Pravilnik o varnosti otrok
Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005) in spremembah, Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005) in spremembah, Zakona o varnosti
cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008) in spremembah, Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
(Ur. l. RS, št. 42/2009) in spremembah, Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 93/2007)
in Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009) je
direktorica zasebnega vrtca Modrinček, d. o. o., dne 01. 02. 2017, sprejela
PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK


SPLOŠNE ODLOČBE

1. člen
Direktorica zasebnega vrtca Modrinček, d. o. o., (v nadaljevanju besedila: vrtec) s tem pravilnikom določa
postopke, ukrepe in načine ravnanj ter aktivnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, njihovega zdravja in
življenja ter njihovega počutja v času bivanja v vrtcu.
2. člen
Ta pravilnik določa:
- delavce vrtca, ki so zadolženi za varnost otrok,
- ukrepe pri sprejemu otrok v vrtcu,
- ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju v vrtec in iz vrtca,
- ukrepe za varnost otrok v igralnici,
- ukrepe za varnost otrok na igrišču oziroma izven vrtca,
- higiensko-zdravstvene ukrepe,
- postopke in načine ravnanja v primeru obolenja, poškodbe oziroma nesreče otroka,
- postopke in načine ravnanja ob sumu zlorabe otroka ali nasilja,
- dolžnosti staršev pri zagotavljanju varnosti otrok,
- končne določbe.
3. člen
Delavec vrtca, ki krši določbe tega pravilnika ne glede na to, ali je do posledice prišlo ali bi lahko nastopila, stori
hujšo kršitev delovne dolžnosti.


DELAVCI VRTCA, ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK

4. člen
Za varnost otrok ves čas bivanja v vrtcu so zadolženi naslednji delavci:
- vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok (v nadaljevanju: vzgojitelj),
- pomočniki vzgojiteljev/pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok (v nadaljevanju: pomočnik vzgojitelja),
- strokovni delavci/strokovne delavke (v nadaljevanju: strokovni delavec), ki delajo z otroki v
vrtcu.
5. člen
Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Delavci so dolžni delo opravljati in
ravnati z otroki tako, da je izključena vsaka nevarnost za otrokovo zdravje in življenje.
Dolžnost vsakega delavca je, da v času bivanja otrok v vrtcu nenehno skrbi za otroke in zagotavlja, da otroci niso
nikoli sami.
Strokovni delavec v oddelku je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše z vsebino Pravilnika o
varnosti otrok.
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6. člen
Delavci službe za pripravo prehrane, službe za vzdrževanje objektov in igrišč ter službe za pranje in vzdrževanje
perila so pri svojem delu dolžni skrbeti, da s svojim delom, svojimi delovnimi napravami in pripravami ter
izdelki ne ogrožajo varnosti otrok.
7. člen
Noben delavec ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ne glede na sistemizacijo in opis delovnega mesta, ki mu
je naložena z namenom preprečiti ogroženost otrok.
8. člen
Vsa igrala enkrat letno pregleda Komisija za pregled igrišč, ki skrbi za varnost igral v vrtcu.
Vsakodnevni nadzor opravita vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, ki varujeta otroke v igralnici ali na igrišču.
Mesečni pregled igral opravi hišnik, ki mora pisno potrditi opravljen pregled.
9. člen
Delavec v času, ko dela z otrokom in ga varuje, ne sme uporabljati mobilnega telefona, razen v primeru, ko je to
nujno potrebno zaradi preprečitve ogroženosti otroka.
10. člen
Delavci vrtca morajo na delo prihajati pravočasno, v skladu z delovnim razporedom, ki ga določi ravnatelj
oziroma pomočnik ravnatelja.
Delavci morajo na delo prihajati urejeni in ne smejo biti pod vplivom alkohola ali drugih substanc oziroma
zdravil, ki bi pomenile zmanjšanje njihovih psihofizičnih sposobnostih.
11. člen
Vsak delavec vrtca mora podpisati izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s tem pravilnikom in da bo pri
svojem delu v vrtcu upošteval določila tega pravilnika.
Izjavo mora pred nastopom dela v vrtcu podpisati tudi vsak novo sprejeti delavec. Izjava iz prvega odstavka tega
člena je sestavni del tega pravilnika.


UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC

12. člen
Vsak otrok mora biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledan pri zdravniku specialistu – pediatru ali
osebnem zdravniku.
Starši morajo pred sprejemom otroka v vrtec izročiti izpolnjeno zdravniško potrdilo vzgojitelju otroka, iz
katerega je razvidno, da je otrok zdrav in sposoben obiskovati vrtec.
Če je otrok sprejet iz drugega vzgojno-varstvenega zavoda, starši prenesejo zdravstveno potrdilo iz vrtca, v
katerega je bil otrok vključen. Zdravstveno potrdilo starši izročijo svetovalni delavki ali vzgojitelju otroka.
13. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec, najpozneje pa ob prvem razgovoru z vzgojiteljem, opozoriti na
posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so dolžni
vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, zlasti s tistimi, ki bi lahko
ogrožala njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
Starši so dolžni takoj opozoriti vzgojitelja tudi na vsako spremembo zdravstvenega stanja otroka. Dolžnost
staršev iz prvega stavka tega odstavka traja ves čas, ko je otrok vključen v vrtec.
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14. člen
Starši so ob vpisu otroka v vrtec dolžni povedati telefonsko številko in druge podatke o tem, kje jih je mogoče
dobiti in jih obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da so
z njimi seznanjeni takoj po nastanku.
Starši so dolžni takoj sporočiti vsako spremembo, ki bi se nanašala na podatke iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Pri vpisu in razporejanju otrok v oddelke mora vrtec upoštevati normative o najvišjem dopustnem številu otrok v
posamezni vrsti oddelka, ki so določeni v veljavnih predpisih s področja vzgoje predšolskih otrok.


UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK

16. člen
Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje otrok v vrtec in odhajanju iz vrtca, morajo otroka osebno sprejeti
in ga pri odhodu prepustiti staršem – drugim osebam le, če predložijo za to pisno pooblastilo staršev oziroma so
jih starši navedli na izjavi za spremstvo otroka.
Otroci, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let,
če to dovolijo starši otroka s pisno izjavo. V vseh teh primerih so starši v celoti odgovorni za varnost otroka na
poti v vrtec in na poti proti domu.
17. člen
Delavec vrtca, ki sprejme otroka, mora ob sprejemu otroku odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko
ogrozile varnost otroka samega ali varnost drugih otrok.
Starše otroka, ki mu je bil ob prihodu v vrtec odvzet predmet oziroma stvar, s katerim bi lahko bila ogrožena
varnost otroka ali drugih otrok, mora delavec vrtca, ki je sprejel otroka, opozoriti na posledico nošenja takšnega
predmeta oziroma stvari v vrtec in od njih zahtevati, da otroku onemogočijo prinašanje ali posest takšnih
predmetov oziroma stvari v vrtec.
Vzgojitelji so dolžni na prvem roditeljskem sestanku, ob začetku šolskega leta, starše seznaniti o predmetih in
stvareh, ki lahko pomenijo nevarnost za otrokovo zdravje in življenje oziroma pomenijo nevarnost za zdravje in
življenje drugih otrok. Po potrebi vzgojitelj na to opozori starše še na sestankih tekom trajanja šolskega leta.
18. člen
Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, driska,
hujši kašelj), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.
Če se opisani znaki obolenja ugotovijo v času bivanja v vrtcu je vzgojitelj dolžan obvestiti starše.


UKREPI ZA VARNOST OTROK V IGRALNICI

19. člen
Za varnost otrok v igralnicah in drugih prostorih vrtca je odgovoren vzgojitelj, v njegovi odsotnosti pa pomočnik
vzgojitelja.
Otroci morajo biti ves čas bivanja v vrtcu, ne glede na to ali so otroci v igralnicah ali drugih prostorih vrtca,
nadzorovani s strani vzgojitelja in/ali pomočnika vzgojitelja.
Opustitev prisotnosti pri otrocih se šteje za hujšo kršitev delovne obveznosti.
20. člen
Pri delu in bivanju otrok v igralnici je potrebno delo organizirati tako, da se zagotovi varnost otrok na način, da:
- delavci vrtca ne nosijo v vrtec opreme, ki je otrokom nevarna,
- so oprema in igrala v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
- otroci lahko varno uporabljajo opremo in igrala,
- se otrokom prepreči vsako nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,
- se otrokom prepreči kakršnokoli medsebojno fizično obračunavanje, groba ravnanja ali druga dejanja, ki bi
lahko privedla do poškodbe otroka,
- se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem, igrali in delovnimi pripomočki,
- se zagotovi stalna kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
- otroci ne uporabljajo opreme ali predmetov, ki bi lahko ogrožala njihovo varnost,
- se delo z opremo, igrali, delovnimi pripomočki ali drugim orodjem organizira tako, da ima vzgojitelj
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-

