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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ ЛАНЕ ” КУЧЕВО
Број : 301
Дана : 28.03.2018. године
Кучево
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017),
Управни одбор Предшколске установе „Лане“ Кучево је на 14. седници
одржаној дана 28.03.2018. године донео

ПРАВИЛНИК
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ У КУЧЕВУ
I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се мере, начини и поступци заштите безбедности
деце у Предшколској установи „Лане“ у Кучеву ( у даљем тексту : Установа ) у
време одржавања васпитног-образовног процеса у згради Установе, у непосредној
околина Установе и других активности које Установа организује.
Члан 2.
Установа је дужна да на почетку сваке радне године упозна родитеље деце
са мерама заштите и безбедности деце.
Члан 3.
Мере заштите и безбедности деце, прописане су овим Правилником, дужни
су да спроводе: Васпитно-образовно веће, директор, Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања деце, медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити и административно-техничко особље Установе.
II. MЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Спровођење заштите деце обавеза је свих запослених у Установи.
Члан 5.
Безбедност деце у Установи обухвата:
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-

физичку безбедност деце;
здравствену безбедност;
ментално-хигијенску заштиту.
ФИЗИЧКА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
Члан 6.

У физичку безбедност деце спадају:
- физичка безбедност деце у дворишту установе;
- физичка безбедност деца у радним просторијама;
- физичка безбедност деце у другим активностима које Установа
организује (посете, излети, екскурзије, и др.).
Члан 7.
Безбедност деце у дворишту Установе остварује се:
- редовном контролом дворишта коју спроводе помоћни радници,
домар-ложач и васпитачи;
- естетско-еколошки уређењем дворишта;
- редовним одржавањем справа за играње.
Члан 8.
Безбедност деце за време васпитно-образовног процеса у згради Установе
остварује се:
- редовним контролисањем електричних и водоводних инсталација,
инвентара и других уређаја у просторији Установе;
- праћењем и евидентирањем присутних лица у ходницима и
другим просторијама за време васпитно-образовног рада;
- благовременим обезбеђивањем замене одсутних васпитача.
За спровођење ових мера одговорни су: директор, васпитачи, домар-ложач
и помоћно-техничко особље.
Члан 9.
Безбедност деце у осталим активностима Установе остварује се:
- организовањем излета, посета и екскурзија у складу са стручним
упуствима;
- организовањем културних и јавних активности Установе по
посебном плану безбедносних мера и уз помоћ родитеља и
надлежних институција ( Дом здравља, Завод за јавно здравље
Пожаревац, МУП и др. );
- организовањњем дежурства за време прослава.
За спровођење ових мера одговорни су: директор, васпитачи, медицинска
сестра на превентивној здравственој заштити и помоћно-техничко особље.
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Члан 10.
Сва места у Установи која представљају опасност при кретању и
бављењу деце морају бити добро заштићена и осветљена.
Члан 11.
Забрањено је васпитачима и медицинским сестрама да напуштају
радни простор у којем се налазе деца.
Поступање противно одредби предходног става сматра се лакшом
повредом радне обавезе.
Члан 12.
Васпитачи су дужни да при крају радног времена свако дете предају
родитељу односно старатељу или другом овлашћеном лицу.
Члан 13.
У случају повреде детета у Установи, детету се одмах пружа прва помоћ, а
ако се дете теже повреди васпитач или дежурни васпитач одмах организује
превожење детета у здравствену установу и обавештава његове родитеље.
Прву помоћ детету пружа дежурна медицинска сестра или најближи
запослени радник према својим могућностима и знању.
Члан 14.
Ормарићи са средствима за прву помоћ налазе се у свакој радној соби.
За контролисање и обнављање средстава за прву помоћ у радним собама
одговорне су медицинске сестре – васпитачи и медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити.
Члан 15.
Бројеви телефона најближе здравствене установе, надлежне инспекције
рада, ватрогасне службе и службе ОУП-а, као и други важни телефони налазе се у
свим радним собама и службеним просторијама, на видним местима.
Члан 16.
Мере заштите од пожара утврђене су Правилником о противпожарној
заштити Установе.
ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
Члан 17.
Здравствена безбедност деце остварује се:
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обучавањем деце да одржавају личну хигијену и хигијену радних
просторија;
- редовним чишћењем и дезинфиковањем радних и санитарних
просторија и дидактичких средстава;
- контролисањем исправности намирница у кухињи Установе;
- сарадњом са Домом здравља у Кучеву.
Одговорни за здравствену безбедност деце су: директор, сарадници,
васпитачи, помоћни радници и радници у кухињи Установе.
-

МЕНТАЛНО-ХИГИЈЕНСКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ
Члан 18.
Ментално-хигијенска заштита деце остварује се:
- примењивањем Конвенције о правима детета;
- забраном физичког кажњавања и вређања деце;
- забраном омаловажавања и дискриминације деце у Установи;
- обучавањем родитеља за неговање менталног здравља деце у
породици.
За спровођење ментално – хигијенске заштите деце одговоран је Тим за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ
Члан 19.
Установа је обавезна да на почетку сваке радне године упозна родитеље са
обавезним осигуравања деце од последица несрећног случаја и са условима под
којима се врши осигурање.
Избор осигуравајућег друштва за обавезно колективно и појединачно
осигурање деце врши Савет родитеља на основу приспелих понуда.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 20.
Средства за спровођење заштите и безбедности деце обезбеђују се у буџету
јединице локалне самоуправе, осим средстава за појединачно и колективно
осигурање деце.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
Члан 21.
У области заштите и безбедности деце Директор Установе:
- контролише стање заштите и безбедности деце свакодневно и
месечно;
- разматра извештаје о стању заштите и безбедности деце;
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- усмерава рад свих запослених и даје им конкретне задатке ради
спровођења заштите деце;
- подноси Управном одбору предлоге за предузимање одговарајућих
мера за обезбеђивање и унапређивање заштите и безбедности деце;
- обезбеђује колективно осигурање деце у сарадњи са надлежним
органом локане самоуправе;
- одлучује о одговорности запослених за спровођење мера заштите и
безбедности деце.
III.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За тумачење одредаба овог правилника надлежан је Управни одбор
Установе.
Члан 23.
На све појаве које нису уређене овим правилником примењиваће се Закон и
други прописи којима се уређује заштита и безбедност деце.
Члан 24.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерама,
начину и поступку безбедности деце у Прешколској установи „Лане“ Кучево, број
106/1 од 22.02.2011. године.
Члан 25.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана ојављивања на огласној табли
Установе.
Овај Правилник објављен је на огласној табли Установе дана 29.03.2018. године.

Предшколска установа „Лане“ Кучево
Председник Управног одбора
Раденко Јовичић с.р.
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