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Република Србија
Општина Љиг
Предшколска установа „Каја“ Љиг
Ул. Краљице Марије бб, 14 240 Љиг
Бр. 296	
Датум 27.06.2019. год.

На основу члана 109 став 3. а у вези са чланом 119 став1. Тачка1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2019 др закон и 10/2019) Управни одбор Предшколске установе ''Kaja“ Љиг је на седници одржаној дана 27.06.2019 године, донео 
 ПРАВИЛНИК  О  ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И МЕЋУСОБНОМ ОДНОСУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ
 У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''Kaja '' 

Опште одредбе
Члан 1
Овим правилима уређују се понашање и односи деце, запослених и родитеља у установи.
Члан 2
У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим понашањем и радом доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. 
Члан 3
Лични подаци о детету могу се користити само у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Приликом статистичких анализа и научноистраживачког рада, лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета детета, образовања и васпитања.
Забрањена је употреба података о личности детета и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

Забрана дискриминације, насиља и страначког организовања
Члан 4
У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Члан 5
У установи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање деце, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба деце или запослених. 
Сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета или запосленог јесте насиље, односно злостављање.
Физичко насиље представља физичко кажњавање деце од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета или запосленог.
Социјално насиље представља искључивање детета из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе. 
Члан 6 
Забрањен је сваки облик насиља и злостављања у установи, од стране деце, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
У установи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење  простора установе у те сврхе.
Пријем и испраћај деце из установе
Члан 7
Установа прима децу сваког радног дана од 6,30 до 7,30 часова.
Пријем деце се врши у собама.
Испраћај деце из установе се врши од 14,30 до 15,30 часова.
Деца се примају у Установу од познатих  лица, а исто тако се предају из Установе искључиво познатим лицима.
Члан 8
Дежурни васпитач  долази у установу пет минута пре почетка радног времена.
Члан 9
Ако васпитач закасни и не дође 5 минута пре почетка радног времена, дежурни васпитач обавештава директора о томе, а ако њега нема - секретара или неког од васпитача.
                                                                 Подела оброка
Члан 10
Оброци  се деци издају у групама, односно другој погодној просторији.
Подела доручка  врши се  од 7,30 до 8,30 часова.
Подела ручка врши се  од  14,00 до 14,30 часова.
Подела ужине врши се од 11,30до 12,00часова.
Поделу оброка врше куварице.
Члан 11
Надзор при издавању и конзумирању оброка врши васпитачи. 
При вршењу надзора васпитачи се старају о:
- благовременој расподели и конзумирању оброка,
- хигијенском и културном издавању и конзумирању оброка,
- хигијени деце,
- реду и дисциплини деце за време пријема и конзумирања оброка. 
Члан 12
Радну одећу обавезно мора да носи:
- запослени на припреми и издавању оброка,
- васппитачи и медицинске сестре-васпитачи,
- особље које ради на одржавању хигијене,
Члан 13
Радна одећа запослених који раде на припремању хране се састоји од радног мантила радне капе и радне обуће .
Радна одећа васпитног особља се састоји од радног мантила и радне обуће.
Радна одећа запослених који раде на одржавању хигијене састоји се од радног мантила и радне обуће.
Права и обавезе запослених у вези са заштитом на раду
Члан 14
Запослени, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе:
- да се пре почетка рада у установи обавести где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду запослених и мерама заштите на раду,
- да буде упознат са опасностима на раду,
- да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, наменски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању,
- да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђења свог и живота и здравља и других   запослених,
- да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,
- да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност деце и запослених,
Учешће  запослених у противпожарној заштити
Члан 15
Ради очувања живота деце и запослених и очувања имовине установе, запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине.

