Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Ur.l.RS št.100/2005); Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS št. 75/2005, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS št-7372000), Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1UPB3,
Ur.l. RS št.25/2006), Uredbe o varnosti igral (Ur.l. RS št. 34/2011), Pravilnika o varnosti igrač (Ur.l.l RS
št.62/2003), Priporočil za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih (Inštitut za
varovanje zdravja, Ljubljana, maj 2011) je ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Majda Kovačič
Cimperman sprejela

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica s tem pravilnikom določa postopke, ukrepe in
način ravnanj ter aktivnosti, s katerimi se 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 varstvo otrok,
ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec,
ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok
ukrepe za varnost otrok v prostorih vrtca,
ukrepe za varnost otrok na igrišču,
ukrepe za varnost otrok izven vrtca,
higiensko – zdravstvene ukrepe,
dajanje zdravil otrokom v vrtcu,
postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe, zastrupitev ali bolezenskih znakov
pri otroku v času bivanja otroka v vrtcu,
dolžnosti staršev oz. skrbnikov ( v nadaljevanju starš) pri zagotavljanju varnosti otrok.
3. člen

Delavec vrtca, ki krši določbe tega pravilnika ne glede na to ali je do posledic prišlo ali je
obstajala možnost, stori hujšo kršitev delovne dolžnosti.
4. člen
Z določili Pravilnika o varnosti otrok morajo biti seznanjeni vsi delavci vrtca.
II. DELAVCI VRTCA, ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK
5. člen
Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok ves čas bivanja v vrtcu,
njihova dolžnost je nenehno bdeti nad otroki in zagotavljati, da otroci niso brez nadzora.

6. člen
Delavci v kuhinji, delavci za vzdrževanje objekta in igrišča, čistilki ter perica so pri svojem
delu dolžni skrbeti, da z delom in delovnimi napravami ne ogrožajo varnosti otrok.
7. člen
Delavec vrtca ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ne glede na sistemizacijo in opis
delovnega mesta, ki mu je naložena, z namenom preprečiti ogroženosti otrok.
8. člen
Strokovni delavec v oddelku je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše z
vsebino tega pravilnika.
III. UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC
9. člen
Vsi otroci morajo biti pred vstopom v vrtec zdravniško pregledani. Potrdilo zdravnika o
zdravstvenem stanju otroka, starši otroka oddajo strokovnemu delavcu oddelka ob vključitvi
otroka v vrtec.
10. člen
Starši morajo pred vstopom otroka v vrtec, strokovnega delavca oddelka seznaniti o njegovih
pomembnih posebnostih, tudi zdravstvenemu statusu, če le-to ni razvidno iz zdravstvenega
potrdila. Opozoriti morajo tudi na določena otrokova nagnjenja, zlasti na tista, ki lahko
ogrožajo njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
11. člen
Starši morajo oddati številko telefona in druge nujne podatke v zvezi z dosegljivostjo v času
otrokovega bivanja v vrtcu in dosledno sporočati spremembe podatkov. Podatki se
uporabljajo za obveščanje staršev o nepredvidenih dogodkih v zvezi z otrokom, za katere je
nujno takojšnje sporočilo. Podatki se hranijo v dnevniku oddelka oz. v mapi otroka.
12. člen
V primeru, da vzgojiteljica ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa in da lahko ogrozi
zdravje drugih otrok, mora na to opozoriti starše. Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem
obvesti pristojni center za socialno delo.
13. člen
Ob sumu, da je otrok žrtev nasilja, morajo strokovni delavci obvestiti o tem ravnateljico in
svetovalno službo, ki po narejenem zapisu o tem obvesti CSD.

IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK
14. člen
Strokovni delavci vrtca, ki dnevno sprejemajo in oddajajo otroke, morajo otroka osebno
sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če imajo pisno
dovoljenje staršev (pooblastilo).
15. člen
Otroci, ki obiskujejo vrtec morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši otroka s
pisno izjavo (91. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu). V vseh teh primerih so starši v
celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in na poti domov.
16. člen
Strokovni delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom vzeti vse predmete
oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost in zdravje drugih otrok. Starše je dolžan opozoriti,
da njihovi otroci v času bivanja v vrtcu ne smejo imeti uhanov, verižic, vrvic, trakov, ki služijo
v okrasne namene ali nositi ključe in podobno.
17. člen
Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo znaki obolenja in druge posebnosti (vročina, vnetje
oči, bruhanje, driska, hujši kašelj, ušivost ipd.) je strokovni delavec vrtca dolžan otroka
odkloniti. Če se opisani znaki obolenja ugotovijo v času bivanja v vrtcu, je strokovni delavec
dolžan o tem obvestiti starše.
Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, morajo starši o tem vrtec obvestiti.
V. UKREPI ZA VARNOST OTROKA V PROSTORIH VRTCA
18. člen
Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov vrtca sta odgovorna vzgojitelj/ica in
pomočnik/ica vzgojiteljice ter drugi občasni sodelavci.
Puščanje otrok samih, brez nadzora, pomeni hujšo kršitev delovne dolžnosti.
19. člen
Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi
varnost otrok in sicer predvsem tako:
− da je oprema v prostorih vrtca ustrezna,
− da otroci uporabljajo opremo varno,
− da se otrokom preprečujejo nevarna ravnanja in gibanja v igralnici,
− da se otrokom prepreči nevarna medsebojna fizična obračunavanja, ravnanja, kar
lahko ogroža otrokovo varnost,
− da se delo z nevarnim orodjem in delovnimi pripomočki organizira tako, da ima
strokovni delavec stalen pregled nad ravnanjem otrok,
− da se otroke pouči o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki so
nevarni,
− da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,
− da so prostori ustrezno zračeni, da se zagotovijo varna tla (suha in čista).

20. člen
Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora,
temperature hrane, ustrezni pripravi in delitvi hrane (koščičasto sadje, ribe s kostmi ipd.).
Otroci morajo imeti stalno na razpolago dovolj tekočine za pitje.
21. člen
Med počitkom otrok mora biti zagotovljen mir. Otroci počivajo oz. spijo v skladu s svojimi
potrebami. Strokovni delavec v oddelku je dolžan biti prisoten pri otrocih ves čas spanja
oziroma počitka. Po končanem počitku je potrebno ležalnike takoj pospraviti.
22. člen
Urejanje prostorov za čiščenje (zlaganje stolov na mize) je dopustno po odhodu zadnjega
otroka iz oddelka.
VI. UKREPI ZA VARNOST OTROK NA IGRIŠČU VRTCA
23. člen
Igrišče vrtca mora biti pred uporabo tedensko pregledano s strani osebe zadolžene za
pregled igrišča. Ugotovitve morajo biti zabeležene in odpravljene pred prihodom otrok na
igrišče, oziroma zavarovane na način, da ni ogrožena varnost otrok.
24. člen
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem, je strokovni delavec oddelka predvsem
pozoren na naslednje:
− da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke
svojega oddelka,
− da je pozoren tudi za varnost otrok iz drugih oddelkov,
− 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 ravnanje otrok, ki ogroža lastno zdravje in življenje drugih otrok v skupini,
− da v primeru nesreče otroka ravna v skladu z določbami tega pravilnika,
− da se zagotovi, da niso otroci izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki lahko
neugodno vplivajo na njihovo zdravje.
VII. UKREPI ZA VARNOST OTROK IZVEN VRTCA
25. člen
Kadar je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora imeti vsak
oddelek zaradi večje varnosti, poleg strokovnega delavca vsaj še enega polnoletnega
spremljevalca. Če je dejavnost vezana na avtobusni prevoz, morata otroke oddelka poleg

