec zavoda, ki krši določbe tega pravilnika, ne glede na to ali je do
posledice prišlo ali bi ta lahko nastopila, stori hujšo kršitev delovne dolţnosti.

II. DELAVCI ZAVODA, ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK
4. člen
Vsak delavec zavoda je dolţan in osebno odgovoren za varnost otrok v
zavodu. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolţan opravljati svoje naloge
in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo
zdravje in ţivljenje.
5. člen
Vzgojitelji, drugi strokovni delavci in varuhi so odgovorni za varnost otrok ves
čas bivanja otrok v zavodu, njihova dolţnost je nenehno bedeti nad otroki ter
zagotavljati, da otroci niso nikoli sami.
6. člen
Delavci sluţbe za pripravo prehrane, sluţbe za vzdrţevanje objektov in igrišč
ter sluţbe za pranje in vzdrţevanje perila so pri svojem delu dolţni skrbeti,
da z delom, s svojimi delavnimi napravami in pripravami ter izdelki ne ogroţajo
varnosti otrok.
7. člen
Delavec zavoda ne more zavrniti izvršilne nujne naloge, ne glede na
sistemizacijo in opis delavnega mesta, ki mu je naloţena z namenom preprečiti
ogroţenost otrok.
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III. UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V ZAVOD

8. člen
Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v zavod zdravniško pregledani pri
specialistu zdravniku- pediatru.
Starši otrok ali osebe, ki skrbijo za otroke (v nadaljnjem besedilo :starši)
oddajo ob sprejemu otroka vzgojitelju oziroma delavcu, ki sprejme otroka,
potrdilo zdravnika pediatra, da je otrok zdrav in sposoben obiskovati zavod.
Potrdilo ne sme biti staro, k njemu pa more biti priloţena tudi vpisnica.

9. člen
Starši morejo ob sprejemu otroka v zavod, najkasneje pa ob prvem razgovoru
z vzgojiteljem opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če
le ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so dolţni vzgojitelja
opozoriti i n seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjeni, zlasti, s
tistim, ki bi lahko ogroţala njihovo varnost ali varnost drugih otrok.
10. člen
Starši so dolţni posredovati zavodu telefonsko številko in druge podatke o
tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih
dogodkov z otrokom oziroma dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma
izvedo.
11. člen
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se morejo upoštevati
normativi o najvišjem dopustnem št. otrok, ki so določeni z Odredbo o

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK

VRTEC POBREŢJE MARIBOR
Cesta XIV. Divizije 14/a
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti pedagoške vzgoje
(uradni list št. 57/97), oziroma z dogovorjeni z ustanoviteljem.

IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU
12. člen
Strokovni delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz
zavoda, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le
staršem, drugim osebam pa, če predloţijo za to pismeno pooblastilo staršev.
Spremljevalci so lahko tudi stari od 10-14 let, če to pisno dovoljujejo starši
otroku(80. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu 1.98).
Če se v druţini zgodijo spremembe ( ločitveni postopek, ločitev, razpad izven
zakonske skupnosti), je vzgojiteljica pozorna predvsem na otroka.
Vzgojiteljica odda otroka staršu s katerim otrok ne ţivi oziroma mu otrok ni
dodeljen le, če predloţi dokument Centra za socialno delo ali sodišča, s
katerim dokazuje uradne pravice.
Otroci, ki obiskujejo zavod, morajo na poti do zavoda in iz zavoda imeti
spremstvo.
13. člen
Delavec zavoda, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom odvzeti vse
predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost otroka samega ali
varnost drugih otrok.
Starše otroka, ki mu je bila odvzeta stvar ali predmet, s katerim bi lahko bila
ogroţena varnost otroka ali drugih otrok, mora delavec zavoda ki je sprejel
otroka, opozoriti na posledico nošenje takšnega predmeta in od njih zahtevati,
da otroku onemogočijo prinašanje ali posest takšnih stvari.
Vzgojitelj je dolţan na prvem roditeljskem sestanku seznanit starše o stvareh
in predmetih, ki pomenijo potencialno nevarnost za otrokovo oziroma da
drugih otrok zdravje in ţivljenje.
14. člen
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Če se ob prihodu otroka v zavod ugotovijo morebitni prvi znaki
obolenja(vročina, izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj,…), je delavec, ki
sprejema, dolţan otroka odkloniti.
Če se opisani znaki ugotovijo med dnevom, je dolţan vzgojitelj obvestiti
starše, otroka pa po potrebi izolirati.

