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Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in naslednji), Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in naslednji), Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 in naslednji), Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi
za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06 in naslednji), Zakona o varnosti in
zdravja pri delu (Uradni list RS, št.43/2011), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07
in naslednji), Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07 in naslednji), Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in naslednji), Zakona o preprečevanju nasilja
v družini (Uradni list RS, št. 16/08 in naslednji) in Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojnoizobraževalne ustanove (Uradni list RS, št. 104/09) je ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto Meta
Potočnik dne 1.9.2021 sprejela

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK

I. Splošne določbe
1. člen
Ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto (v nadaljevanju besedila: vrtec) s Pravilnikom o varnosti
otrok (v nadaljevanju besedila: pravilnik) določa postopke, ukrepe in načine 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 varnost otrok,
ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec,
ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok v/ iz vrtca,
ukrepe za varnost otrok v igralnici,
ukrepe za varnost otrok na igrišču,
ukrepe za varnost otrok izven površin vrtca,
zdravstveno-higienske ukrepe,
postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe ali nesreče otroka v času bivanja otroka v vrtcu,
postopke in načine ravnanja v primeru bolezenskih znakov pri otroku v času bivanja otroka v vrtcu,
dolžnosti staršev, skrbnikov, posvojiteljev in rejnikov (v nadaljevanju besedila: starši) pri
zagotavljanju varnosti otrok.

3. člen
Neposredna odgovornost za varnost otrok s strani strokovnih delavcev preneha po predaji otroka
staršu oziroma pooblaščeni osebi, posredna odgovornost zaposlenih preneha po odhodu z delovnega
mesta oziroma odhodu otrok v spremstvu staršev oziroma pooblaščenih oseb iz vrtca.
Vsi delavci v vrtcu (strokovni, tehnični in upravno-administrativni delavci) morajo biti pred sklenitvijo
delovnega razmerja seznanjeni z določili tega pravilnika. Ob nastopu dela morajo biti zaposleni iz
strani vodje enote seznanjeni z delovnimi mesti oziroma območji, ki so še posebno nevarna za otroke.
O vsebini pravilnika so strokovni delavci dolžni obvestiti starše najkasneje na prvem roditeljskem
sestanku.
Ravnatelj vrtca je dolžan zaposlene obvestiti o spremembah v delovnem okolju, ki bi lahko ogrožale
varnost otrok (npr. gradnja, obnova prostorov, opreme, idr.).
4. člen
Vsi zaposleni vrtca so dolžni upoštevati določila tega pravilnika. Neupoštevanje določb tega pravilnika
šteje za hujšo kršitev delovne obveznosti. Kršitev določb tega pravilnika zaradi katerih pride do hujših
posledic za zdravje ali varnost otroka ali je zaradi kršitve ogroženo zdravje ali življenje otroka,
predstavlja hudo kršitev delovnih obveznosti, ki je podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
II. Zaposleni, ki so zadolženi za varnost otrok
5. člen
Vsak delavec vrtca je osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu.
Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati naloge skladno z opisom delovnega mesta in
ob stiku z otroki ravnati tako, da prepreči vsakršno nevarnost in tveganje za otrokovo zdravje.
6. člen
Strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves čas njihovega bivanja v vrtcu. Njihova dolžnost je
zagotavljati stalen nadzor nad otroki, zato puščanje otrok brez nadzora odrasle osebe ni dovoljeno.
7. člen
Tehnični delavci vrtca (kuhinjsko osebje, čistilke, vzdrževalci) morajo svoje delo opravljati na način, da
pri opravljanju svojega dela ne ogrožajo varnosti otrok.
8. člen
Delavec vrtca ne sme zavrniti izvršitve nujne naloge, ki mu je z namenom preprečevanja ogroženosti
otrok in vrtca naložena. Nujno nalogo mora izvršiti ne glede na sistemizacijo in opis delovnega mesta.