vzgojitelja spremljati vsaj še dva polnoletna spremljevalca, oziroma na vsakih 8 otrok ena
odrasla oseba.
Na sprehodih se priporoča, da imajo prvi in zadnji otroci v skupini na sebi odsevne telovnike
oz. rutice, prav tako tudi spremljevalci.
VIII: HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI
26. člen
Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter prostorov v katerih so
otroci in predmetov s katerimi prihajajo otroci v stik.
27. člen
Pri izvajanju zdravstveno-higienskih ukrepov so delavci vrtca dolžni:
− da preprečujejo otrokom vstop v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oz.
njihovi uporabi,
− da onemogočajo otrokom dostop do nevarnih stvari (čistila, razkužila, ….),
− da preprečujejo staršem otrok oz. drugim osebam vstop v igralnice in druge prostore
vrtca, ki niso zanje namenjeni, če nimajo ustrezne opreme (copati),
− da v Dnevnik z imenikom otrok redno beležijo vzroke, zaradi katerih je otrok izostal iz
vrtca vsaj en teden (bolezen, dopust ipd.),
− da v primeru pojava nalezljivih bolezni o tem obvestijo pomočnico ravnateljice in
dosledno upoštevajo navodila za zaščito pred boleznimi in preprečevanjem širjenja
bolezni,
− da dosledno upoštevajo navodila v zvezi z dajanjem zdravil v vrtcu,
− da se za otroka, ki mu zdravnik predpiše dietno prehrano, v dogovoru z vrtcem, starši
in zdravnikom pripravijo navodila za nudenje dietnih obrokov,
− za pravilno pripravo dietnih obrokov so odgovorne delavka v kuhinji, za kontrolo pa
strokovni delavci v oddelku,
− da navajajo otroke na aktivno sodelovanje pri skrbi za okolje (ločevanje odpadkov,
varčno ravnanje z vodo, električno energijo…).
IX. DAJANJE ZDRAVIL OTROKOM V VRTCU
28. člen
V vrtcu po pravilu ne dajemo nobenih zdravil. Izjemoma lahko damo zdravilo, na primer pri
povišani temperaturi, vendar moramo imeti predhodno pisno privolitev staršev. Ob pojavu že
znane bolezni ali poslabšanju kronične bolezni (vročinski krči, astma…) pa moramo imeti za
dajanje zdravila predhodno pisno privolitev starša s soglasjem zdravnika in navodila o
dajanju zdravila, ki jih je dal zdravnik.
29. člen
Če otrok lahko obiskuje vrtec, a še vedno prejema zdravila, starši po pravilu prilagodijo urnik
dajanja zdravil svojemu otroku tako, da se izognejo času, ko je otrok v vrtcu.
V izjemnih primerih, ko otroku ni mogoče dati zdravila doma, lahko dobi otrok predpisano
zdravilo v vrtcu s predhodno pisno privolitvijo staršev.

X. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE, ZASTRUPITVE ALI
NENADNIH BLEZENSKIH ZNAKIH PRI OTROKU
30. člen
V primeru nenadnega obolenja, poškodbe ali zastrupitve otroka mora strokovni delavec
vrtca, ki prvi ugotovi obolenje, poškodbo ali zastrupitev, o tem takoj obvestiti starše. Le-ti ga
morajo čim prej odpeljati v domačo oskrbo.
31. člen
Ob življenje ogrožajočih stanjih je potrebno takoj nuditi prvo pomoč, poklicati Nujno
medicinsko pomoč (telefonska številka 112) in ko je to mogoče poklicati starše.
32. člen
V primeru nudenja prve pomoči ponesrečenemu otroku, je potrebno zavarovati kraj nesreče
in storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe.
33. člen
Strokovni delavec vrtca je dolžan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otroku.
34. člen
O sumu na izbruh nalezljive bolezni v vrtcu, ravnateljica oz. pomočnica ravnateljice obvesti
območni Zavod za zdravstveno varstvo. Po njihovem navodilu obvesti starše preko oglasne
deske o pojavu bolezni, tipičnih znakih bolezni in ukrepih.
35. člen
O poškodbi ali zastrupitvi mora strokovni delavec, ki je odgovoren za otroka, ko je to
mogoče, najkasneje pa naslednji dan, izpolniti predpisan obrazec, katerega odda pomočnici
ravnateljice (Obrazec o poškodbi).
36. člen
V primeru, da je otrok pogrešan, oziroma, se izgubi, je potrebno nemudoma organizirati
iskanje otroka, hkrati pa obvestiti ravnateljico ali pomočnico ravnateljice. Če se otroka ne
najde v kratkem času, je potrebno o tem obvestiti starše in policijo.
XI. DOLŽNOSTI STARŠEV PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI OTROK
37. člen
Starši otrok so dolžni spoštovati določila Pravilnika o varnosti otrok in navodila strokovnih
delavcev, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu.
38. člen
Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi ogrozile
njihovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.

39. člen
Starši otroka, ki potrebujejo dolgotrajno dajanje zdravil ali dajanje zdravil ob nujnem stanju
zaradi že znane bolezni ali poslabšanja kronične bolezni, morajo strokovnemu delavcu v
vrtcu oddati izpolnjen obrazec (Privolitev za dajanje zdravil) ter predložiti originalno embalažo
zdravila z označenim imenom otroka. Starši so dolžni spremljati tudi rok uporabnosti zdravila.
40. člen
Starši so dolžni skrbeti za otrokovo higieno in higieno oblačil.
41. člen
V primeru ušivosti morajo starši dosledno izvajati ukrepe razuševanja.
42. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah.

Sodražica, 20. 5. 2011

Ravnateljica:
Majda Kovačič Cimperman, prof.

