
VR-IEC RIBNICA

Na podlagi dolodb Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t, 100/05, UpB2 in spremembe), odredbe onorrnativih in kadrovskih p_ogojih za opravljanje dejavnosii predSolsr.. 
"tg";" iur, t. 57197 inspremembe) ter skladno s Pravili Vrtca Ribnicu l. ru"t zavoda vrtca Ribnica, na svoji B, seji dne28.1,2010 sprejel

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK

I. SPLOSNE DOLO.BE

1. dlen
Svet Vrtca Ribnica (v nadaljnjem bes;edilu vftec) s tem pravilnikom doloda postopke, ukrepe in nadineravnanj ter aktivnosti, 

.s. 
katerimi z:agotavlja vainost otrok, varnost njihovega zdravja in Zivljenja ternjihovo podutje v dasu bivanja v vrtcr.r.

Ta pravilnik doloda; 2' dlen

' delavce vftca, ki so zadolZeni za varnost otrok,
" ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec,
' ukrepe pri dnevnem prihajaniu v in odhajanju iz vrtca,. ukrepe za varnost v igralnici,. ukrepe za varnost otrok na igri6du oziroma izven vrtca,. higiensko zdravstvene ukrepe,
' postopke in nadine ravnanja v primeru poikodbe oziroma nesrede otroka.. varstvo osebnih podatkov o otrocih in starSih,. dol)nost starSev pri zagotavljanju varnosti otrok.

3. dlen
Delavec vftca, ki krSi dolodbe tega pravilnika, ne glede na to ali je do posledic prislo ali bi te lahko
nastopile, stori hujSo krSitev delovnel oltveznosti.

II. DELAVCI VRTCA ZADOLaENT ZA VARNOST OTROK

4. dlen
dofZan in osebno odgovoren za zagotavljanje varnosti otrok v vftcu,
a dela je delavec dolZan opravljati svoje naloge in ravnilti pri stiku z otroki tako,
nost za zdravjer in Zivljenje.

5. dlen
vzgojitelj, pomodnik vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves das
bivanja otrok v vrtcu, njihova dolZnost je nenehno bdeti nad otroki in zagotav,ljati, da otroci niso nikoli
sami.

6, dlen
Delavci sluZbe za pripravo hrane, sluZbe za vzdrievanje objektov in igriSd ter sluZbe za pranje in
vzdrZevanje perila so pri svojem delu dolZni skrbeti, oa s svoiim delom, s svojimi delovnimi napravami
ne ogroZajo varnosti otrok.

7. dlen
Delavec vtca ne more zavrniti izvrSitrev nujne naloge, ki mu je naloZena z namenom preprediti
ogrozenost otrok, ne glede na sistemlzar:ijo in opis delo-vnega mesta,.
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III. UKREPI PRI SPREJEMT.il OTROK V VRTEC

Vsi otroci morajo biti pred sprejernom v
pediatru.

dlen
zdravniSko pregledani pri specialistu zdravniku -

StarSi otrok ali osebe, ki skrbijo z:a otroke: skrbnik, rejnik oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu
starsi) oddajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojite-ljici oz, delavcu, [i rpLire otroka, potrdilo
zdravnika pediatra, da je otrok zdrav in sposoben ouist<ovati zavod.

9. dlen
Star5i morajo ob sprejemu otroka v vftec opozoriti na posebnosti otrokovr:ga zdravswenega statusa,
de le-ta ni razviden iz zdravni5ke dol<umentacije.

Star'5i so dolZni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi potrebami in
znadilnostmi, zlasti s tistimi, ki lahk:o ogroZaj,c njegovo varnost ali varnost drugih otrok.

10, clen
Starsi so dolZni vrtcu posredovati Stevilko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogode takoj
najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o clejstvih-za-katerJle nulno,
da jih takoj izvedo.

11. dlen
Pri sprejemanju in razporejanju otroll v oddelke se morajo spoStovati nornnativi glede Btevila otrok v
oddelku, ki so dolodeni z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti pred5olske v'zgoje.

IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRTHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK

12. dlen
Delavec vftca, ki dnevno spremljiijo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca morajo otroka osebno
sprejeti in ga pri odhodu prepustiti I'oskrbo le starSem, drugim osebam per le, de predloZijo pismeno
pooblastilo starSev,
otroke morajo na poti v vrtec ali iz vrt,ca spremljati osebe, starejie od 10 let.
Star5i morajo biti seznanjeni z 91, dlenom Zakona o varnosti ceitnega prometa in podpisati izjavo, da
so bili z vsebino seznanjeni.

13. dlen
Delavec vrtca in roditelj sta pri sprejerrnu otroka v vrtec, dolZna odvzeti otroku vse predmete oz, stvari,
ki bi lahko ogrozile otroka samega ali varnost drugih otrok.

Starde otroka, ki mu je bila odvzela stvar ali predmet, s katerim je bila og;roZena varnost otroka ali
drugih otrok, mora delavec vftca,, ki je sprejel otroka, opozoriti na po,itedico no5enja takinega
predmeta in od njih zahtevati, da otrol<u onemogodijo prina5anje ali posest taklnih stvari.

Vzgojitelj je dolZan na prvem roditerljskem sestanku seznaniti starie o stvareh in predmetih, ki
pomenijo potencialno nevarnost za ollrokovo zdravje in Zivljenje oziroma z:dravje in iivljenje drugih
otrok,

14. dlen
ie.se ob prihodu otroka v vrtec ugot,ovijo morebitni prvi znaki obolenja (vrodina, izpuidaji, bruhanje,
hujSi kaieli), ie delavec, ki otroka sprejme, dolZan otroka orlkloniti.

Cg. se. znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je dolZan vzgojitelj obvestiti starSe in do njihovega
prihoda ustrezno poskrbeti za otroka,

15. dlen
StarSi morajo priti po otroka do zakliudka poslovnega dasa vftca,

B.

vftec
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V. UKREPI ZA VARNOST OTROK V IGRALNICI

16, dlen
Za varnost otrok v igralnici in drugih prostorih vrtca je odgovoren vzgojitelj, v njegovi odsotnosti papomodnik vzgojitelja,

otroci morajo biti v dasu bivanja v prostorih vftca stalno pod nadzorstvorn vzgojitelja ali pomodnika
vzgrojitelja.

Pusdanje otrok samih brez nadzorstl'a se Ste;e kot huj5a krSitev delovne dolZnosti.

17. dlen
Pri delur oziroma bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tal<o, da se zagotovi varnostotrok, in sicer predvsem tako:

membnosti, redno se pregledujejo: igrade, igrala in

gibanje v igralnici, da se otrokom prepredi
nanja, oziroma kakrSno koli ravnanje, ki lahko

pomodki organizira tako, <1a ima vzgojitelj ali

' da abi in navnanSu z orooj!il Ltlk"r,mi pripomorlki, ki so nevarni;. da nad otrolli pri zapuidanju igralnice,
' da preme, k[ lahko ogroZa nlin-ovo vainost (odpirarrje oken, elektridna

po

Ina uporaba mal.erialov namenjenih
ostala sredstva, ki so namenjena za
, ipd.),

im razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale
le7alniki ob odprtiih vratih, predebela ali

. da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,. da se zagotovijo varna tla (suha, ipd,..).

18. dlen
Priizbiri Zivil in pripravi hrane je potretrno skrbeti, da bo uZivanje le-te varno za otroke.

Pri h.ranjenju otrok je..po-trebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane
in uZivanju hrane (ko5didasto sadje, rihe, ipd.. )

Neposredno pred spanjem je vzgojiltellj oziroma pomodnik vzgojitelja dolZan preveriti ali so otrokova
usta prazna.

