
OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA 
ŠIBENIK 
Šk. god. 2016./2017. 
Šibenik, rujan 2016. 
 
 

PROGRAM  MJERA  ZA  PREVENCIJU  NASILJA  MEĐU  DJECOM 
 
 
 

ZADATAK     NOSITELJI                        VRIJEME 
      ZADATKA    REALIZACIJE 

 
 
1. Izrada programa prevencije                      rujan 
   kao dijela ŠPP OŠ Jurja        voditelji ŠPP          listopad 
   Šižgorića  
 
 
2. Rad s učenicima  
a) na satovima razrednika 
- pratiti sigurnosne pojave 
- spoznavati posljedice koje proizlaze iz 
  nasilnog ponašanja     razrednici            
- kako i kome prijaviti nasilno ponašanje               
- izrada razrednih plakata, eseja,  
  literarnog rada na temu nenasilja 
 
b) na svim nastavnim satovima 
- promicati pozitivne osobine čovjeka 
- poticati otpornost učenika na  
   negativne utjecaje     učitelji 
- poticati samoodređenje i    svi sudionici    tijekom 
   samoučinkovitost     nastavnog     godine 
- stvarati pozitivnu školsku klimu   procesa 
- koristiti kvalitetne nastavne metode 
 
c) rad s učenicima kroz slobodne  
    izvannastavne aktivnosti 
 
d) pomoć učenicima koji su zlostavljani 
 
e) pomoć učenicima koji iskazuju  
    nasilničko ponašanje 
 
 
3. Rad s učiteljima 
a) na sjednicama UV razmatrati: 
- problematiku suočavanja s nasiljem u  razrednici, učitelji 



   odgojno obrazovnim ustanovama   ravnateljica, članovi   tijekom 
- sigurnosno stanje i procjenu sigurnosti  Stručnog tima škole   godine 
- kako prepoznati i preventivno djelovati   
  na pojavu nasilja (predavanje stručnjaka 
 
b) utvrđivanje mjera za otklanjanje pojave 
    nasilničkog ponašanja učenika u    razrednici, ravnateljica,    
    određenom trenutku    Stručni tim škole 
          
c) uočavanje potrebe za pomoć učeniku  razrednici, 
   koji ima problema     učitelji 
            tijekom 
d) otklanjanje uzroka nasilničkog ponašanja       godine 
   koje dolazi od učitelja    ravnateljica, Stručni 
         tim škole 
 
e) stručno usavršavanje učitelja   MZOS 
 
 
4. Rad s roditeljima 
a) upoznavanje roditelja s pojavom  
   agresivnog ponašanja i postupcima  razrednici    tijekom 
   nasilja kod učenika          godine 
 
b) pružanje pomoći roditeljima učenika  razrednici, članovi 
   koji pokazuju agresivno ponašanje   Stručnog tima škole 
 
c) savjetovanje za roditelje    Stručni tim, vanjski suradnici 
 
 
5. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
a) suradnja zbog nasilničkog ponašanja 
   učenika u školi     razrednici, Stručni tim 
            tijekom 
b) suradnja zbog problema učenika izvan   djelatnici Centra,   godine 
   škole       ravnateljica, Stručni tim 
 
 
6. Suradnja s PU Šibenik  
a) promicanje spoznaja o opasnostima 
   oružja i dr. eksplozivnih sredstava   djelatnici PU Šibenik 
            tijekom 
b) suradnja zbog nasilničkog ponašanja  razrednici, ravnateljica,  godine 
   učenika u školi     Stručni tim, djelatnici PU 
 
c) suradnja zbog problema učenika izvan  razrednici, ravnateljica, 
    škole      Stručni tim, djelatnici PU 
 
 
 Program pripremile: Gorana Bilušić,  dipl. psiholog i Helena Grubišić, dipl. soc. pedagog 