III. Ukrepi ob vstopu otroka v vrtec
9. člen
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V vrtec sodijo izključno zdravi otroci in otroci s kroničnimi boleznimi, ki ne predstavljajo tveganja za
zdravje vključenega otroka in vseh ostalih otrok v vrtcu.
Vsi otroci morajo pred vključitvijo v vrtec opraviti zdravniški pregled. Ob prvem prihodu otroka v vrtec
starši predložijo strokovnim delavcem oddelka zdravniško potrdilo pediatra. V kolikor je bil otrok
predhodno že vključen v drug vrtec, lahko starši prinesejo zdravniško potrdilo iz predhodnega vrtca. V
skladu z Zakonom o vrtcih in Zakonom o nalezljivih boleznih, ki velja od 29.10.2020 dalje, je ob
vključitvi otroka v vrtec potrebno predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega
mora biti razvidno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter ali za morebitno
opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi - pridobitev odločbe o opustitvi cepljenja.
Starši vpišejo zdravstvene in druge posebnosti ob vpisu otroka v vrtec v Vlogo za vpis otroka v vrtec
ali kasneje o njih pisno obvestijo strokovnega delavca, vodjo oddelka otroka (v nadaljevanju: vzgojitelj)
(npr. alergija, nagnjenost k vročinskih krčem, epilepsija, astma, idr.) Starši so dolžni strokovnega
delavca, ki skrbi za njihovega otroka, opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi
nagnjenji in potrebami, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale njegovo varnost in zdravje ali bi lahko
ogrožale varnost in zdravje drugih otrok.
V kolikor otrok, zaradi kronične bolezni, potrebuje zdravila v vrtcu, morajo starši prinesti izpolnjen
obrazec »Privolitev za dajanje zdravil« (Priloga 5), ki jo izpolni otrokov pediater. Obrazec predajo
strokovnim delavcem oddelka. Vzgojitelj hrani obrazec v mapi Dokumentacija oddelka (LDN in
priloge).
Starši izročijo strokovnim delavcem oddelka pisna navodila za ravnanje ob posebnih stanjih, vključno
z morebitnimi zdravili.
Vzgojitelj seznani o zdravstvenih posebnostih otroka službo »organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima« ( v nadaljevanju: OPZHR).
10. člen
V primeru prehranskih alergij pri otroku, so starši dolžni prinesti v vrtec Potrdilo o medicinsko indicirani
dieti za otroka, ki ga izda otrokov pediater ali alergolog. V primeru, da potrdilo ni trajno, ga je
potrebno obnavljati.
V kolikor starši ne prinesejo novega potrdila o medicinsko indicirani dieti se otroku dietna prehrana
ukine.
Potrdila, ki jih izdajo izvajalci alternativnih vej medicine, se ne štejejo kot uradni dokument in dokazilo
o medicinsko indicirani dieti ter se ne upoštevajo kot podlaga za pripravo dietnih obrokov.
V primeru, da pri otroku alergija izzveni, morajo starši strokovnem delavcu v oddelku ali službi OPZHR
poslati pisno izjavo o prekinitvi diete.
11. člen
Strokovni delavec vrtca lahko odda otroka le staršu otroka oziroma osebi, ki mu je sodišče zaupalo
otroka v varstvo in vzgojo ali mu v sklepu oziroma odredbi določilo stike za prevzem otroka v vrtcu ter
pooblaščeni osebi s strani staršev.
Starši lahko za prevzem otroka iz vrtca pooblastijo z obrazcem »Pooblastilo za prevzem otroka v vrtcu
za šolsko leto ...« (Priloga 1) tudi druge osebe, ki so starejše od 10 let (skladno s 7.odst. 87. člen
ZPrCP).
Starši ob sprejemu otroka v vrtec podajo soglasje k uporabi svojih in otrokovih osebnih podatkov na
obrazcu »Izjave staršev« (Priloga 2)
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Oseba zadolžena za vpis obvesti vzgojitelja o sprejemu otroka v vrtec, o podatkih o otroku,
posebnostih otroka in kontaktnih podatkih staršev z obrazcem »Osebni list otroka« (Priloga 3).
Vzgojitelj konec šolskega leta preda obrazec vzgojitelju oddelka, v katerega bo vključen otrok v
naslednjem šolskem letu. Vzgojitelj na začetku šolskega leta pri starših preveri točnost podatkov.
Spremembe podatkov morajo starši dosledno in pravočasno (v roku do 5 dni) sporočati vzgojitelju in
na upravo vrtca.
Vsi podatki se uporabljajo v tekočem šolskem letu izključno za potrebe obveščanja staršev, v primeru
nepredvidenih dogodkov v zvezi z otrokom in o dogodkih oziroma stanjih za katera je nujno takojšnje
obvestilo staršem ter v ostale namene v skladu s soglasji staršev.
Skladno z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, strokovni delavci hranijo pridobljene podatke na
ravni oddelka v dnevniku oddelka. Obrazce hranijo v mapi Dokumentacija oddelka (LDN in priloge). Ekontakte shranijo v službenem računalniku vzgojitelja in jih le-ta konec šolskega leta izbriše, če gre
otrok v drug oddelek. V arhivu ostajajo samo osebni podatki v dnevniku oddelka.
12. člen
Pri sprejemu, razporejanju in združevanju otrok v skupine oziroma v oddelke se morajo upoštevati
normativi o najvišjem dopustnem številu otrok v skupini oziroma oddelku ter določbe, ki urejajo
hkratno prisotnost strokovnih delavcev v oddelku.
Oseba zadolžena za vpis vsako šolsko leto pošlje vodji enote seznam vseh vključenih otrok v enoto s
kontakti staršev, ki se uporablja v času združevanja skupin. Vodja enote hrani seznam na
dogovorjenem mestu v enoti v skladu z varstvom osebnih podatkov.

IV. Ukrepi za varnost otroka v prostorih vrtca
13. člen
Starši dostopajo v vrtec skladno s pisnimi navodili in Hišnem redom in osebno predajo otroka
strokovnim delavcem vrtca. Dnevno prisotnost otroka je potrebno zabeležiti v Dnevnik oddelka,
najkasneje do 9.00 ure zjutraj. V času nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih
bolezni, morajo obiskovalci in starši ob vstopu v vrtec dosledno upoštevati vsa navodila
vodstva vrtca.
14. člen
Med izvajanjem vzgojno-izobraževalnega programa v prostorih vrtca morajo strokovni delavci:
- pozorno spremljati igro in druge dejavnosti otrok v vseh prostorih vrtca (notranjih in zunanjih);
- poskrbeti, da otroci sami ne odpirajo oken;
- zagotoviti, da v bivalnih prostorih ni prepiha in da otroci niso izpostavljeni temperaturnim
razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje;
- skrbeti, da opremo v igralnici uporabljajo po svoji namembnosti, da otroci uporabljajo opremo
varno, da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici;
- otrokom preprečiti medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd., kar lahko škoduje
otrokom;
- poskrbeti za zavarovanje električnih virov;
- zagotavljati kontrolo nad otroki pri zapuščanju igralnice, ter pregledati, ali v prostoru, v katerega
vstopajo, ni puščenih nevarnih predmetov (garderoba, hodniki,…);
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-

-

-

otrokom preprečiti uživanje ali drugačno nepravilna uporabo materialov, namenjenih za vzgojno
delo (lepila, plastelin, barvice,ipd.) in stik s sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih
razmer v vrtcu (čistila, razkužila, ipd.);
v prostoru, kjer se zadržujejo otroci, pozorno spremljati uporabo igrač in drugih predmetov;
izločati neuporabne in nevarne predmete iz prostorov, kjer se zadržujejo otroci;
poskrbeti, da se delo z orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da imajo stalen pregled
nad ravnanjem otrok;
ozaveščati starše o igračah, ki so primerne otrokovi razvojni stopnji in preprečevati vnašanje
neustreznih igrač v oddelek. V kolikor otroci prinesejo igrače, s katerimi bi lahko povzročili
poškodbe kot so urezi, vbodi, zadušitve, opekline in podobno, jih je potrebno takoj odvzeti in jih z
obrazložitvijo vrniti staršem. V času nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ni
dovoljeno vnašati igrač v oddelek;
otrokom, ki imajo okrog vratu obešene vrvice, verižice, trakove in druge vezi, le-te odstraniti in jih z
obrazložitvijo vrniti staršem;
poskrbeti, da otroci brez spremstva ne vstopajo v kuhinjo, pralnico in druge tehnične prostore
vrtca (prostor za čistila, delavnica, kotlovnica, idr);
poskrbeti, da tla suha in prehodna;
poskrbeti, da se ob morebitnih nujnih vzdrževalnih delih otroke umakne iz neposredne bližine
delovnega procesa.
15. člen