19. dlen
Med poditkom morajo biti pripravljene umirjene dejavnosti, katere so omogodene otrokom, ki ne spijo,

Med spanjem morajo biti otroci obledenri in pokriti primerno sobnitemperaturi.

Vzgojitelj ali pomodnik vzgojitelja je rcolZan biti prisoten pri otrocih ves das spanja oziroma poditka.

Po kondanem spanju_ oziroma poditku je treba nemudoma pospraviti le;Zalnike in druge spalne
pripomodke ter preprediti skakanje ali hojo po leZalnikih

20. dlen
Vhodi v prostore za otroke morajo Lriti ves das poslovanja vrtca zapfti ozironra zaklenjeni, tudi kadar
so otroci zunaj.
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VI" UKREPI ZA VARNOST OTR,OK ZI,'NAJ VRTCA

21. dlen
Na sprehodu, izletu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj zgradbe oziroma igridda vrtca,
morata otroke enega oddelka varo,v.tlti oziroma spremljati dve strokovnidelavki.

Pri, izletih oziroma pri dejavnostih, ki so vezane na prevoz pa mora biti polerg strokovnih delavk ie enapolnoletna odrasla oseba za spremslvo.

Aktivnosti zunaj igralnice morajo biti 'vedno organizirane in vodene tako, da ima delavec vftca stalen innemoten pregled nad vsemiotroki s,r,ojega oddelka.

22. ilen
Vzgojitelji in pomodniki vzgojitelja morajo biti pred skleniwijo delovnega ra;:mefa v vrtcu seznanjeni zdolodili o varnosti otrok, ob nast.opu dela pa rorajo sptznati mesta inr obmodja, ki so posebno
nevarna za otrokovo varnost.

23. dlen
Pri. organiziranju aktivnosti z otrold na prostem je vzgojitelj oziroma pomr:dnik vzgojitelja predvsem
dolZan:

' da seznani otroke z okoljem in rnesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti na prostem,
' da se pri izvajanju aktivnosti na prrostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za

otroke,

' da ima stalen pregled nad otroki, rrad Stevilom otrok in njihovim gibanjenr,
' da prepredi ravnanja otrok ali njihovo podetje, ki ogroZa 

-lastno 
zOravje in Zivfenie otroka ali otrok v

skupini,

' da v primeru, da se otrok izgubi ali ponesredi, ravna v skladu z dolodbami tega pravilnika.

24. dlenPri in celodnevnegil bivanja otrok zunaj vftca, ki ga organizira vrtec, po pooblastilu
yn izvajalec, mora bitiorganizator pozoien na:

a prevoznika z ustrezno kapaciteto sedeZev (za vsakega otroka) in varnostnimi

' izbiro varne in za predSolske otroker primerne lokacije bivanja in moZnosti za varne zunanje
aktivnosti otrok,

' dosegljivost zdravstvene sluibe v celotnem dasu bivanja otro(
' primerno kvaliteto in ponudbo zerdo,stnega itevila obrokov hrane,. ustrezno opremo za Sportne akti,ynosti,

' Stevilo spremljevalcev otrok v sklarJu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predSolskre vzgoje,

o.organiziranju illeta ali dejavnosti iz:ven vftca, ki so vezane na uporabo avtobusa, mora organizator
pridobiti soglasje stardev.

25. dlen
Delavci vrtca in drugi spremljevalci otrok morajo na bivanju izven vftca pri svrcjem delu z otroki
upo5tevati vsa dolodila tega pravilnil<a, ki se nanadajo nu iarno delo in bivanj,e otrok.