Če je otrok zaradi specifične bolezni dalj časa odsoten, morajo starši otroka
predloţiti vzgojitelju otroka oziroma pom. vzg. V oddelku zdravniško potrdilo,
da je otrok zdrav in da se sme ponovno vključiti v zavod.

V. UKREPI ZA VARNOST OTROK V IGRALNICI
15. člen
Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov zavoda je odgovoren vzg., v
njegovi odsotnosti pa pom. vzg.
16. člen
Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako,
da se zagotovi varnost otrok, in sicer predem tako:









da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti in je brezhibna
da otroci uporabljajo opremo varno ( Pravila oddelka v Letnem delovnem
načrtu oddelka)
da se otrokom preprečujejo nevarna ravnanja ali gibanja v igralnici
da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja
ipd,. kar lahko škoduje
da se delo z nevarnim orodjem ali delavnimi pripomočki organizira tako, da
ima vzgojitelj ali varuh stalen pregled nad ravnanjem otrok
da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delavnimi
pripomočki, ki so nevarni
da je zagotovljen pregled nad otroki pri zapuščanju igralnice in jim je
zagotovljena pomoč, ko jo potrebujejo
da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroţa njihovo
varnost(odpiranje oken, omar na višini, električna pomagala ipd.)
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da se otrokom prepreči uţivanje oziroma nepravilna uporaba materialov,
namenjenih za vzgojno del(igrače, lepila, plastelin, barvice,ipd.) in ostala
sredstva, ki so namenjena za vzdrţevanje higienskih razmer v
zavodu(čistila, razkuţila ipd.)
da se zagotovi da v bivalnih prostorih ni prepiha
pa se zagotovijo varna, brezhibna in čista tla(suha ipd.)
da so prostori ustrezno zračeni
da otroci niso izpostavljeni neugodnim temperaturnim razmeram (slačenje,
oblačenje, pokrivala, senčila, gibanje na prostem pri temperaturi največ do
minus 10° C, v poletnih mesecih v vročini pa ne na prostem med 10. in 15.
uro,….)

17. člen
Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok. Pozornost je v tem času
namenjena uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane, ustrezni pripravi,delitvi
hrane in uţivanju hrane (koščičasto sadje, ribe ipd.).
Neposredno pred spanjem je strokovni delavec oddelka dolžan preveriti, ali
so usta otrok prazna.

18. člen
Med počitkom, še posebej med spanjem mora biti zagotovljen mir. Otroci morajo
biti med počitkom urejeni in pokriti primerno sobni temperaturi.
Otroci počivajo oz. spijo v skladu s svoji potrebo.
Vzg. ali pom. vzg. je dolţan biti prisoten pri otrocih ves čas počitka.
Po končanem spanju oziroma počitku je treba nemudoma pospraviti leţalnike
oziroma druge spalne pripomočke ter prostor urediti in pripraviti za nemotene
dejavnosti.

VI. UKREPI ZA VARNOST OTROK ZUNAJ ZAVODA
19. člen
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Na sprehodu, izletu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov
zavoda, morata otroke enega oddelka varovati oziroma spremljati najmanj 2
delavca oziroma 2 odrasli osebi.
Aktivnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako,
da ima delavec zavoda stalen in nemoten pregled nat vsemi otroci svojega
oddelka.
20. člen
Vzg. in pom. vzg. morajo biti pred sklenitvijo delavnega razmerja v zavodu
seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta
oziroma območja, ki so še predvsem nevarna za otrokovo varnost.
Pomočnik ravnatelja je dolţan delavce seznanjati z dejstvi iz prvega odstavka
tega člena, prav tako pa tudi s spremembami v okolju in na mestih, kamor se vodi
otroke na sprehod oziroma kjer se izvajajo druge aktivnosti z otroki, če se
izvedejo take spremembe, ki bi lahko ogroţale varnost otrok.