Pri prehranjevanju otrok v vrtcu morajo strokovni in kuhinjski delavci:
- preprečevati, da bi se otroci s hrano opekli, oparili ali zadušili (ribe, koščičasto sadje, ipd.),
- vzdrževati ustrezno higieno pri razdeljevanju obrokov v kuhinji, pri transportu in razdeljevanju
hrane v oddelkih,
- otrokom ponuditi jedilni pribor in poskrbeti za spodbudo in varno uporabo le tega,
- poskrbeti za higieno rok in ust (pred in po hranjenju),
- poskrbeti, da gredo otroci na ležalnik s praznimi usti,
- poskrbeti, da se neposredno po hranjenju ne izvaja dejavnosti s področja gibanja,
- poskrbeti za higieno prostora igralnice (prezračevanje, čiščenje tal in miz).
16. člen
Prehrana v vrtcu mora biti načrtovana skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vrtcu.
Jedilnike sestavlja služba OPZHR. Kuhinjsko osebje je dolžno obroke hrane pripravljati skladno z
jedilnikom in navodili OPZHR. Strokovni delavci otroke spodbujajo k uživanju pripravljenih obrokov, pri
čemer so profesionalni in otrokom kažejo zgled ter ne izražajo morebitnega osebnega zavračanja
posameznih živil.
Strokovni delavci morajo posebno pozornost nameniti otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano in
skrbeti, da otrok ob obrokih prejme hrano, ki ustreza dietnim potrebam otroka.
Ob združevanju skupin si morajo strokovni delavci natančno predati informacije o otrocih, ki
potrebujejo dietno prehrano.
Strokovni delavci morajo ves čas bivanja otrok v vrtcu skrbeti za ustrezno hidracijo otrok (voda in /ali
nesladkani čaji).
Vnašanja hrane v vrtec ni dovoljeno brez sledljivosti in morebitnih predhodnih dogovorov z OPZHR
oziroma strokovnimi delavci oddelka.
17. člen
Skladno z zdravstveno- higienskimi ukrepi, morajo strokovni delavci:
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-

-

-

skrbeti za osebno higieno in osebno higieno otrok;
vsakodnevno ozaveščati otroke in izvajati preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih
bolezni (higiensko kihanje, kašljanje, umivanje rok, zračenje prostorov in upoštevanje sprotnih
navodil s strani vodstva in OPZHR);
poskrbeti za vsakodnevno gibanje otrok na svežem zraku;
upoštevati vsa navodila, ki so navedena v mapi na intranetu, dokumenti -Strokovne službe, mapa
OPZHP (Podmape: Higiena, Koronavirus, Pravilniki in navodila, Prehrana, Promocija zdravja,
Varnost, Zdravje);
poskrbeti za ustrezno obleko in obutev otrok ob gibanju na svežem zraku glede na trenutne
vremenske razmere (vročina, zmrzal, nalivi, ipd.);
poznati zdravstvene posebnosti otrok ter pri ukrepanju dosledno upoštevati navodila pediatra,
staršev in/ali OPZHR;
v primeru, da otrok zboli v vrtcu ravnati skladno z utečenim protokolom za preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni (klic staršem za prevzem otroka, umik otroka, obvestilo OPZHR in vsem
staršem oddelka, idr.);
v primeru, da ima otrok katerega od bolezenskih znakov navedenih v Prilogi 4, pred vstopom v
oddelek zavrniti in prositi starše, da ga pripeljejo po ozdravitvi.
18. člen
Čas po kosilu je namenjen počitku. Otrokom iz oddelkov I. starostne skupine in posameznim
otrokom starejših oddelkov, ki še potrebujejo počitek, pripravimo ležalnike in ustvarimo pogoje, ki
jim omogočajo da med počitkom zaspijo. Otrokom iz najstarejših oddelkov, ki ne potrebujejo
spanja, je potrebno omogočiti vsaj 30 minut počitka ob poslušanju pravljice ali glasbe, nato pa
otrokom, ki ne zaspijo, pripraviti oziroma omogočiti umirjene dejavnosti znotraj oddelka oziroma
dejavnosti na prostem, v kolikor nam to dopuščajo kadrovski pogoji.
Ležalnike se po prostoru namesti po kosilu, v času počitka so stoli na tleh in ne na mizah.
Pred namestitvijo na ležalnike strokovni delavci preverijo, da niso otroci preveč oblečeni (jopica,
pulover...), da imajo prazna usta in odložijo vse neustrezne igračke (z vrvicami, drobnimi delčki
ipd.).
Ves čas počitka je v oddelku prisoten vsaj eden strokovni delavec. Otrok se ne sme puščati samih
brez nadzora.
Po končanem počitku strokovni delavci pospravijo ležalnike v oddelku.

V. Ukrepi za varnost otroka zunaj vrtca in na igrišču vrtca
19. člen
Pri izvajanju dejavnosti in bivanju otrok izven zgradbe in igrišča vrtca morajo strokovni delavci izvajati
naslednje varnostne ukrepe:
- za vsako organizirano dejavnost (obogatitveno, nadstandardno in projektno), razen sprehoda,
pripraviti Varnostni načrt (Priloga 11);
- otroke posameznega oddelka mora spremljati vzgojitelj oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca in vsaj še ena polnoletna oseba;
- v primeru dejavnosti vezane na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati še
najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let;
- če je število otrok pri dejavnostih, vezanih na prevoz, enako ali manjše od polovice najvišjega, z
normativom določnega števila za posamezni oddelek, mora biti, poleg vzgojitelja oziroma
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, prisotna še
najmanj ena polnoletna oseba, ki je dopolnila 21 let;
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-

pri vodenju otrok na območju cestnega prometa (sprehod, vodenje na dejavnost) morajo biti prvi in
zadnji strokovni delavec in otroci kolone vidni (npr. brezrokavniki, rumene rutke, odsevni
trakovi…);
če je organiziran prevoz otrok z avtobusom, morajo otroci sedeti vsak na svojem sedežu in biti
pripeti z varnostnimi pasovi ves čas vožnje z avtobusom;
otroci lahko v avtobusu sedijo na prvih sedežih, če so visoki 140 cm in tehtajo 36 kg;
pri prevozu otrok z vlakom morajo otroci med vožnjo sedeti;
če gre za spremstvo do bližnjega ograjenega igrišča ali do zbirnega mesta, lahko otroke namesto
vzgojitelja spremlja pomočnik vzgojitelja;
dosledno upoštevati prometne predpise in otroke voditi po površinah urejenih za pešce;
posvečati posebno skrb prečkanju cest, železniških prehodov in drugih nevarnih prometnih točk;
poskrbeti za varno gibanje na prostem v primeru visokih in nizkih temperatur ter povečani
koncentraciji škodljivih snovi v zraku;
skrbeti, da so otroci v času bivanja na prostem oblečeni primerno vremenskim razmeram;
skrbeti, da otroci v času bivanja na prostem ne pridejo v stik s strupenimi rastlinami in plodovi;
organizirati dejavnosti na prostem na način, da so le-te varne in zagotavljati neprekinjen pregled
nad otroki, ki omogočajo občasno preverjanje števila otrok;
skrbeti, da imajo otroci med vožnjo s kolesom ali poganjalcem na glavi zaščitno čelado in ostalo
priporočeno zaščitno opremo (npr. ščitniki pri rolkanju);
preprečevati, da se otroci med seboj ne obmetavajo s kamenjem, peskom, palicami in drugimi
nevarnimi predmeti;
preprečevati nenadzorovano igranje z živalmi.

Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca ter dejavnostih
vezanih na prenočitev otrok, je lahko v skupini največ osem otrok. Eden od spremljevalcev mora biti
vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.
Avtobusni prevoznik za prevoz vrtčevskih otrok mora imeti vozilo z ustreznim tehničnim pregledom,
ustrezno kapaciteto sedežev glede na število otrok, tako, da ima vsak svoj sedež in je pripet z
varnostnim pasom.
20. člen
Ustreznost in varnost otroškega igrišča in igral se preverja skladno z načrtom pregledov igrišč.
Strokovna delavka v enoti, ki je zadolžena za pregled igral, vsako jutro preveri ustreznost igral in vseh
površin v upravljanju vrtca in z vseh površin odstrani morebitne odpadke in nečistočo. Strokovni
delavec oddelka mora ponovno preveriti stanje urejenosti igrišča pred odhodom otrok na igrišče.
V kolikor zaposleni (tehnični in strokovni delavci), ki preverjajo stanje urejenosti igrišča in igral,
ugotovijo kakršne koli poškodbe na igralu, zavarujejo neustrezno igralo in o tem obvestijo OPZHR in
hišnika. Uporaba igral za otroke je dovoljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki ogrožajo
varnost in zdravje otrok.

VI. Zdravstveno higienski ukrepi
21. člen
Vsi zaposleni so dolžni skrbeti za ustrezno osebno higieno ter higieno prostorov in predmetov,
ki jih uporabljajo pri svojem delu in spoštovati navodila za preprečevanje širjenja nalezljivih
bolezni, ki v primeru slabe epidemiološke situacije v državi, zahtevajo tudi razkuževanje (na
podlagi priporočil NIJZ in dodatnih navodil OPZHR vrtca). Čiščenje in vzdrževanja opreme poteka
skladno z »Načrtom čiščenja« tako za strokovne delavke kot za tehnične delavce.
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Ob izbruhu posamezne epidemije se s strani OPZHR in vodstva pripravi« Načrt kontinuiranega
dela v času nalezljive bolezni », ki ga je potrebno dosledno izvajati. Tudi starši in obiskovalci so
zavezani k spoštovanju navodil vrtca.
Strokovni delavci vrtca so dolžni skrbeti za ustrezno urejenost otrok v vrtcu ter otroke
spodbujati k pravilnemu umivanju rok, higienskem kihanju in pravilno izvajanju kašljanja tudi v
času preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS- CoV-2.
22. člen
Pri izvajanju zdravstveno-higienskega režima v vrtcu so strokovni delavci dolžni:
- dosledno upoštevati navodila v primeru potrebe po dajanju zdravil otroku v vrtcu (Priloga 5);
- upoštevati Protokole ravnanj v primeru: driske, povišane telesne temperature, vnetja oči,
vročinskih krčev, epilepsije, ušivosti, ugrizov, kapljično nalezljivih obolenj, izpuščajev, bruhanja,
piki žuželk, parazitov, vbodov z iglo, življenjsko ogrožajoča stanja in stanja, pri katerih je potrebna
zdravniška pomoč. Vsi ti protokoli so objavljeni na intranetu, mapa OPZHR, v podmapi ZDRAVJE.
(Priloga 10)

VII. Postopki v primeru nenadnega obolenja ali poškodbe otroka
23. člen
V primeru nenadnega obolenja otroka mora strokovni delavec o tem takoj obvestiti starše oziroma
skrbnike otroka. Starši so dolžni priti po otroka v najkrajšem možnem času in ga odpeljati v domačo
nego ter se po potrebi o bolezni posvetovati z otrokovim pediatrom. Obolelemu otroku je potrebno
zagotoviti počitek in ga umakniti od ostalih otrok v oddelku. Lahko se ga umakne v kotiček, ob njem
naj bo strokovni delavec, ki skrbi za ustrezno hidracijo in varno počutje otroka med čakanjem na
starša oziroma skrbnika.
V primeru, da otrok potrebuje nujno medicinsko pomoč ga takoj oskrbi strokovni delavec, ki je v
posamezni enoti zadolžen za nudenje prve pomoči. Drugi strokovni delavec medtem pokliče številko
za nujne primere 112 in takoj zatem tudi starše otroka ter vodstvo vrtca. Če starši otroka niso
dosegljivi in otrok potrebuje bolnišnično opazovanje ali zdravljenje, ga v zdravstveno ustanovo do
prihoda staršev spremlja eden izmed strokovnih delavcev, ki ga otrok pozna.
V primeru ko starši obvestijo strokovne delavce, da je otrok obolel za eno od nalezljivih bolezni (npr.
norice, vnetje očesnih veznic, škrlatinka in gnojna angina, slinavka, akutne okužbe črevesja), strokovni
delavec oddelka izpolni »Poročilo o bolezni« (Priloga 6) in jo pošlje službi OPZHR.
24. člen
V primeru poškodbe se otroku nudi takojšnja prva pomoč. V vsaki enoti so zadolžene osebe, ki so
usposobljene za nudenje prve pomoči, ob poškodbi se jih nemudoma pokliče. V primeru hujše
poškodbe (vsaka izguba zavesti, vročinski krč, epileptični napad, anafilaktični šok, močna krvavitev,
ipd.) je potrebno poklicati reševalce na številko 112 in obvestiti starše ter vodstvo vrtca oziroma v
njihovi odsotnosti službo OPZHR.
V primeru poškodbe prisotni strokovni delavec izpolni obrazec »Poročilo o poškodbi ali zastrupitvi
otroka«, (Priloga 7). V primeru nezgode na igrišču prisotni strokovni delavec izpolni obrazec »Poročilo
o poškodbi ali zastrupitvi otroka« in tudi »Obrazec za prijavo nesreče na igrišču« (Priloga 8), ki se
nahaja na intranetu, mapa OPZHR, podmapa VARNOST. Izpolnjene obrazce, podpisane s strani
staršev, pošlje strokovni delavec službi OPZHR.
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25. člen
O nezgodi mora strokovni delavec nemudoma obvestiti starše otrok in vodstvo vrtca (ravnatelja ali
pomočnika ravnatelja), v njihovi odsotnosti službo OPZHR.
Strokovni delavec je starše in vodstvo dolžan seznaniti o vseh okoliščinah nezgode in starše pozvati,
naj opazujejo ali se bodo pri otroku pojavile spremembe, ki bi zahtevale obisk pri zdravniku (bruhanje,
krči, vrtoglavica, glavobol, idr.).
26. člen
V primeru, da je otrok pogrešan oziroma se izgubi, je potrebno najprej poskrbeti za varnost ostalih
otrok in nato nemudoma organizirati iskanje otroka. O pogrešanju ali izgubi otroka se nemudoma
obvesti ravnatelja oziroma vodstvo vrtca. Ko se preveri vse prostore in kotičke, kjer bi se otrok lahko
zadrževal in se ga ne najde, je potrebno o izginotju takoj obvestiti starše in policijo na številko 113.
27. člen
Ob elementarnih in drugih nesrečah kot so požar, potres in podobno, morajo delavci ravnati skladno z
vsakoletno evakuacijsko vajo in protokolom, ki je določen v navodilih za evakuacijo iz objekta. Glavno
vodilo evakuacije je, da otroke mirno in varno odpeljemo iz ogroženega območja in ohranjamo pregled
nad številom otrok.