VII. HIGIENSKO ZDRAVSWENI UKREPI

26. dlen
Izvajanje higiensko zdravstvenih ukreprov je dolinost delavcev vftca v smislu lastnih ravnanj ter
osebne higiene.
Delavci vftca so dolZni skrbeti za higienrc otrok, higieno opreme ter prostorov ,v katerih so otroci
oziroma s katerimi v stik prihajajo.
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27. ilen
Pri izvajanju zdravstveno higiensl<ih ukrepov so delavci vftca, predvsem pa vzgojitelji in pomodnikivzgojitelja dolZni:

' preprediti otrokom vstop v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma njihoviuporabi,
r onemogoditi otrokom dostop do nevarnih stvari (distila , razku2ila,zclravila),
' seznaniti se z morebitnimi kronidnimi obolt nji otrok (sladkorna bol,:zen, irtru, vrodinski krdi,alergije in podobno),

' v primeru infekcijskih o ganizatorja zdravstveno higienskegarezima (v nadaljevanju o rja, ob tem pa poostriti higieno,' o infekcijskem obolenju ititi starde, 6trJ[u,-otroka pa osamiti

,' 

o''totu izolirati' 

_tii:""f"",i1';[tJ," oro"re vrtlf, ki niso z:anje namenjeni,
zgoli v prirneru, ko resujejo zivrjenje otroka, skradno z navodiri

' skrbeti za higieno otrok, njih,ovih obladil in o.potrebni higieni otrok opozarjati star5e,' ravnati po dolodilih Pravilnika o zdravstvenih zahtevah-za oseble, lii pri delu v proizvodnji inprometu z zivili prihajajo v stik z iivili in navo<lili organizatbrja zdravstveno higienskega
reZima.

28. dlen
Delavci vftca, katerih delo je takdnega znadaja, da je za njegovo izvajanje po predpisih in odlodbahPravilnika o sistemizacijah delovnih nrest, potreben-poseben-periooidni zaravniSr<i piegrea, so dolZniredno opravljati take preglede,

VIII. POSTOPKI IN NA.IN RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA IN NESRE'E
OTROKA

29. dlen
ali drugi delavec vftca, ki ugotovi tako obolenje,
ni mogode posredovati obvestila oziroma ti ne

n,ujna, nemudoma poklidemo deZurno zdravsWeno

-t: nt" za nalezljivo otro5ko bolezen v'skupini, organizator ZHR o tem pismeno obvesti star$e otrok injih opozori na tipidne znake, ki se pokazejo ob obJrenju otroka.

30. clen
V primeru nesrede otroka je vzgojitelj ali drugi delavec vtca, ki je usposobljen za nudenje prvepomodi, dolzan nuditi otroku prvopc,n,cid in takoj poskrbetiza zdravn8ko pomod.'

v printeru nudenja prve pomodi ponesrredenemu otroku, je treba zavarovati kraj nesrede in storiti vse,da ne pride do hujie poSkodbe od zerdobrjene in da se nesreda ne ponovi.

o nesredi mora vzgojitelj ali pomodnik vzgojitelja takoj obvestiti organizatorjer ZHR oziroma ravnateljain starse ter potem, ko poskrbiza otroka, napisitizapiinik o nesrediin gu ooiutior'g*izatorju ZHR.

de starSi ne morejo priti takoj po otrolca in je zdravniSka pomoc nujna, sprelmlja otroka k zdravnikuvzgojitelj ali pomodnik vzgojitelja.

31. dlen
V primeru nesrede otroka na sprehoclu, izletu, igriSdu ali drugje, je potrebno poskrbeti za varnostdrugih otrok, s po5kodovanim otrokom pa ravnati in zanj ukrepaii po dolodbi predhodnega dlena.
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32, dlen
V primeru, da otrok zaulije predmet ali drugo nevarno stvar in bi lahko nastopile posledice zaotrokovo zdravje je treba o tem nemudoma obvestiti starie in organizatorja ZHR oziroma ravnatelja,
otroka pa odpeljati k zdravniku.

33, dlen
o vsaki nesredi, ki bi lahko imela posledice za otroka, je delavec vftca, ki tilko nesredo opazi ali zanjo
izve, dolZan obvestiti organizatorja Zl-lR oziroma voostvo vrtca, ki odlodi o nrjur:n:ir, ukrepih,

o nesredi otroka mora delavec, ki odgovafia za otroka, izpolniti predpisani obrazec, katerega da vpodpis star5em, nato pa ga odda organizatorju ZHR,

34. dlen
Delavec vftca je dolZan seznaniti stanSe o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otnoku in starSe opomniti naj
otroka opazujejo alise bodo pojavili 

'naki 
morebitre poskodbe.