oziroma pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok,
otroci ne odpirajo oken, električnih naprav ipd.,
se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba materialov namenjenih za vzgojno delo
(kot npr. barvice, lepila, plastelin, igrače ipd.) in ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih
razmer v vrtcu (kot so čistila, čistilni pripomočki, razkužila ipd.),
se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo
zdravje,
se zagotovi, da v igralnicah ni prepiha,
se zagotavlja varnost gibanja v igralnici (suha tla ipd.).

21. člen
Vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja mora pri hranjenju otrok stalno paziti na varnost, na pravilno uporabo
jedilnega pribora, na temperaturo hrane in uživanje hrane. Posebno pozornost je potrebno nameniti ob obrokih,
ko otroci jedo npr. koščičasto sadje, ribe ipd.
Vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja je dolžan preveriti ali so otrokova usta pred spanjem oziroma počitkom
prazna.
22. člen
Med spanjem oziroma počitkom mora biti zagotovljen mir, otroci pa morajo biti slečeni in pokriti primerno
sobni temperaturi.
Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je dolžan biti prisoten pri otrocih ves čas spanja oziroma počitka.
Po končanem spanju oziroma počitku je potrebno pospraviti ležalnike oziroma druge spalne pripomočke ter
preprečiti otrokom skakanje ali hojo po ležalnikih oziroma drugih spalnih pripomočkih.


UKREPI ZA VARNOST OTROK NA IGRIŠČU OZIROMA IZVEN VRTCA

23. člen
Če je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora imeti vsak oddelek vrtca zaradi večje
varnosti poleg vzgojitelja vsaj še enega polnoletnega spremljevalca. Če vrtec organizira dejavnost vezano na
prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja spremljati še najmanj dva
spremljevalca, ki sta dopolnila starost 21 let.
24. člen
Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja, rolkanja, kolesarjenja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca je
lahko v skupini največ 8 otrok. Eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja vrtca, iz
katerega so otroci.
25. člen
Pri učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami je na eno odraslo osebo v skupini od 2 do 8 otrok. O številu
otrok v skupini odloča strokovna skupina vrtca, imenovana v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami.
26. člen
Vse aktivnosti otrok na igrišču oziroma zunaj vrtca morajo biti organizirane in vodene tako, da ima delavec, ki
jih spremlja, stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki.
27. člen
O vseh planiranih izletih in daljših sprehodih ali aktivnostih vezanih na dejavnosti iz 23. člena tega pravilnika
morajo biti starši pisno obveščeni. Pisno obvestilo se objavi na oglasni deski vrtca oziroma oddelka. O
aktivnostih iz prvega odstavka tega člena je vzgojitelj dolžan obvestiti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja.
28. člen
Vsak vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, ki sklene delovno razmerje v vrtcu, mora biti seznanjen z določili o
varnosti otrok pred nastopom dela, ob nastopu dela pa mora spoznati območja, ki bi lahko bila ali bi lahko
pomenila nevarnost za otrokovo življenje oziroma zdravje oziroma bi ogrožala otrokovo varnost.
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali drugi nadrejeni je dolžan delavce sproti seznanjati z vsemi nevarnimi območji
v okolju, kamor se vodi otroke oziroma kjer se izvajajo aktivnosti zunaj vrtca.
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29. člen
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na igrišču oziroma zunaj vrtca je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja
dolžan:
- preveriti urejenost okolja in odstraniti predmete, ki bi lahko ogrozili varnost otrok (steklovina, injekcijske
igle,…),
- začeti z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele po tem, ko je sposoben v celoti nadzorovati vedenje otrok v
oddelku,
- seznaniti otroke z okoljem, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred odhodom,
- opozoriti otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem,
- izogibati se okolju in mestom zunaj vrtca, kjer bi obstajala nevarnost za otroke,
- imeti stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in njihovim gibanjem,
- preprečiti vsako ravnanje otrok ali njihovo početje, ki bi lahko ogrozilo lastno zdravje in življenje ali zdravje
in življenje drugih otrok v skupini,
- cilj aktivnosti zunaj vrtca vpisati v dnevnik dela,
- o organiziranju izleta obvestiti ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja in starše,
- v primeru, da se otrok izgubi, poškoduje ali kako drugače ponesreči, ravnati v skladu z določbami tega
pravilnika.


HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI
30. člen

Delavci vrtca so dolžni skrbeti za:
- lastno higieno,
- higieno otrok,
- higieno opreme in igral ter drugih pripomočkov,
- higieno prostorov vrtca.
Izvajanje higiensko – zdravstvenih ukrepov je dolžnost vseh delavcev vrtca v smislu lastnih ravnanj in skrbi za
otroke.
31. člen
Delavci vrtca, ki opravljajo dela in naloge, za katere je po veljavnih predpisih in po določbah izjave o zdravju in
varnosti pri delu z oceno tveganja potreben preventivni zdravniški pregled, so dolžni le-tega redno opravljati in
se odzvati na vsako napotitev na preventivni ali usmerjeni pregled s strani ravnatelja.
32. člen
Pri izvajanju zdravstveno higienskih ukrepov so delavci vrtca, predvsem pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
dolžni:
- preprečiti vstop otrokom v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma njihovi uporabi,
- onemogočiti otrokom dostop do vseh nevarnih stvari in snovi,
- seznaniti se z morebitnimi kroničnimi obolenji otrok,
- v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestiti vodstvo vrtca oziroma organizatorja ZHR ter takoj
poostriti higieno v vrtcu,
- o infekcijskem obolenju posameznega otroka takoj obvestiti starše, otroku pa do prihoda staršev preprečiti
kontakt z ostalimi otroki v vrtcu,
- preprečiti staršem in ostalim osebam vstop v igralnice in druge prostore vrtca, ki niso namenjeni njim,
- skrbeti za higieno otrok in njihovih oblačil in obutve,
- o potrebni higieni otrok opozarjati starše.
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33. člen
Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih in delovnih prostorih. Kajenje je prepovedano tudi na vseh pripadajočih
funkcionalnih zemljiščih prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja.


POSTOPKI IN NAČINI RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA, POŠKODBE OZIROMA
NESREČE OTROKA

34. člen
V primeru nenadnega obolenja otroka mora vzgojitelj ali drug delavec vrtca, ki prvi ugotovi tako obolenje, o tem
takoj obvestiti starše.
35. člen
Nihče od delavcev vrtca nima pravice dovoliti zdravniškega posega v telo otroka brez poprejšnjega pisnega
dovoljenja staršev. Nujnost posega v otrokovo telo lahko indicira le zdravnik.
36. člen
O vsaki nalezljivi bolezni v skupini je potrebno obvestiti starše s pisnim obvestilom na oglasni deski. V pisnem
obvestilu morajo biti navedeni tudi tipični znaki, ki se pokažejo ob obolenju otroka v primeru nalezljive bolezni
na katero se nanaša obvestilo.
37. člen
Vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja otroku ne sme dati nobenih zdravil, razen v primeru, da zato dobi
navodila zdravnika in starši s tem pisno soglašajo.
V tem primeru se vodi tudi evidenca dajanja zdravil.
38. člen
Vzgojitelj ali drug delavec vrtca, ki je usposobljen za nudenje prve pomoči, je v primeru poškodbe ali nesreče
dolžan nuditi otroku prvo pomoč in mu takoj priskrbeti zdravniško pomoč.
V primeru nudenja prve pomoči poškodovanemu oziroma ponesrečenemu otroku je potrebno zavarovati kraj
nesreče in storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe oziroma nesreče od že dobljene oziroma do nove poškodbe
ali nesreče.
39. člen
O vsaki poškodbi oziroma nesreči otroka mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja takoj obvestiti starše,
organizatorja ZHR in vodstvo vrtca.
V primeru poškodbe ali nesreče otroka, ko je potrebna zdravniška pomoč ali oskrba v bolnišnici, se zavaruje
mesto poškodbe ali nesreče, za potrebe ugotovitve vzrokov poškodbe ali nesreče.
40. člen
Če je poškodba ali nesreča ogrožajoča za otroka, pokličemo nujno medicinsko pomoč (112). Otroka spremlja v
zdravstveno ustanovo vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja.
Otroka nikoli ne vozimo z lastnim avtomobilom.
41. člen
O vsaki poškodbi ali nesreči otroka mora delavec vrtca, ki je prisoten in odgovoren za otroka v času poškodbe ali
nesreče, izpolniti predpisani obrazec, ki ga odda organizatorju ZHR.
Predpisani obrazec za poročilo o poškodbi in nesreči je sestavni del tega pravilnika.
42. člen
Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja oziroma delavec vrtca, ki je bil v trenutku poškodbe ali nesreče odgovoren za
varnost otroka, je dolžan seznaniti starše otroka o vsaki poškodbi ali nesreči, ki se je pripetila otroku v času
bivanja v vrtcu in starše opozoriti na to, da otroka opazujejo, če se bodo pojavili znaki morebitne poškodbe ali
nesreče.
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43. člen
V primeru poškodbe ali nesreče otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje, je potrebno poskrbeti za varnost
drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa ravnati in zanj ukrepati po določbah 38., 39. in 40. člena tega
pravilnika.
44. člen
Če otrok zaužije predmet ali snov, ki bi ogrozila otrokovo zdravje, je o tem potrebno nemudoma obvestiti starše,
organizatorja ZHR ali vodstvo vrtca.
V primeru iz prvega odstavka tega člena je potrebno poklicati nujno medicinsko pomoč.
45. člen
Če se otrok izgubi ali se ga pogreši, je potrebno takoj organizirati iskanje otroka.
V primeru iz prvega odstavka tega člena je potrebno takoj obvestiti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja. Če se
otroka ne najde v najkrajšem možnem času, je o tem potrebno obvestiti starše in policijo.
46. člen
Noben delavec vrtca ne sme in ne more sam presojati o morebitnih posledicah poškodbe ali nesreče oziroma
katerega koli drugega ravnanja.
Na vsak dogodek ali dejanje, ki bi lahko imelo za posledico poškodbo ali nesrečo otroka, je delavec vrtca dolžan
takoj obvestiti vodstvo vrtca, ki je dolžno odločati o nadaljnjih ukrepih.