Члан 16
Оспособљавање  запослених спроводи установа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација.
Члан 17
Запослени су обавезни да спроводе прописане противпожарне мере, као што су:
- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од пожара,
- најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.
Забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета
Члан 18
Забрањено је пушење у сваком затвореном радном и јавном простору као и у простору који се, у смислу Закон о заштити становништва од дуванског дима, не сматра затвореним јавним простором, а који је функционални део у коме се обавља образовно васпитна делатност, укључујући и дворишни простор.
Члан 19
Забрањено је у зграду и двориште уношење експлозивног материјала, оружја као и других опасних предмета.
Обезбеђење имовине установе
Члан 20
Инвентарски предмети, средства, опрема (компјутери и др.) и регистратурски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју се износити из установе без одобрења директора или другог овлашћеног радника .
Члан 21
Изношење радне одеће васпитног, техничког и помоћног особља из круга установе није дозвољено .
Члан 22
По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, жигови, вредносни папири, као и остали регистратурски материјал морају бити закључани и обезбеђени.
Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о деци и запосленима.
По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и зграда, обавезно се закључавају.
Пријем и кретање странаца и других лица у установи
Члан 23
Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора установе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа.
Члан 24
Страни држављанин не може ући у зграду установе пре него што буде пријављен директору установе.
Члан 25
Директор установе  или лице које он одреди, прати страног држављанина у обиласку установе, а ако он остаје дуже одређује запосленог који ће се о њему старати за време доласка и посете установи.
Члан 26
Директору установе пријављује се свако непријатељско и недозвољено понашање страног држављанина.
Члан 27 
За време боравка у установи страни држављанин је дужан да се придржава закона, других прописа и одлука установе, а посебно оних прописа који се односе на чување државне, пословне, службене или професионалне тајне.
Члан 28
Грађанина и представника организација који долазе у установу по личном или службеном послу домар установе, односно дежурни запослени упућује и одводи у одговарајућу службу установе.
По завршетку посете дежурни запослени прати странку до излаза из зграде установе.


Члан 29
Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама установе после радног времена, осим ако се ради о продуженом раду или ако је запослени дошао ради обављања одређеног посла, по претходном налогу, односно одобрењу директора установе.
Члан 30
Групне посете лица која нису запослени, дозвољене су само по одобрењу директора установе.
Правила понашања запослених у установи
Члан 31
Дужности  запосленог  је да:
- долази у установу најкасније пет минута пре почетка рада,
- на време обавести о свом изостајању директора установе, или дежурног васпитача  ради благовременог организовања замене, 
- само у службене сврхе користи опрему и инвентар установе, као и остали потрошни материјал,
- прибави одобрење директора установе за изношење важних докумената установе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона,
- долази на посао прикладно  одевен ,
- поштује распоред дежурства- сарађује са родитељима, односно старатељима деце и обавештава их о понашању, пружа информације о другим активностима деци  из своје групе за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других активности у којима он учествује.
Члан 32
Дежурни васпитач дужан је да:
- дође на посао у прописано време,
- за време дежурства обезбеди пријем и испраћај деце и стара се о деци до уласка деце у групу,
- обавести директора о недоласку васпитача ради обезбеђивања замене.
Члан 33
Међусобни односи  запослених у установи и односи запослених и родитеља заснивају се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге установе.
Члан 34
Запосленом у установи забрањено је да:
- носи оружје у установи  и кругу установе, 
- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,
- пуши у просторијама и дворишту установе,
- долази у установу у припитом или пијаном стању, уноси у установу ради употребе алкохол и друга опојна средства који смањују радну способност,
- незаконито располаже средствима установе,простором, опремом и имовином установе,
Правила понашања родитеља, односно старатеља детета и трећих лица
Члан 35
Родитељ, односно старатељ детета је дужан да:
- прати понашање  свог детета и редовно се информише о томе,
- сарађује са васпитачем,
- поштује налоге и предлоге васпитача,
- редовно присуствује родитељским састанцима,
- пружа помоћ установи у остваривању васпитног рада,
- доприноси остваривању планираних задатака установе и побољшању услова живота и рада у њој.
Завршне одредбе
Члан 36
За спровођење ових правила одговоран је директор установе.
Члан 37
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

  
  
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
  

  _____________________________
            Гордана Обрадовић
                                                                                                                                                                                



Правила понашања су објављена на огласној табли 27.06.2019. године