35. dlen
V primeru, da se otroka pogreSi, oziroma se otrok izgubi je potrebno nemudoma organizirati iskanje
otroka, hkrati pa obvestiti organizatorja ZHR oziroma raunatetja.

ie se otroka v najkraj5em dasu ne nerjde, je potrebno obvestiti starie in polir:ijo,

IX. VARSWO OSEBNIH PODA'rKOV O OTROCIH IN STARSIH

36. dlen
Delavci vdca morajo zagotavljati varstvo osebnih podatkov iz zbirk podatk,ov dolodenih v Zakonu o
vftcih, v skladu s predpisi,

37. dlen
Vzgojitelji, pomopniki vzgojiteljev, :;vetovalni in drugi strokovni delavci, ki ;zbirajo osebne podatke o
otrocih na podlagi Zakona o vrtcih iln Pravilnika o dokumentacq-i v vrtcu, morajo s podatki in z
dokumentacijo raynati tako, da zavarujjejo poklicne skrivnosti,

L"j_,?_"5f:i" 9kriy19st se Stele vs€r, kar vzgojitelj in drugi strokovni detavci vrtca zvedo o razvoju
otroka ter o njegovih druZinskih razrnc'rah.

Neupravidena izdija poklicne skrivnorsLi se po 153, dlenu Kazenskega zakonika R Slovenije Steje za
storjeno kaznivo dejanje.

38, dlen
Osebne podatke o otroku in njegovfl druZini (osebni podatek, ki kaZe na last,nosti, stanja ali razmerja
posameznika, ne glede na obliko, v ketterije izraZen), delavcivrtca lahko posredujejo samo otrokovim
starSem ter drugih organom in organizacijim, de so za njihovo uporabo pooblaSdene z zakonom.

X. DotZNosTI STARSEV

39. dlen

l9:' :" j"lZni sqoStovati dolodila tega pravilnika in navodila vzgojiteljev, ki se nanaiajo na varnostSrarst so dotzni spostovati
otrok v vrtcu.

40. dlen

:l?:lt,g9lZni vopiti v vrtec zdraveqa otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogroziti njegovo
zdravJe ali zdravje in varnost drugih otnok.
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Na zahtevo.vziojiteljice ali pomodrrice vzgojiteljice, ki prejme otroka v dnevno varstvo morajo stardi
odvzetiotroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne ia otroka alidruge otroke.

41, dlen
otrok, ki so 5e v vftcu, se starSi z otroki ne smejo
so Ze priSli po otroka.

. dlen
in higieno obladil.

en dalj dasa in da tak lahko ogrozi zdravje drugih
vrtec o tem seznani pristojni Center za socialno

xue delavec vftca ugotovi na otroku znake nasilja oziroma mudenja, obvesti o tem svetovalno sluZbo
vftca, l( o tem gbvesti pristojno sluZbo.

xr. KoNdNe bOLOier

43, dlen
Delavci vftca mgrajo. biti pred sklenitvijo delovnega razmerja seznanjeni z dolodili o varnosti otrok, ki
iih doloea ta pralilnik in podpisati iziavo, da so s pravilnikom seznanjeni.

44. dlen
Ta pravilnik se qbjavi na oglasni deski vftca, dne 29,1,2010.

45. dlen
Ta pravilnik zadne veUati osmi dan po tem, ko se objavi na oglasni deski vrtca, od 5,2.2010.

46, dlen
Z dnem zadetka Veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti otrok, sprejet
16,6.1998,

Stevilka: IP 03/001
Ribnica, 28.1.2010

predsednica sveta zavoda
Mafta Skulj
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