21. člen
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pom. vzg.
predvsem dolţan:
 da mora hišnik, v njegovi odsotnosti pa vzgojiteljica ali pomočnica
vzgojiteljice pred izvajanjem zunanjih aktivnosti pregledati stanje
urejenosti na igrišču. Šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega
oddelka in so vse pomanjkljivosti odpravljene lahko otrokom dovoli
uporabo igrišča,
 da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še
pred izhodom otrok,
 da opozori otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem,
 da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer
obstaja,nevarnost za otroke,
 da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in njihovim
gibanjem
 da prepreči ravnanja otrok ali njihovo početje, ki ogroţa lastno zdravje
in ţivljenje otroka ali drugih otrok v skupini,
 da o organiziranih izletih obvesti vodjo enote oz. ravnatelja, starše,
 da v primeru da se otrok izgubi ali ponesreči, ravna v skladu z
določbami tega pravilnika.
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Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo, mora med voţnjo imeti na glavi
zaščitno čelado.

VII. HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI
22. člen
Izvajanje higiensko zdravstvenih ukrepov je dolţnost delavcev v zavodu v
smislu lastnih ravnanj ter osebne higiene.
Delavci zavoda so dolţni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter
prostorov zavoda, v katerih so otroci oziroma s katerimi prihajajo v stik z
otroci.
23. člen
Pri izvajanju zdravstveno higienskih ukrepov so delavci zavoda predvsem pa
vzg. in pom. vzg. dolţni:
 da preprečujejo vstop otrokom v prostore zavoda, ki niso namenjeni
bivanju otrok oz. njihovi uporabi,
 da onemogočijo otrokom dostop do nevarnih stvari(čistila, razkuţila,
zdravila),
 da so seznanjeni z morebitnimi kroničnimi obolenji otrok(sladkorna
bolezen, astma, vročinski krči ipd.),
 da v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestijo vodjo enote
oz. ravnatelja, ob tem pa poostrijo higieno,
 da ob infekcijskem obolenju posameznega otroka takoj obvestijo
starše otroka, otroka pa osamijo(izolirajo),
 da dosledno upoštevajo ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE
TOBAČNIH IZDELKOV (Uradni list RS 19.10. 1996),
 da preprečujejo staršem otrok oziroma osebam vstop v igralnice in
druge prostore zavoda, ki niso zanje namenjeni, če nimajo za to
primerne obutve (copati),
 da ne dajejo zdravil otrokom, razen v oddelku za otroke z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju, s pisnim zaprosilom odgovornega
zdravnika in z dovoljenjem staršev,
 da skrbijo za higieno otrok, njihovih oblačil in da o potrebni higieni
otrok opozarjajo starše.

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK

VRTEC POBREŢJE MARIBOR
Cesta XIV. Divizije 14/a

24. člen
Delavci zavoda, katerih dela in naloge so takšnega značaja, da je za njihovo
izvajanje po predpisih in po določbah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest,
potreben poseben periodični zdravniški pregled, so dolţni redno opravljati
preglede.

