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На основу члана 39. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању Републике Српске
(„Сл.гласник РС број: 79/15), члана 10. и 11. Правилника о условима и начину остваривања исхране, његе,
превентивно здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи („Сл.гласник РС број: 88/16)
и члана 2.став 4. Правилника о предшколским стандардима и нормативима за област предшколског
васпитања и образовања („Сл.гласник РС број: 64/13) и члана 47. Статута ЈУ“Центар за предшколско
васпитање и образовање“ Бања Лука, доноси се:

ПРОГРАМ МЈЕРА
о начину и поступку заштите и безбједности дјеце у
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука
А/ У ВО Д
1.Негативни утицаји сaвременог свијета на квалитет живота, раст, развој, васпитање и образовање
препознатљиви су у његовом физичком окружењу, али неријетко и у односу одраслих према њему.
Организована брига, васпитање и образовање дјеце у вртићу пружа прилику за стварање подстицајног
физичког и психосоцијалног окружења које је темељ здравог развоја дјетета.
Програм мјера о начину и поступку заштите и безбједности дјеце у ЈУ „Центар за предшколско васпитање
и образовање“ Бања Лука ( у даљем тексту: Центар) је заштитно-превентивни програм који треба осигурати
услове за безбједност дјеце.
2.Основни принципи Програма су:
-

сигурност дјетета је његова елементарна потреба и право,
брига за здравље, сигурност и заштиту дјетета је приоритетни задатак и одговорност свих радника у
васпитно -образовном процесу,
тимски рад на сигурности дјетета омогућава остварење заштите, бриге и подршке дјетету и подстиче
развој његових социјалних компетенција
предусретање проблема везаних за здравље, сигурност и заштиту дјетета је најбоља превенција
ризичног понашања
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3.Циљ Програма:
-

идентификација потенцијално ризичних ситуација и узрока на здравље и сигурност дјетета,
превенција и отклањање потенцијално ризичних ситуација и ометајућих фактора,
детерминисање оптималних стандарда за повећање физичке и психосоцијалне сигурности дјетета у
вртићу,
примјена васпитних поступака и активности који јачају и подржавају дјечје потенцијале за
самозаштиту и самоочување,
јачање компетенција дјетета, посебно јачање социјалне компетенције за боље разумијевање и
суочавање с потенцијално опасним и угрожавајућим ситуацијама.

Б/МОГУЋИ ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ И РИЗИЧНИХ СИТУАЦИЈА
1.Ризични фактори у Центру:
унутрашње и вањско стање грађевина у којима су смјештена дјеца,
континуирани прилив дјеце у групе,
недостатак простора за физичке актвности дјеце,
рад Центра у љетњем периоду (љетна шема рада),
немогућност успостављања квалитетне сурадње са свим родитељима.

-

2.Ризични фактори у окружењу
-

материјални и социјални статус корисника услуга,
присутна несигурност у остварењу темељних животних потреба појединца и породице,
пољуљан систем вриједности у друштву и медијима с којима дијете долази у додир (доминирају
штетни утицаји),
често непознавање битних услова за васпитање у породици и недостатак вјештина,
девастирање околине објеката Центра у вечерњим и ноћним сатима од стране особа непримјерног
понашања.

В/ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ
Најважнији фактор успјешности васпитања дјетета у вртићу је, уз компентенције и способност васпитача,
цјелокупна атмосфера окружења у којем дијете борави.
Атмосферу првенствено чине односи међу сарадницима: васпитачима, стручним сарадницима, куварима,
спремачима, дјеци, родитељима и подстицајни простор у којем дјеца проводе највише времена.
За успјешан рад вртића једнако су важни и складни сараднички односи с другим учесницима у заштити и
васпитању дјеце: здравствене установе, школе, културне установе и др.
На оба нивоа, неопходно је договорити и поштовати правила понашања, међу којима су она која штите
дијете најважнија.
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1.Физичке мјере заштите
-

поштовање прописа, континуирана контрола уређаја у објектима и надзор од стране
надлежних институција,
благовремено одржавање опреме, уређаја и средстава у објекту и на вањским просторима објеката,
хитно дјеловање у случају пријаве кварова на објектима и опреми којима је угрожена безбједност
дјеце,
закључавање улазних врата у прописаном времену,
кориштење алармног система и техничког обезбјеђења,
освјетљавање околине објеката.

