Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 36/10),
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št.
27/14, 47/17 in 43/18), Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Ur.l. RS, št. 16/08, 68/16 in
54/17) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 82/13, 69/17 – popr., 68/16, 54/17
in 3/18 – odl. US) je Svet Vrtca Pedenjped na svoji 19. seji dne 7.5.2019
sprejel:

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Svet Vrtca Pedenjped (v nadaljnjem besedilu vrtec) s tem pravilnikom določa postopke,
ukrepe in načine ravnanj in aktivnosti, s katerimi zagotavlja varnost otrok, varnost njihovega
zdravja in življenja ter njihovo počutje v času bivanja v vrtcu.
2. člen
Ta pravilnik določa:
§ delavce vrtca, ki so zadolženi za varnost otrok,
§ ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec,
§ ukrepe pri dnevnem prihajanju otrok v vrtec in njihovem odhajanju iz vrtca,
§ ukrepe za varnost v igralnici,
§ ukrepe za varnost otrok na igrišču oziroma izven vrtca,
§ higiensko-zdravstvene ukrepe,
§ postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe oziroma nesreče otroka,
§ dolžnosti staršev pri zagotavljanju varnosti otrok.

II.

DELAVCI VRTCA ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK

3. člen
Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok v zavodu, neposredno pa
strokovni delavci, ki delajo z otroki. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati
svoje naloge in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje
in življenje.
4. člen
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok
ves čas bivanja otrok v vrtcu.
5. člen
Delavci službe za pripravo hrane, službe za vzdrževanje objektov in igrišč ter službe za pranje
in vzdrževanje perila so pri svojem delu dolžni skrbeti, da z delom, s svojimi delovnimi
napravami in pripravami ter izdelki ne ogrožajo varnosti otrok.
6. člen
Delavec vrtca ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ne glede na sistemizacijo in opis
delovnega mesta, ki mu je naložena z namenom preprečiti ogroženost otrok.

III.

UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC

7. člen
Vsi otroci morajo pred sprejemom v vrtec opraviti zdravstveni pregled pri svojem osebnem
zdravniku - pediatru. Po opravljenem pregledu pediater izpolni obrazec »Potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka«. Z njim pediater potrjuje, da ni kontraindikacij za sprejem otroka
v vrtec. Starši morajo izpolnjeno potrdilo pediatra oddati otrokovi vzgojiteljici pred prvim
sprejemom v vrtec.
8. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja seznaniti z morebitnimi posebnostmi
otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so
dolžni vzgojitelja seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, zlasti s tistimi, ki
lahko ogrožajo njegovo varnost ali varnost drugih otrok.

9. člen
Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče
takoj dobiti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za
katera je nujno, da jih nemudoma izvedo.
10. člen
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora spoštovati veljavni Pravilnik o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

IV.

UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK

11. člen
Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, morajo otroka
osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če so
jih starši pisno pooblastili.
Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo v skladu z 87.
čl. Zakona o pravilih cestnega prometa in sicer polnoletne osebe ali otroka, starejšega od 10
let, s pisnim soglasjem staršev. V primeru neizpolnjevanja določb navedenega zakona s strani
staršev, je dolžnost strokovnih delavcev, da jih na to opozorijo, sami pa ravnajo v skladu z
zakonom.
12. člen
Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora otroku pri sprejemu 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 ogrožena varnost
otroka ali drugih otrok, mora delavec vrtca, ki je sprejel otroka, opozoriti na posledico nošenja
takšnega predmeta in od njih zahtevati, da otroku onemogoči prinašanje ali posest takšnih
stvari.
Vzgojitelj je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše o stvareh in predmetih, ki
pomenijo nevarnost za otrokovo zdravje ali življenje oziroma za zdravje ali življenje drugih
otrok (npr. ostri predmeti, drobni predmeti, ki se jih lahko pogoltne, nevarne tekočine idr.).
13. člen
Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo očitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji,
bruhanje, hujši kašelj ipd.), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.

Če se znaki obolenja ugotovijo tekom dneva, je vzgojitelj dolžan obvestiti starše, otroka pa po
potrebi izolirati.

V.