VIII. Ukrepi ob zaznavi nasilja nad otrokom
28. člen
Zaposleni, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal,
da je žrtev nasilja, ali je prejel prijavo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj:
- o tem obvesti svetovalnega delavca ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja;
- sam ali s svetovalnim delavcem v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi
psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni Center za socialno delo (v nadaljnjem
besedilu: CSD), izven poslovnega časa CSD njegovo interventno službo, ali, če meni, da je to
primerno, policijo;
- sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali
pogovora z otrokom.
Skladno s kodeksom etičnega ravnanja v vrtcu in Hišnim redom morajo zaposleni takoj prijaviti tudi
morebitno neustrezno ravnanje drugega zaposlenega v odnosu do otrok.
29. člen
V primeru, da strokovni delavec ugotovi, da je otrok ponavljajoče zanemarjen, kar lahko vpliva na
poslabšanje zdravja otrok in drugih otrok, o tem opozori starše in v primeru, da se zanemarjenje kljub
opozorilom nadaljuje, obvesti svetovalno delavko, ki skupaj s strokovno delavko opravi pogovor s
starši.
V primeru izdanih določil sodišča, ki se vežejo na družino in zavezujejo vrtec k prilagojenemu
ravnanju, se pripravi protokol ravnanja.
Svetovalna delavka v nadaljevanju postopka ravna skladno z »Protokolom ravnanj v primeru suma
nasilja v družini«. (Priloga 9)
Vzgojitelj hrani dokumente v mapi Dokumentacija oddelka (LDN in priloge).
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IX. Dolžnosti staršev
30. člen
Starši otrok so dolžni spoštovati določila pravilnika in navodila zaposlenih in vodstvo vrtca, ki se
nanašajo na varnost otrok v vrtcu.
Pri izvajanju zdravstveno-higienskega režima v vrtcu so starši dolžni:
- upoštevati Hišni red vrtca in pisna navodila vodstva ;
- čim prej zapustiti prostore vrtca in se v njih ne zadrževati dlje kot je potrebno;
- uporabljati le prostore hodnika, garderobe, umivalnice in prostora za pogovorne ure;
- vstopiti v oddelek primerno zaščiteni (copati in/ali druga zaščita).
31. člen
Starši so dolžni v vrtec pripeljati samo zdravega otroka.
Vzgojitelj na začetku šolskega leta seznani starše oddelka z dolžnim ravnanjem tako, da jim po e-pošti
pošlje dokument »Obvestilo staršem o ravnanju ob bolezenskih znakih otroka v vrtcu« (Priloga 4)
Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač in predmetov, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost in zdravje
ali varnost in zdravje ostalih otrok.
32. člen
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, so starši dolžni strokovnemu delavcu oddelka, še isti dan
oziroma po prejemu diagnoze, sporočiti vzrok odsotnosti njihovega otroka.
33. člen
Starši so dolžni skrbeti za otrokovo urejenost, osebno higieno in higieno oblačil. Otroke je potrebno
pred prihodom v vrtec obleči in obuti skladno z dnevnimi vremenskimi pogoji ter v vrtec prinesti vso
opremo, ki bo otrokom omogočala gibanje na svežem zraku, ne glede na vremenske razmere. Starš
mora poskrbeti, da ima otrok v vrtcu rezervna oblačila.
Za otroke morajo starši plenice v vrtcu zagotoviti sami.
34. člen
Otrok, ki ima uši in/gnide, ne sme v vrtec. Dolžnost staršev je, da otroku v najkrajšem možnem času z
lasišča odstranijo vse uši in gnide ter dosledno pregledujejo lasišče otrok ter izvajajo ukrepe
razuševanja.
V primeru glistavosti so starši dolžni o tem obvestiti strokovnega delavca in ukrepati skladno z navodili
otrokovega pediatra.

35. člen
Vnašanje hrane v vrtec ni dovoljeno, kar velja tudi ob praznovanju rojstnih dni otrok. Za praznovanje
poskrbijo strokovne delavke vrtca.

X. Obveščanje in veljavnost
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Pravilnik o varnosti otrok začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.
Pravilnik je bil pred sprejemom 8 dni objavljen na intranetni strani vrtca, kjer je bil na vpogled vsem
delavcem in sindikatu vrtca za morebitna mnenja, pripombe, dopolnitve.
Zaposleni v vrtcu se seznanijo s tem pravilnikom na intranetni strani vrtca, starše pa z njim seznanijo
vsako leto na prvih roditeljskih sestankih strokovni delavci oddelka.
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik z dne, 1. 8. 2013.