VIII. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA IN
NESREČE OTROKA
25. člen
V primeru nenadnega obolenja otroka mora vzgojitelj ali drug delavec zavoda, ki
prvi ugotovi tako obolenje, o tem obvesti starše in vodjo enote oz. ravnatelja ali
pomočnika ravnatelja. Če staršem zaradi njihove odsotnosti ni mogel posredovati
obvestila oziroma ne morejo takoj priti po otroka, pa je zdravniška pomoč nujna,
vzgojitelj odpelje otroka, po odobritvi vodje enote oziroma ravnatelja
pooblaščeni delavec.
Če gre za nalezljivo otroško bolezen v skupini, organizatorka zdravstveno
higienskega reţima pripravi pisne informacije o bolezni in o tem obvesti starše
otrok v enoti preko oglasne deske ali zloţenk.
O pojavu nalezljive otroške bolezni je potrebno takoj obvestiti ravnatelja oz.
njegovega pomočnika in organizatorja zdravstveno higienskega reţima.
Če otrok zboli in ga starši ne pripeljejo v vrtec, so ti dolţni, da sporočijo vzrok
otrokove odsotnosti.
Ko je zdravljenje po mnenju zdravnika zaključeno, lahko starši otroka ponovno
pripeljejo v vrtec.
V primeru ušivosti morajo starši dosledno upoštevati navodila in izvajati ukrepe
razuševanja.
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Nihče od delavcev zavoda ne more dovoliti zdravniškega posega v telo otroka
brez poprejšnje pismene odobritve staršev.
Nujnost posega v otrokovo telo indicira le zdravnik.
26. člen
V primeru nesreče je vzgojitelj ali drugi delavec zavoda, usposobljen za nudenje
prve pomoči, dolţan nuditi otroku prvo pomoč in takoj priskrbeti zdravniško
pomoč.
V primeru nudenja prve pomoči ponesrečenemu otroku je treba zavarovati kraj
nesreče in storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe od ţe dobljene in da se
nesreča ne ponovi.
O nesreči mora prisotni delavec takoj obvestiti vodjo enote, ravnateljico,
organizatorko zdravstveno higienskega reţima in starše.
Če starši ne morejo priti takoj po otroka in je zdravniška pomoč nujna, spremlja
otroka k zdravniku vzg. oz. pom. vzg.
O nezgodi oz. dogodku mora prisotni delavec napisati poročilo in en izvod oddati
staršem za informiranje zdravnika ter en izvod OZHR.

27. člen
V primeru nesreče otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje, je potrebno
poskrbeti za varnost drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa ravnati in zanju
ukrepati po določbi predhodnega člena.
Na daljših sprehodih oz. izletih mora vzgojiteljica imeti pri sebi torbico prve
pomoči s popolno opremo.

28. člena
V primeru, da otrok zauţije predmet ali drugo nevarno stvar in bi lahko nastopile
posledice za otrokovo zdravje, je treba o tem nemudoma obvestiti starše in
vodjo enote oz. ravnatelja, otroka pa odpelje k zdravniku.
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29. člen
Delavec zavoda ne more in ne sme sam presojati o morebitnih posledicah nesreče
ali kakršnega drugega ravnanja, katerega posledica bi lahko bila poškodovanje.
O nesreči, ki bi po splošnih zakonih lahko imela posledice za otroka, je delavec
zavoda, ki tako nesrečo opazi ali izve, dolţan obvestiti vodjo enote oz. ravnatelja,
ki odloči o nadaljnjih ukrepih.

30. člen
Delavec zavoda je dolţan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila
otroku in starše opomniti naj otroka opazujejo, če se bodo pojavili znaki
morebitne poškodbe.
31. člen
V primeru, da se otroka pogreši oz. se zgubi, je potrebno nemudoma organizirati
iskanje otroka, hkrati pa obvestiti vodjo enote oz. ravnatelja. Če se otroka v
najkrajšem času ne najde, je potrebno obvestiti starše in policijo.

IX. DOLŽNOSTI STARŠEV
32. člen
Starši otrok so dolţni spoštovati določila tega pravilnika in navodila vzg., ki se
nanašajo na varnost otrok v zavodu.
33. člen
Starši so dolţni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi
lahko ogrozili njegovo zdravje oz. zdravje in varnost drugih otrok.
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Na zahtevo vzg. ali pom. vzg., ki sprejme otroka v dnevno varstvo, morajo starši
odvzeti otroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka in druge
otroke.
34. člen
Starši so dolţni skrbeti za otrokovo osebno higieno oblačil.
V primeru, da vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dlje časa in da tak lahko
ogrozi zdravje drugih otrok, na to opozori starše. Če se stanje ne izboljša, zavod
o tem seznani pristojni Center za socialno delo.
Če delavec zavoda ugotovi na otroku znake nasilja oz. mučenja, obvesti o tem
vodjo enote oz. ravnatelja, ki odločata ali se otroka odpelje k pristojnemu
zdravniku.

X. KONČNE DOLOČBE

35. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik______________
Voden v registru splošnih aktov pod št._________________.

37. člen
Ta pravilnik se v registru splošnih aktov vodi pod št. _________________

Ravnateljica:
RAKOVNIK Katarina
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