За реализацију ових мјера безбједности одговорни су главни васпитачи и групни васпитачи и њихови
основни задаци у погледу провођења физичких мјера заштите су:
-

прије пријема дјеце прегледати све просторије у објекту,
дјецу примати у објекте од познатих лица, а приликом одлсака дјеце из вртића предавати их за то,
од стране родитеља/старатеља, овлаштеним лицима,
стално боравити у групи с дјецом, а у случају потребе за одсуством у току радног времена,
обавезно наћи адекватну замјену, како дјеца не би остала без надзора,
све улазе у објектат обавезно закључавати, а на главном улазу поставити звоно,
прије изласка у двориште с дјецом, прегледати двориште,
легитимисати сва непозната лица која нису корисници услуга или овлаштена лица, а улазе у
објекат,
забранити уношење оружја и других средстава којима се може угрозити безбједност дјеце и
запослених,
забранити конзумирање алкохола, опијата и наркотичких средстава запосленим у Центру за
вријеме радног времена,
редовно пратити и проводити мјере заштите од пожара, предвиђене законом и општим актима
Центра и
у случају пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода, које угрожавају
безбједност дјеце примјењивати мјере и упутства надлежних органа.

Могући извори опасности у непосредној околини дјетета које борави у вртићу су бројни: прилаз вртићу,
паркиралиште, бетонске површине, живице, пењалице, тобогани, љуљачке, степенице, прозори, врата,
тоалети, електрични уређаји и апарати, средства за чишћење, оштри предмети (маказе, игле, нож, стакло),
ситни предмети (куглице, дугмад, сјеменке, точкићи), бомбони, жвакаће гуме, потргане играчке, траке,
конопци, сакупљени необликовани материјал (опасности од штетних материја, заразе), домаће животиње и
кућни љубимци, превозна средства, непознате особе и др.
Непридржавањем провођења физичких мјера заштите одговорни чине тежу повреду радне обавезе и
подлијежу дисциплинској одговорности.
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2.Организационе мјере заштите
упознати све запослене с мјерама заштите,
сви запослени су дужни без одгађања пријавити главном васпитачу или шефу техничке службе
уочене опасности у објекту, односно сами предузети мјере за отклањање непосредне опасности,
- пратити кретање особа које улазе у вртић и упутити их на надлежне,
- пратити понашање дјеце, посебно приликом организованог боравка у вањском простору,
- планирати и проводити додатне мјере заштите приликом одвијања програма ван простора
вртића или ван мјеста боравка (шетње, посјете, излети, љетовања, зимовања),
- прикупити потребне писмене сагласности родитеља за све активности које изискују појачане мјере
заштите за дјецу и
- упознати полицију и полицајца у заједници са стањем безбједности у вртићу и мјерама
које су донесене у вртићу.
Непридржавањем провођења организационих мјера заштите одговорни чине тежу повреду радне обавезе и
подлијежу дисциплинској одговорности.
-

3.Здравствено-хигијенске мјере
Под превентивно здравственом заштитом дјеце у Центру подразумјева се:

-

развијање навика за очување здравља дјеце усмјерених на све аспекте развоја дјетета кроз
дјечје активности,
едукација родитеља о мјерама превентивно-здравствене заштите дјеце,
едукацију запослених у Центру о важности правилне исхране, хигијене и његе дјеце,
свакодневно праћење здравственог стања дјеце,
обавјештавање родитеља о тренутним тјелесним промјенама код дјеце и позивање надлежног
педијатра,
праћење психофизичког раста и развоја дјеце,
спровођење хигијенско-епидемиолошких мјера у складу са прописима којима се регулише ова
област,
здравствена заштита и заштита становништва од заразних болести,
пружање прве помоћи у случају повреде дјетета.