Meta Potočnik, ravnateljica

Novo mesto, dne 1.9. 2021
Žig

Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pooblastilo za prevzem otroka v vrtcu za šolsko leto (Priloga 1)
Izjave staršev (Priloga 2)
Osebni list otroka (Priloga 3)
Obvestilo staršem o ravnanju ob bolezenskih znakih otrok v vrtcu (Priloga 4)
Privolitev za dajanje zdravil (Priloga 5)
Poročilo o bolezni (Priloga 6)
Poročilo o poškodbi ali zastrupitvi (Priloga 7)
Prijavo nesreče na igrišču (Priloga 8)
Protokol ravnanja ob sumu nasilja nad otrokom (Priloga 9)
Varnostni načrt (Priloga 10)
Protokoli (Priloga11)
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PRILOGA 1 (VZOREC)
POOBLASTILO ZA PREVZEM OTROKA V VRTCU ZA ŠOLSKO LETO .................
Podpisani (starš oz. skrbnik) __________________________ IZJAVLJAM, da lahko
otroka,_______________________________(ime in priimek), datum rojstva
•

,

iz vrtca odpelje _____________________(tiskano ime in priimek), stanujoč/a ________________,
kontakt ___________________(tel. št.).

•

iz vrtca odpelje _____________________(tiskano ime in priimek), stanujoč/a ________________,
kontakt _____________________(tel. št.).

•

iz vrtca odpelje _____________________(tiskano ime in priimek), stanujoč/a ________________,
kontakt _____________________(tel. št.).

Podpisani (starš oz. skrbnik) izjavljam:
- da prevzemam vso odgovornost (materialno, moralno in kazensko) za otroka ob odhodu iz
vrtca,
- da sem seznanjen s 7. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 82/13 in naslednji) ki določa, da morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter
domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in
mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
Podpisani/-a sem seznanjen/-a:
- da se bodo tako zbrani podatki uporabljali oz. obdelovali le za dosego zgoraj zapisanih namenov,
- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali
podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na
naslov Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, ali na elektronsko pošto
info@vrtec-pedenjpednm.si,
- lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši
Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Izjava oz. pooblastilo velja do konca šolskega leta, v katerem je podano.
Podpis starša/skrbnika:

Kraj in datum:
________________________

________________________
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PRILOGA 2 (VZOREC)
Ime in priimek otroka: Rojstni datum:

Številka vpisa:

Enota:

Prosimo preverite točnost podatkov v tabeli in vnesite morebitne popravke, ker boste s teh
povezav javljali odsotnost otroka.
DRUGI STARŠ

VLAGATELJ
Priimek in ime
E-naslov
Številka GSM

IZJAVE STARŠEV
Spodaj podpisana starša oz. zakonita zastopnika z obkrožitvijo izbire 'DA' ob posameznem
namenu obdelave in s podpisom te privolitve izrecno soglašava, da:
•

Vrtec Pedenjped Novo mesto dane osebne podatke: GSM številko in
elektronski naslov staršev, uporablja za omogočitev dostopa do spletne
aplikacije za napovedovanje odsotnosti otroka in njeno napovedovanje s
kratkim SMS sporočilom na telefonsko številko 041 303 603.

DA / NE
(obkrožite izbiro)

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.
•

Vrtec Pedenjped Novo mesto v skladu s 16. členom Pravilnika o zbiranju
osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, fotografira, snema in
objavlja posnetke, na katerih je moj otrok, v publikacijah, na spletnih
straneh in uradnih socialnih omrežjih Vrtca Pedenjped Novo mesto, v
sredstvih javnega obveščanja in za namen sodelovanja na razstavah otroških
izdelkov ter na likovnih natečajih. Fotografije in posnetki, ki ostanejo v vrtcu,
se hranijo v Kroniki Vrtca Pedenjped Novo mesto in v foto arhivu, na spletnih
straneh in v arhivu Vrtca Pedenjped Novo mesto.

DA / NE
(obkrožite izbiro)

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo trajno ali do preklica.
•

Vrtec Pedenjped Novo lahko za namene obveščanja o dogodkih v zvezi z
otrokom in dejavnostih vrtca ter skupine vrtca, vključno z obvestili
skupine vrtca, v katero je otrok vključen, poleg stalnega naslova obdeluje
dane osebne podatke: GSM številko, elektronski naslov.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.
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DA / NE
(obkrožite izbiro)

•

Naju predstavniki Sveta staršev Vrtca Pedenjped Novo mesto obveščajo
o dogodkih na Svetu staršev preko danega elektronskega naslova.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.

•

Strokovni delavci v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, ki delajo v enoti, v katero
je vključen moj otrok, preko igre izvajajo preventivne preglede lasišča
zaradi preprečevanja pojava ušivosti.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.

•

Moj otrok sodeluje v izbranih obogatitvenih dejavnostih v okviru
programa vrtca in so za starše v celoti brezplačne.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.

•

Moj otrok sodeluje v izbranih nadstandardnih dejavnostih v okviru
programa vrtca in so za starše v celoti ali delno plačljive.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.

•

Moj otrok sodeluje v izbranih projektnih vsebinah, ki so za starše
brezplačne.
Osebni podatki se obdelujejo in hranijo do izpisa otroka iz vrtca ali do
preklica.

DA / NE
(obkrožite izbiro)

DA / NE
(obkrožite izbiro)

DA / NE
(obkrožite izbiro)

DA / NE
(obkrožite izbiro)

DA / NE
(obkrožite izbiro)

S podpisom soglašam in dovoljujem, da Vrtec Pedenjped Novo mesto v opredeljene namen obdeluje moje osebne podatke in
osebne podatke mojega otroka. Vrtec Pedenjped dane osebne podatke varuje ter z njimi ravna v skladu z veljavnim
nacionalnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Seznanjen sem, da:
−
Vrtec Pedenjped osebne podatke obdeluje na podlagi moje privolitve, ki jo lahko kadarkoli prekličem, ne da bi to vplivalo
na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
−

Lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov
mojega otroka ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov mojega
otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, ali na
elektronsko pošto info@vrtec-pedenjpednm.si.

−

Lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu
podatkov.

−

Je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Vrtca Pedenjped Novo mesto doc. dr. Miha Dvojmoč
(miha.dvojmoc@infocenter.si).

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

________________________

___________________________

Podpis drugega starša:

Kraj in datum:
________________________

___________________________
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PRILOGA 3 (VZOREC)
Šolsko leto ......................................
Enota ................................................, skupina ....................................., datum vključitve v vrtec: ..........

OSEBNI LIST OTROKA
(Podatki iz Vloge za vpis otroka št: .........)

1. PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek otroka: ..................................................,

datum rojstva: ................................................

Naslov stalnega prebivališča: ............................................................ pošta ............................................
Naslov začasnega prebivališča: ........................................................ pošta .............................................
Otrokove zdravstvene posebnosti:
...................................................................................................................................................................