UKREPI ZA VARNOST OTROK V IGRALNICI

14. člen
Za varnost otrok v igralnici in drugih prostorih vrtca sta neposredno odgovorna strokovna
delavca tega oddelka, vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, oziroma oseba, ki ju nadomešča.
Otroci morajo biti v času bivanja v prostorih vrtca stalno pod nadzorom vzgojitelja ali
pomočnika vzgojitelja.
Puščanje otrok samih brez nadzora se šteje kot hujša kršitev delovne dolžnosti.
15. člen
Pri vseh dejavnostih in dnevni rutini otrok v igralnici skozi ves dan je potrebno organizirati
delo tako, da se zagotovi varnost otrok in sicer predvsem tako:
§ da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
§ da otroci uporabljajo opremo varno,
§ da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,
§ de se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd., kar
lahko škoduje,
§ da se delo z orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojitelj ali
pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok,
§ da se zagotavlja kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice, ter pregleda, ali v prostoru,
v katerega vstopajo, ni puščenih nevarnih predmetov (garderoba, telovadnica, hodniki...)
§ da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken,
električni pripomočki ipd.),
§ da se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba materialov,
namenjena za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice ipd.) in stik z ostalimi
sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih razmer v vrtcu (čistila, razkužila
ipd.),
§ da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko
neugodno vplivale na njihovo zdravje
§ da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,
§ da se zagotovijo varna tla (suha ipd.).

16. člen
Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora,
temperaturi hrane in uživanju hrane (koščičasto sadje, ribe ipd.)
Neposredno pred počitkom otrok je vzgojitelj dolžan preveriti ali so usta otrok prazna.
17. člen
Med počitkom morajo biti otroci oblečeni in pokriti primerno sobni temperaturi. Vzgojitelj ali
pomočnik vzgojitelja je dolžan biti prisoten pri otrocih ves čas počitka.

VI.

UKREPI ZA VARNOST OTROK IZVEN VRTCA

18. člen
Če je dejavnost organizirana izven zgradbe in igrišča vrtca ali če je dejavnost vezana na
prevoz, morajo strokovni delavci ravnati skladno s 35. členom Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki opredeljuje spremstvo otrok.
Aktivnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima
delavec stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka.
19. člen
Vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu
seznanjeni z določili Pravilnika o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati tudi
mesta oziroma območja, ki so še posebej nevarna za otrokovo varnost.
20. člen
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja
dolžan:
§ da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega
oddelka,
§ da pred igro otrok zunaj (na igrišču, travniku,…) pregleda prostor, da je varen,
§ da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale 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 in njihovo početje, ki lahko ogrozi njihovo zdravje ali
življenje,

§
§
§
§

da zagotovi, da otroci pri vožnji s kolesi in kolesnimi poganjalci obvezno uporabljajo
zaščitno čelado,
da o organiziranju izleta obvesti starše,
da v primeru nesreče obvesti starše in upravo vrtca,
da v primeru, da se otrok izgubi ali ponesreči, ravna v skladu z določbami tega pravilnika.
21. člen

Pri organizaciji enodnevnega bivanja zunaj vrtca (izleti, obiski...), ki jih organizira vrtec,
mora biti organizator izleta pozoren na:
§ izbiro avtobusnega prevoznika z ustreznim tehničnim pregledom vozila, ustrezno
kapaciteto sedežev glede na število otrok tako, da ima vsak otrok svoj sedež in je pripet z
varnostnim pasom. Otroci v avtobusu ne smejo sedeti na prvih sedežih.
§ izbiro varne in za predšolske otroke primerne lokacije bivanja in možnosti za zunanje
aktivnosti otrok,
§ primerno, kvalitetno in varno hrano ter zadostno število obrokov hrane,
§ ustrezno opremo za športne in druge aktivnosti,
§ število spremljevalcev otrok v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
Za organizacijo večdnevnih bivanj zunaj vrtca (letovanje, zimovanje, vrtec v naravi, ipd.)
vrtec pridobi najugodnejšo ponudbo v objektih, primernih za predšolske otroke, starši pa nato
sami sklepajo pogodbo z izbranim izvajalcem. Izbrani izvajalec podpiše posebno pogodbo z
vrtcem, v kateri je navedeno število otrok in število potrebnih spremljevalcev, za katere
poskrbi vrtec v skladu z zadnjo alinejo 1. odstavka tega člena.
22. člen
Delavci vrtca in drugi spremljevalci otrok morajo na eno ali večdnevnem bivanju otrok izven
vrtca pri svojem delu z otroki upoštevati vsa določila tega pravilnika, ki se nanašajo na varno
delo in bivanje otrok.

VI.

ZDRAVSTVENO - HIGIENSKI UKREPI

23. člen
Izvajanje zdravstveno - higienskih ukrepov je dolžnost delavcev vrtca v smislu lastnih ravnanj
ter osebne higiene.
Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter prostorov, v katerih so
otroci oz. s katerimi otroci prihajajo v stik.