Здрвствено-хигијенске мјере су:
-

свакодневна контрола хигијенских услова у објекту према захтјевима струке,
осмишљена и уређена околина према потребама и правима дјетета, а у складу са утврђеним
стандардима,
континуирана контрола квалитете прехране према прописима надлежних институција,
контрола личне хигијене дјеце и формирање хигијенских навика дјеце,
редовно праћење здравља дјеце у васпитним групама,
провођење противепидемијских мјера и профилаксе (заштите од болести, заштита здравља, чување
од могућих болести) у сарадњи с надлежним здравственим установама,
обавезно привремено изоловање дјетета из вртића или у просторију одређену за изолацију болесне
дјеце, зависно од разлога изолације,
обавезно изоловање из вртића запосленог радника обољелог од инфективне болести у складу са
прописима из области здравственог осигурања радника.
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За реализацију ових мјера безбједности одговорни су стручни сарадник за превентивну здравствену
заштиту, главни васпитачи, групни васпитачи и главни кувари. Њихови основни задаци у погледу
провођења здравственио-хигијенских мјера заштите су:
- редовно пратитит и превентивно дјеловати на здравствено стање дјеце, у сарадњи са
родитељима/старатељима дјеце,
- редовно пратити здравље зуба код дјеце у вртићу у сарадњи са надлежном стоматолошком
службом,
- у случају болести или повреде дјетета одмах, без одлагања обавијестити родитеља, управу Центра
и обезбиједити адекватну медицинску помоћ,
- у случају епидемије обавијестити одговорно лице за превентивну здравствену заштиту и надлежни
здравствени органи и предузимати прописане мјере,
- свакодневно обезбиједити опште хигијенске услове свих простора и опреме,
- за одржавање хигијене употребљавати атестирана хигијенска средства и њихово складиштење
вршити у складу за важећим прописима,
- приликом пријема намирница вршити редовна контролу њихове исправности у смислу оригиналних
паковања и рока трајања као и стања у којем су намирнице визуелно и сваку намирницу сумњивог
квалитета одмах вратити добављачу и тражити правовремену замјену у намирницама одговарајућег
квалитета,
- дневно одлагање и складиштење прехрамбених артикала вршити у складу са важећим прописима,
- припрему хране вршити према важећим нормативима и уз непосредан надзор стручног радника
Центра,
- забранити улаз у кухињу свим лицима која не учествују у процесу припреме и дистрибуције хране,
- дистрибуцију хране вршити у адекватним посудама намјенским возилом, које задовољава све
техничке и хигијенске услове, као и лица која превозе храну,
- забранити пушење у вртићима.
Приликом обиљежавања дјечијих рођендана или других свечаности, родитељи у установу могу унијети
само индустријски припремљену и упаковану храну, при чему се посебно води рачуна о нутритивној
вриједности производа/хране, са обаввезном декларацијом производа.
У Центру ће се свакодневно вршити контрола хигијенско- епидемиолошких услова и периодично контрола
здравствене исправности хране/ оброка.
Непридржавањем провођења организационих мјера заштите одговорни чине тежу повреду радне обавезе и
подлијежу дисциплинској одговорности.

4.Социјалне мјере заштите
Социјална брига о дјеци у Центру остварује се на нивоу Центра и у васпитним групама, групним или
индивидуалним радом кроз:
- рад са дјецом и родитељима,
- рад са запосленима,
- сарадњу са другим установама и удружењима и
- сарадњу са оснивачем.
Ради остваривања социјалне бриге, Центар је обавезан:
-

прилагодити услове рада Центра дјеци са сметњама у развоју у погледу приступа објектима Центра
и формирања васпитних група,
обезбиједити примјену и реализацију Програма предшколског васпитања и образовања
примјерену потребама и могућностима дјетета,
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-

-

обезбиједити помоћ стручног сарадника у раду са дјецом у васпитној групи или појединачно
ангажовањем дефектолога, психолога, логопеда и других стручних сарадника по потреби и
омогућити ангажовање сарадника за васпитача у сарадњи са родитељем,
спроводити савјетодавно-инструктивни рад и едукацију родитеља,
остварити сарадњу са установама, удружењима и организацијама које се баве социјалном
заштитом, заштитом дјечијих права и раног раста и развоја дјетета ради спровођења програмских
активности усмјерених на социјалну заштиту, интегрисање дјеце, као и ангажовање стручних лица
за помоћ дјеци којој је потребна додатна подршка.

5. МЈЕРЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКИХ УСЛОВА
У Центру ће се свакодневно вршити контрола хигијенско- епидемиолошких услова и периодична
контрола здравствене исправности хране/ оброка.
Под мјерама осигурања хигијенско-епидемиолошких услова подразумијева се:

-

свакодневно чишћење и провјетравање просторија ,
забрана употребе вјештачких мириса у просторијама Центра,
свакодневна дезинфекција санитарног чвора,
редовно мијењање и прање постељине , најмање једном седмично,
редовна дезинфекција и провјера безбједности играчака,
обезбјеђивање чистоће опреме, уређаја, радне одјеће и руку радника који рукују храном,
испитивање микробиолошке чистоће руку сарадника, предмета и опреме у установи,
редовна дезинфекција опреме и посуђа за припрему хране,
обезбјеђивање хигијенски исправне воде за пиће и припремање хране, те воде за техничке и
санитарне потребе са укључeнoм дeзинфeкциjoм,
обезбјеђивање oдгoвaрajућeг система за гријање,
обезбјеђивање испрaвне диспoзициjе oтпaдних вoда и крутoг oтпaдa,
обезбјеђење срeдстaва зa oпшту хигиjeну дjeце,
свакодневно oдржaвaње чистoће прописаним превентивним мјерама вањског простора Центра,
спрoвoђење пoтрeбних мjeра дeрaтизaциje и дeзинсeкциje.

Мјере за осигурање контроле здравствене исправности, енергетске и нутритивне вриједности
хране/оброка су:
- обезбјеђивање здравствене исправности хране, и то: контрола квалитета, микробиолошке
исправности и присуства токсичних материја у храни,
- обезбјеђивање енергетски и нутритивно вриједне хране/оброка.
Центар ће осигурати:
- одговарајући намјештај који не погодује настанку озљеда,
- да играчке и други предмети опште употребе испуњавају услове у складу са прописима који уређују
безбједност предмета опште употребе,
- да број дјеце у васпитним групама не буде већи од законом прописаног,
- да сваки радник који заснива радни однос приложи одговарајуће љекарско увјерење,
- систематске и санитарне прегледе запослених у Центру у складу са законским прописима.
При упису дjeтeта, родитељ је дужан да достави увјерење о обављеном љекарском прегледу дјетета од
надлежне здравствене установе, у складу са законом и прописима којима се регулише здравствена
заштита.
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Увјерење садржи податке о физичком и психичком развоју дјетета, лабораторијским налазима који
садрже брис носа и грла и налаз столице на паразите, податке о вакциналном статусу дјетета,
хроничним болестима, алергијама и пребољеним инфективним болестима,
са мишљењем надлежног педијатра, односно специјалисте породичне медицине о томе да ли
дијете може похађати вртић.
У случају да дијете није вакцинисано, у увјерењу потребно је навести разлоге за невакцинисање дјетета
против одређене заразне болести.
У циљу спречавања заразних болести, родитељ дјетета које похађа вртић дужан је да Центру
на почетку сваке радне године приложи мишљење надлежног педијатра, односно специјалисте
породичне медицине о томе да ли дијете може наставити похађати вртић, а на бази обавезне анлаизе
бриса грла, носа и столице на паразите, ради спречавања заразних болести посебно у периоду
адаптације
Центар ће за уписану дjецу, ради унапређивања и очувања здравља дјетета водити евиденцију о
специфичним здравственим и другим потребама дјетета, као и податке о родитељима.

6. МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
ДЈЕЦЕ
Услов успјешног васпитно-образовног рада је окружење у којем се дијете осјећа сигурно, прихваћено,
добродошло, гдје наилази на разумијевање, пријатељство, солидарност и гдје се поштује његова личност.
Дијете треба имати могућност да и само учествује у стварању тог окружења, да има могућност избора:
активности, саиграча и времена игре у складу с његовим жељама и потребама.
Системски планирани васпитно-образовни рад на развојним задацима оснажује дјецу и групу
одговорном понашању и чувању властите безбједности и безбједности осталих.

и у

Посебно су за то добри пројекти о темама као што су:
-

подручје права дјетета,
развијање способности ненасилног рјешавања сукоба,
оснаживање дјеце у заузимању за себе - развој вјештина,
емоционално описмењавање дјеце,
социјално описмењавање дјеце,
развијање еколошке осјетљивости.

У ове мјере спадају:
-

обезбјеђивање свих претпоставки да се васпитно-образовни рад са дјецом реализује искључиво у
складу са Програмом рада Центра и по Програму за предшколско васпитање и образовање РС,
обезбјеђивање континуираног стручног надзора над реализацијом свих облика васпитно-образовног
рада са дјецом,
обезбјеђивање услова да са дјецом у васпитној групи могу радити лица која су психички и физички
здрава,
обавезно примјењивање Конвенцију о правима дјетета.
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7. МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МЕНТАЛНО-ХИГИЈЕНСКЕ ЗАШТИТЕ И
БЕЗБЈЕДНОСТИ ДЈЕЦЕ
Под овим мјерама подразумјевају се :
-

забрана угрожавања или повређивања физичког и психичког интегритета дјетета,
забрана вријеђања дјеце,
забрана дискриминације дјеце по националној, вјерској и социјалној припадности,
забрана злоупотребе података о дјеци.

Г/ САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
-

Сарадња са родитељима подразумјева:
упознати родитеље с програмом мјера повећане безбједности у вртићу,
протоколе поступака за ситуације повећаног ризика, као и протоколе поступака у
кризним ситуацијама учинити доступнима за родитеље,
правовремено и примјерено информисати родитеље о кризним догађајима, мјерама и
исходу,
упознати родитеље о важности поштовања права и уважавања потреба дјеце,
промовисати васпитање за самоувјерено понашање, прихвтањем различитости, усвајањем
социјалних и комуникативних вјештина и
укључити Савјет родитеља у процјену стања безбједности у вртићу.

-

2. САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Педагошко-психолошка служба Центра, у сарадњи са васпитачима остварује увид у
породичне прилике. Када уочи промјене у понашању дјетета и у случају констатације да постоји
недовољна брига и надзор у породици, на иницијативу стручне службе и васпитача, Центар се, за помоћ
дјетету и породици обраћа Центру за социјални рад.

3. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Овај вид сарадње одвија се превентивно кроз свакодневни обилазак објеката Центра и околине од стране
патроле МУП-а, радним данима и викендом.
У вријеме реализације октивности ван објекта (излети, манифестације и сл.) Центра је у обавези да
активности благовремено пријави како би радници МУП-а обезбиједили надзор;
Управа саобраћајне полиције на захтјев Центра обезбјеђује и врши појачану контролу саобраћаја у близини
вртића.
У сарадњи с Министарством унутрашњих послова Центар редовно организује предавања и приказивање
филмова, те организује саобраћајне полигоне гдје дјеца усвајају знања и понашање у саобраћају и упознју
се са саобраћајним прописима.
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4. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
Центар сарађује са локалном заједницом у свим аспектима дјеловања локалне заједнице у које се мог
укључити дјеца, с Министарством просвјете и културе, с Министарством породице, омладине и спорта,
Министарством саобраћаја и комуникације, Министарством здравља, Институтом за јавно здравство,
Педагошким заводом Републике Српске и свим релевантним институцијама и лицима.

ДИРЕКТОР
Јелена Куртиновић, проф.
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