2. PODATKI O STARŠIH
2. 1. Ime in priimek : ...............................................................................
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov za obveščanje:
Telefonska številka:

Tel. št v službi:

GSM:
Elektronski naslov:

2. 2. Ime in priimek : ...........................................................................
Naslov stalnega prebivališča:
Telefonska številka:

Tel. št. v službi:

GSM:
Elektronski naslov:
Pripravila: .....................................

Datum: .......................................
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PRILOGA 4 (VZOREC)
OBVESTILO STARŠEM O RAVNANJU OB BOLEZENSKIH ZNAKIH OTROK V VRTCU

Spoštovani starši,
na podlagi navodil o ravnanju ob bolezenskih znakih otrok v vrtcu, ob sprejemu v Vrtec, ki so
usklajena s priporočili NIJZ:
Otrok ne sme v vrtec kadar ima bolezenske znake kot so: bruhanje, driska, gnojni izcedek iz nosu s
kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, idr.
Otrok se sme vrniti v vrtec šele takrat, ko je zdrav in vsaj 48 ur ne bruha in driska in vsaj 24 ur
nima vročine.
Strokovni delavci imajo pravico in dolžnost zavrniti otroka ali poklicati starše otroka, ki ima enega
izmed sledečih bolezenskih znakov:
1. povišano telesno temperature (pod pazduho 37,20 C; v ušesu 37,50 C);
2. izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev:piki insektov, alergijski
izpuščaji,…..)
3. gnojni izcedek iz nosu s kihanjem in kašljanjem;
4. gnojno vnetje kože ali impetigo;
5. težko dihanje;
6. uši;
7. driska (odvajanje blata več kot dvakrat dnevno, blato je vodeno, lahko ima primesi slizi ali
krvi);
8. v drugih primerih, ko nam ta navodila poda zdravnik (zdravnika pokliče služba OPZHR).
Otrok se sme vrniti v vrtec šele takrat, ko zdravnik potrdi, da ni kužen in ne predstavlja
tveganja za ostale otroke in zaposlene v vrtcu.

V pričakovanju vašega razumevanja, vas lepo pozdravljamo in smo vam na voljo za morebitna
dodatna pojasnila.
Služba OPZHR

Meta Potočnik, ravnateljica

META
POTOČNIK
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PRILOGA 5 (VZOREC)
PRIVOLITEV ZA DAJANJE ZDRAVIL
Starši oziroma skrbniki otroka_________________________________ (ime in priimek otroka)
dovoljujemo strokovnemu delavcu, ki ga pooblasti vrtec, dajanje predpisanega zdravila med
prebivanjem otroka v vrtcu ob pojavu_________________(bolezensko stanja) ter vodenje evidence o
dajanju zdravila:

Ime in priimek otroka: _____________________________ Datum rojstva: _______________
Naslov: ____________________________________________________________________
Bolezensko stanje: ____________________________________________________________
Simptomi / znaki, na katere moramo biti pozorni: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zdravilo: ______________________________ Odmerek zdravila: _____________________
Kako damo zdravilo (npr. v usta, črevo, na kožo): ___________________________________
Kdaj damo zdravilo: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mogoči stranski učinki zdravila:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Ime in priimek zdravnika: _________________________________, tel. št. ______________
Zdravstveni zavod: ___________________________________________________________
Kraj in datum:_______________________________________________________________
Podpis in žig:_______________________________________________________________
Ime in priimek enega od staršev oz. skrbnikov:_________________________________
Tel. št.:________________________________ Kraj in datum:_____________________
Podpis:__________________________________
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PRILOGA 6 (VZOREC)
Poročilo o bolezni
Ime in priimek otroka: ____________________________ Datum rojstva: _______________
Datum pojava bolezni: ___________________ Čas pojava bolezni: _____________________
Ime, priimek in naslov staršev oziroma skrbnikov: __________________________________
___________________________________________________________________________
Poklical/a:___________________________________________________________________
Čas priklica: ________________ Čas prihoda: ________________
Zdravnik:
- ni bil klican
- je bil klican / čas priklica: ________________ čas prihoda: ________________
Kraj ukrepanja:
- igralnica

- igrišče

- hodnik

- stopnice

- veža

- kuhinja

- pisarna

- sprehod/izlet

- drugo _____________________________________________________________________
Okoliščine in vzrok nastanka bolezni (opis): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Simptomi / znaki so posledica:
- novonastale bolezni
- znane kronične bolezni / - alergije - astme

- sladkorne bolezni

- epilepsije

- drugo _____________________________________________________________________
Simptomi /znaki bolezni:
- povišana telesne temperatura
- driska

- močna bolečina

- glavobol

- težko dihanje

- mišični krči

- izguba zavesti

- izpuščaj

- bruhanje

- vedenjske motnje

- drugo _____________________________________________________________________
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Prva pomoč v vrtcu: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zdravila, ki jih je otrok dobil v vrtcu: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: _____________________________________
Zdravniška pomoč:
- zdravniška pomoč ni bila potrebna
- zunaj bolnišnična zdravniška pomoč (urgentna služba, izbrani zdravnik)
- bolnišnična pomoč, opis: _____________________________________________________
- sprejet na zdravljenje v bolnišnico (preko noči), število dni: ________
Potrebni ukrepi za preprečitev ponovitve take bolezni: _______________________________
___________________________________________________________________________
Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec: ____________

Datum: ______________

Podpis starša/skrbnika: _____________

Datum: ______________
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PRILOGA 7 (VZOREC)
Poročilo o poškodbi ali zastrupitvi
Ime in priimek otroka: ____________________________ Datum rojstva: _______________
Datum poškodbe ali zastrupitve: ____________________
Čas poškodbe ali zastrupitve: _____________________
Ime, priimek in naslov staršev oziroma skrbnikov: __________________________________
___________________________________________________________________________
Poklical/a:___________________________________________________________________
Čas priklica: ________________ Čas prihoda: ________________
Zdravnik:
- ni bil klican
- je bil klican / čas priklica: ________________ čas prihoda: ________________
Kraj dogodka:
- igralnica

- igrišče

- hodnik

- stopnice

- veža

- kuhinja

- pisarna

- sprehod/izlet

- drugo __________________________________
Kraj ukrepanja:
- igralnica
- igrišče

- hodnik

- stopnice

- veža

- pisarna

- sprehod/izlet

- kuhinja

- drugo __________________________________
Oprema ali predmet, udeleženi pri nastanku poškodbe ali zastrupitve:
- ni udeležen