24. člen
Pri izvajanju zdravstveno - higienskih ukrepov so delavci vrtca, predvsem pa vzgojitelji in
pomočniki vzgojitelja dolžni:
§ da otrokom preprečujejo vstop v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma
njihovi uporabi (kuhinja, kurilnica, hišnikova delavnica ipd.),
§ da otrokom onemogočijo dostop do nevarnih snovi, pripomočkov, orodij (čistila,
razkužila, zdravila, noži, ročni rezalnik za papir, električna orodja ipd.),
§ da so s strani staršev oz. otrokovega pediatra seznanjeni z morebitnimi kroničnimi
obolenji otrok (sladkorna bolezen, astma, vročinski krči ipd.),
§ da v primeru pojava nalezljive bolezni v oddelku poostrijo higienski režim in ustrezno
ukrepajo (postopek je podrobneje opredeljen v 27. členu pravilnika),
§ da ne kadijo v prostorih vrtca in tudi ne izven zaprtih prostorov na celotnem zemljišču
vrtca in nikoli v prisotnosti otrok (sprehodi z otroki, izleti ipd.),
§ da staršem otrok oziroma drugim osebam, ki niso zaposlene v vrtcu oz. nepooblaščenim
osebam ne dovolijo vstop v prostore vrtca, ki jim niso namenjeni (kuhinja, kurilnica ipd.),
§ da ne dajejo zdravil otrokom v vrtcu, razen v izjemnih primerih in pod posebnimi pogoji:
- antipiretik (zdravilo za zniževanje povišane telesne temperature) smejo dati
otroku le v skladu z internim navodilom » Dajanje zdravil otrokom v vrtcu« in
če predhodno pridobijo pisno soglasje staršev za dajanje antipiretika;
- druga zdravila lahko dajo otroku le v primeru, ko starši prinesejo zdravilo in
obvezno tudi zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z natančnimi pisnimi
navodili za dajanje določenega zdravila določenemu otroku v vrtcu (kdo,
komu, kdaj, kako, doza ipd.),
§ da skrbijo za higieno otrok v vrtcu in da otrokom privzgajajo osnovne higienske navade
(umivanje rok, brisanje noskov, pravilno kašljanje – zaščita ust ipd.)
25. člen
Delavci vrtca, katerih delo je takšnega značaja, da je za njegovo izvajanje, po predpisih in
določbah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, potreben poseben periodični zdravniški
pregled, so dolžni redno opravljati take preglede.

VIII. POSTOPKI IN NAČINI RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA ALI
NEZGODE OTROKA
26. člen
V primeru pojava bolezenskih znakov pri otroku v vrtcu mora vzgojitelj oz. pomočnik
vzgojitelja o tem takoj po telefonu obvestiti otrokove starše in jih pozvati, da pridejo čim prej
po otroka.

O pojavu nalezljive bolezni v skupini mora vzgojitelj s tem v pisni obliki seznaniti starše vseh
otrok v skupini (obvestilo na oglasni deski).
Če se pri otroku v vrtcu pojavijo kakršnikoli bolezenski znaki, ki bi lahko ogrozili otrokovo
življenje, mora prisotni delavec takoj poklicati center za obveščanje na tel št. 112 in ravnati po
njihovih navodilih. V takem primeru, ko obstaja tudi samo sum, da je ogroženo življenje
otroka, kličemo obvezno najprej center za obveščanje (112) in šele potem otrokove starše.
V primeru, da je potreben prevoz otroka z reševalnim vozilom, staršev pa še ni prisotnih, naj
otroka, do prihoda staršev, če reševalci dovolijo, spremlja nekdo od zaposlenih, ki ga otrok
pozna.
Pojav nalezljive bolezni v skupini mora vzgojitelj zabeležiti v dnevnik in po telefonu s tem
seznaniti tudi organizatorko zdravstveno-higienskega režima, ki vodi evidenco nalezljivih
bolezni v vrtcu.
27. člen
V primeru poškodbe otroka so prisotni zaposleni poškodovanemu otroku dolžni takoj nuditi
nujno prvo pomoč, zavarovati kraj nesreče in ravnati v skladu z internim navodilom
»Ukrepanje v primeru nezgode otroka v vrtcu«.
O poškodbi otroka mora vzgojitelj po telefonu obvestiti otrokove starše, v primeru hujše
nesreče in če je otrokovo življenje ogroženo, nekdo od prisotnih zaposlenih takoj, še preden
pokliče starše, pokliče center za obveščanje (tel. št. 112) in ravna po njihovih navodilih.
V primeru težjih nezgod mora vzgojiteljica obvestiti organizacijsko vodjo enote in po telefonu
tudi ravnateljico in organizatorko zdravstveno - higienskega režima.
Vsako nezgodo otroka mora vzgojiteljica zabeležiti v dnevnik in izpolniti obrazec »Poročilo o
nezgodi otroka v času organiziranega varstva«. Izpolnjeno poročilo je potrebno poslati
organizatorki zdravstveno – higienskega režima, ki vodi evidenco nezgod v vrtcu.

28. člen
V primeru nezgode otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje je potrebno poskrbeti za
varnost drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa ravnati v skladu z določbami predhodnega
člena.