POSTOPKI IN NAČINI RAVNANJA OB SUMU ZLORABE OTROKA IN NASILJA

47. člen
Ob sumu zlorabe otroka je delavec dolžan o tem obvestiti svetovalnega delavca, ob njegovi odsotnosti ravnatelja.
Delavec sam ali skupaj s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka in obvesti pristojni Center za socialno
delo, izven poslovnega časa CSD njegovo službo, ali, če meni, da je to potrebno, policijo.


DOLŽNOSTI STARŠEV

48. člen
Starši otrok so dolžni spoštovati določila tega pravilnika in upoštevati navodila vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu.
49. člen
Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona ali druge podatke o tem, kje jih je mogoče najti v primeru
nepredvidenih dogodkov v zvezi z otrokom.
50. člen
Starši so dolžni pripeljati v vrtec zdravega otroka. V primeru, da otrok kaže znamenja lažje oblike bolezni
(prehlad), so na to starši dolžni opozoriti vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki otroka
sprejme v vrtec.
51. člen
Starši so dolžni pred prihodom v vrtec otroku odvzeti vse predmete ali stvari, ki bi lahko ogrozile otrokovo
zdravje oziroma varnost ali zdravje drugih otrok. Če ima otrok ob prihodu v vrtec predmete ali stvari, ki bi lahko
ogrozili njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih otrok, morajo starši, na zahtevo vzgojitelja ali
pomočnika vzgojitelja, ki sprejme otroka v vrtec, take predmete ali stvari otroku odvzeti.
52. člen
Starši so dolžni skrbeti za osebno higieno otroka in za higieno oblačil in obutve, v katerih prihaja otrok v vrtec.
V primeru, da vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa in da kot tak lahko ogrozi zdravje in varnost
drugih otrok, je o tem dolžan opozoriti starše in ravnatelja ali pomočnika ravnatelja. Če se starši ne odzovejo na
opozorilo vzgojitelja oziroma se stanje ne izboljša o tem obvestijo ravnatelja, ki je dolžan s tem seznaniti
pristojne organe (center za socialno delo).
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Pravilnik o varnosti otrok


KONČNE DOLOČBE
53. Člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah.

Novo mesto, 01. 02. 2017
Direktorica:
Sonja Pezdirc
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