- pohištvo, oprema

- plezala

- peskovnik

- kolo ali tricikel

- snov, rastlina ali žival

- tobogan

- površina pod igrali
- igrača

- drugo _____________________________________________________________________
Okoliščine in vzrok nastanka poškodbe ali zastrupitve:
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- padec z višine /

približna višina padca ________ cm

- padec na isti ravnini

- poškodba zaradi predmeta

vrsta podlage ___________
- prometna nezgoda

- udarec ali potisk s strani vrstnika

- hranjenje/zadušitev

- ugriz živali

- zastrupitev z/s ___________________________

- ugriz vrstnika

- pik žuželke

- drugo _____________________________________________________________________
Podrobnejši opis poškodbe ali zastrupitve: _________________________________________
___________________________________________________________________________
Poškodovani ali oboleli del telesa:
- oko

- uho

- nos

- usta

- zob

- roka/zapestje/dlan - noga/gleženj/stopalo

- del obraza - del glave

- vrat

- trup

- drugo _____________________________________________________________________
Vrsta poškodbe:
- udarnina
- odrgnina
- ozeblina - zastrupitev

- rana

- izvin/izpah

- zadušitev

- zlom

- opeklina

- utopitev

- drugo _____________________________________________________________________
Prva pomoč v vrtcu: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: _____________________________________
Zdravniška pomoč:
- zdravniška pomoč ni bila potrebna
- zunaj bolnišnična zdravniška pomoč (urgentna služba, izbrani zdravnik)
- bolnišnična pomoč, opis: _____________________________________________________
- sprejet na zdravljenje v bolnišnico (preko noči), število dni: ________
Potrebni
ukrepi
za
preprečitev
ponovitve
take
poškodbe
ali
zastrupitve:
___________________________________________________________________________
Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec: ________________________ Datum: ______________
Podpis starša/skrbnika: _____________

Datum:
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______________

PRILOGA 8 (VZOREC)
PRIJAVO NESREČE NA IGRIŠČU
Podatki lastnika igrišča:
Naziv / Ime in priimek:

Ime igrišča:

Podatki o igrišču:

Naslov:

Naslov:

Telefon:
Ime proizvajalca:

Podatki o igralu, na katerem se je zgodila nesreča:
Opis naprave:

Naslov proizvajalca:

Druge opombe:
Podatki o nesreči:

Opis dogodka:
Datum in čas dogodka:
Vremenske razmere (dež,
sneg, suho…):
Poškodovana oseba (ime in
priimek, naslov, spol,
starost):
Obleka in obutev, ki jo je
nosila poškodovana oseba:
Število otrok, prisotnih na
igrišču ob nesreči:
Število otrok, ki so se igrali
na igralu, na katerem se je
zgodila nesreča:
Vrsta poškodb:
Opis poškodb:
Priče (imena in priimki,
podatki za stik):
Izpovedi prič:
Zdravniško ukrepanje:
Predlagane spremembe
igral zaradi nesreče:
Drugi podatki (fotografije,
video posnetki itd.):
Oseba, ki prijavlja (ime in
priimek, podatki za stik):
Pošljite po faksu (ime pristojnega organa):
Po e-pošti:
Po pošti:
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PRILOGA 9 (VZOREC)
SMERNICE ZA UKREPANJE OB SUMU NASILJA V DRUŽINI
(Ukrepanje po Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za VIZ, Ur. l. RS št. 104/2009)
STROKOVNI DELAVEC ZAZNA SUM NASILJA:
1.

Otrok spregovori o nasilju.

2.

Opazi poškodbe, spremembe v vedenju, nenavadno igro.

3.

Dobi informacijo o nasilju od tretje osebe.

4.

Sam je priča nasilju.

OBVESTI SVETOVALNEGA DELAVCA ALI V NJEGOVI ODSOTNOSTI RAVNATELJA ALI
POMOČNIKA RAVANTELJA
Svetovalna delavka: 031 312 460, 07/371 82 61
Ravnateljica: 040 170 609, 07/371 82 52
Pomočnica ravnateljice: 041 380 110, 07/371 82 54
SAM ALI SKUPAJ S SVETOVALNIM DELAVCEM NAREDI ZAPIS DOGODKA, opažanj,
pridobljenih informacij, pogovora z otrokom ter MNENJE, ALI SO POTREBNI TAKOJŠNJI UKREPI
ZA ZAŠČITO NASILJA.
Zapiše konkretna dejstva. Zapis naredi čim prej po dogodku (nevarnost pozabljanja).

RAVNATELJ ALI SVETOVALNI DELAVEC isti ali naslednji dan po zapisu, telefonsko obvesti
CSD, policijo ali državno tožilstvo in zapis skupaj s prijavi pošlje še po pošti.
Čim prej, najkasneje naslednji dan po oddani prijavi, SVETOVALNI DELAVEC SKLIČE INTERNI
TIM VIZ.
Člani: ravnatelj (prisoten na prvi seji), svetovalna služba, vzgojitelj otroka, delavec, ki je naredil zapis.
Vodja je svetovalni delavec.
Osnovne naloge:
- dogovor o načinu pomoči otroku s konkretnimi nalogami posameznih delavcev,
- izmenjava informacij o dinamiki nasilja,
- podpora in način sodelovanja s staršem, ki otroka ščiti,
- določitev rokov za izvedbo,
- način sodelovanja z zunanjimi ustanovami.
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PRILOGA 10 (VZOREC)

Varnostni načrt za
izvajanje dejavnosti izven
prostorov vrtca

Štev. dok.: 1 VN-2021/2022

Šol. leto 2021/2022

KRAJ: Novo mesto

Stran: 1/2
DATUM: 1.9.2021

Razdelilnik: Vodje oddelkov – vzgojitelji - zaposleni v Vrtcu Pedenjped Novo mesto
Pripravil:
Podpis:
Kopija natisnjena:
Pregledal:
Odobrila: ravnateljica Meta Potočnik
Podpis:

Verzija izdaje: 01
Ime datoteke: 1-2021/2022 – VARNOSTNI NAČRT

NAČRT AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZVEN PROSTOROV VRTCA
Izvajalec programa:
Oddelek otrok:
Spremljevalci:
Vrsta prevoznega sredstva in izvajalec prevoza:
Podroben opis načrtovane dejavnosti izven vrtca:
Datum, ura in kraj odhoda:
Datum, ura in kraj prihoda:
Opis načrtovane poti:
Navodila vodje oddelka staršem otrok in otrokom:
Navodila spremljevalcem:
Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami in posebna navodila za spremljevalca:
Priloga: Seznam otrok.
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PRILOGA 11
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