29. člen
V primeru, da otrok zaužije predmet ali drugo nevarno stvar in bi lahko nastopile posledice za
otrokovo zdravje oz. življenje, mora strokovni delavec takoj poklicati center za obveščanje
(tel. št. 112) in ravnati po njihovih navodilih. Po tem pokliče tudi otrokove starše,
organizacijsko vodjo enote, organizatorko zdravstveno – higienskega režima in ravnateljico.
30. člen
Vzgojitelj je dolžan seznaniti starše o vsaki, tudi najmanjši nezgodi, ki se je pripetila otroku v
vrtcu in jih opomniti naj otroka opazujejo tudi doma, če bi se morda kasneje pojavili kakšni
dodatni znaki poškodbe (npr. bruhanje po udarcu v glavo, bolečine ipd.).
31. člen
V primeru, da se otroka pogreši oziroma se otrok izgubi, je potrebno nemudoma organizirati
iskanje otroka, obvestiti organizacijsko vodjo enote in ravnateljico. Če se otroka v najkrajšem
času ne najde, je potrebno obvestiti starše in policijo.

IX.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV O OTROCIH IN STARŠIH

32. člen
Delavci vrtca zagotavljajo varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o vrtcih, Zakonom
o varovanju osebnih podatkov, Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu, Pravilnikom o zbiranju
in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter Uredbe (EU) 2016/679 (do
uveljavitve zakonodaje, ki bo implementirala določbe navedene uredbe.
Osebni podatek je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne glede na
obliko, v kateri je izražen.
33. člen
Osebne podatke so delavci vrtca dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Za poklicno skrivnost
štejejo osebni podatki, ki so del dokumentacije vrtca ter vse, kar vzgojitelj in drugi strokovni
delavci vrtca zvedo o razvoju otroka ter o njegovih družinskih razmerah.
Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti se šteje za kaznivo dejanje (142. člen KZ-1).

34. člen
Osebne podatke o otroku in njegovi družini delavci vrtca lahko posredujejo samo otrokovim
staršem, drugim organom in organizacijam pa le, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z
zakonom ali na podlagi pisnega soglasja staršev.
35. člen
Ne glede na dolžnost varovanja poklicne skrivnosti morajo delavci, ki pri svojem delu
ugotovijo ogroženost otroka, v skladu s predpisi, o tem takoj obvestiti svetovalno službo, ta
pa vodstvo zavoda. To je takoj dolžno obvestiti center za socialno delo.. Poleg tega so dolžni
obveščati organe kazenskega pregona, ko zvedo za primere telesnega in duševnega nasilja,
poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja, izkoriščanja ali
spolnih zlorab.

X.

DOLŽNOSTI STARŠEV

36. člen
Starši so dolžni spoštovati določila tega pravilnika in navodila vzgojiteljev, ki se nanašajo na
varnost otrok v vrtcu (dolžnosti staršev so zapisane v publikaciji za starše).
37. člen
Starši so dolžni pri prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca za seboj zapirati vrata vrtca na objektu
in ograji, kot tudi obvestiti vzgojitelja ali pom. vzgojitelja, da so otroka pripeljali oz. ga bodo
odpeljali iz vrtca.
38. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši dolžni delavcu sporočiti vzrok
odsotnosti otroka še isti dan, ko otrok izostane iz vrtca, oziroma takoj, po potrditvi bolezni pri
zdravniku.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca iz drugih razlogov, so starši dolžni delavcu sporočiti
vzrok odsotnosti njihovega otroka najkasneje v roku dveh delovnih dni.
39. člen
Starši so dolžni pripeljati v vrtec zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko
ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje drugih otrok.

Na zahtevo vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki zjutraj sprejme otroka, morajo starši
odvzeti otroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka ali druge otroke.
V primeru pojava naglavnih uši pri otroku so starši dolžni opraviti razuševanje in otroka
pripeljati v vrtec šele, ko na glavi oz. na lasišču nima več uši ali gnid.
V primeru glistavosti so starši dolžni ustrezno ukrepati in otroka odpeljati na pregled k
zdravniku.
40. člen
Starši so dolžni prihajati po otroka v stanju, da lahko zagotovijo varnost otroka pri odhodu iz
vrtca.
Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil. V primeru, da
vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa in da tak lahko ogrozi zdravje drugih
otrok, na to opozori starše. Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem seznani pristojni center za
socialno delo.
Skladno s 1. členom Pravilnika o obravnavi nasilja mora delavec vrtca, če ugotovi na otroku
znake kakršnega koli nasilja ali zlorabe otroka, obvestiti o tem ravnateljico in svetovalno
delavko, ki odločita o nadaljnjem ukrepanju (v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v
družini).
41. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti otrok sprejet na 1. seji
sveta Vrtca Pedenjped, z dne 18.10.2012 .
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