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PROCJENA STANJA I POTREBA:   

Kroz školski preventivni program se osobito bavimo prevencijom nasilničkog ponašanja, 

prevencijom ovisničkih ponašanja te prevencijom školskog neuspjeha. Osnovno težište 

školskog preventivnog programa je poučavanje i uvježbavanje životnih vještina. Programi 

koji poučavaju djecu životnim vještinama pokazali su se najučinkovitijima u prevenciji rizičnih 

ponašanja. Takvi programi su sveobuhvatni i preveniraju širok spektar rizičnih ponašanja. 

Vježbajući životne vještine djecu osnažujemo i potičemo ih da koriste te iste vještine u 

rizičnim situacijama i stoga ih je važno što je češće moguće integrirati u svoj odgojno 

obrazovni sustav. Za promicanje i razvoj životnih vještina unutar školskog sustava zalažu se i 

Svjetska zdravstvena organizacija. Potreba za razvojem životnih vještina u djece je direktno i 

indirektno naglašena u Konvenciji o pravima djeteta. Vježbanje životnih vještina je 

usmjereno na razvoj psihosocijalnih vještina koje su potrebne kako bismo se nosili za 

zahtjevima i izazovima svakodnevnog života, zalažući se za svoje duševno i tjelesno zdravlje  

(Svjetska zdravstvena organizacija).  

Kreiranju Školskog preventivnog programa prethodila je procjena stanja i potreba koju je 

ispunio svaki razrednih za svoj razred zasebno te je popratni dio ovog programa.  

 

 

CILJEVI PROGRAMA: 
 
Dugoročni ciljevi: 

 preventivno djelovanje, odnosno prevenciju društveno neprihvatljivih oblika 

ponašanja (nasilni oblici ponašanja, ovisnosti te ostala rizična ponašanja) 

 osnaživanje djece i mladih kako bi izabirali zdrave stilove življenja i donosili odluke 

koje će ići na korist kako njihova zdravlja tako i odnosa s drugima (osobito u razdoblju 

adolescencije) 

 usmjeravanje djece ka osvještavanju svojih potreba i potreba drugih, te njihovo 

zadovoljavanje na način koji neće ugrožavati zdrav rast i razvoj – kako sebe tako i 

drugih.  

 Osnaživanje roditelja kako dodatno razvijali svoje roditeljske vještine 

 Osnaživanje učitelja kako bi dodatno razvijali svoje vještine vođenja i usmjeravanja 

učenika 



 

 

Kratkoročni ciljevi:  

 Učenici/roditelji/učitelji na prihvatljiv način odgovaraju zahtjevima i izazovima 

svakodnevnog života, zalažući se za svoje duševno i tjelesno zdravlje   

 Učenici bolje prihvaćaju sebe  

 Učenici bolje skrbe o svom mentalnom i tjelesnom zdravlju 

 Učenici češće preuzimaju odgovornost za svoja ponašanja te znaju kako uvijek imaju 

mogućnost izbora 

 Učenici su uspješniji u rješavanju problema 

 Učenici su uspješniji u komunikacijskim i interpersonalnim vještinama 

 Učenici su bolje prepoznaju svoje osjećaje i osjećaje drugih i bolje ih izražavaju 

 Učitelji su uspješniji u prepoznavanju i razumijevanju svojih potreba te potreba 

učenika  

 

Kroz različite preventivne aktivnosti djecu nastojimo poučavati razvoju životnih vještina 
(komunikacijskih vještina, vještina rješavanja problema i donošenja odluka, samosvijesti i 
empatiji, kreativnosti i kritičkom mišljenju, prepoznavanju i izražavanju emocija i 
odgovarajućih izbora u stresnim situacijama).  
Dio poučavanja odvija i kroz modul Zdravstvenog odgoja, odnosno Građanskog odgoja, a dio 
kroz projekte koji se provode u školi. 
 

AKTIVNOSTI: 

 

RAD S UČENICIMA 

 
PROGRAM 

 
Naziv programa/aktivnosti  
Kratak opis, ciljevi 

a) Evaluiran* 
b) Ima stručno mišljenje/ 

preporuku** 
c) Ništa od navedenoga 

Razina 
intervencije  
  a)Univerzalna 
b)  Selektivna 
c)Indicirana 

Razred Broj 
učenika 

Planirani 
broj 
susreta 

Voditelj, 
suradnici 

PIA – prevencija ovisnosti i vandalizma b. a. 6. razredi 67 1 Policijska 
uprava 

MAH-1 

 posjet 4. razreda policijskoj 
postaji 

b. a 4. razredi 74 1 IV. policijska 
postaja 

Ruka prijateljstva 
Osvijestiti kako i kakvu vrstu pomoći 
možemo svakodnevno pružiti drugim 
osobama u neposrednom okruženju. 
Pokazati brižnost, otvorenost, iskrenost 
i empatiju. 

b a 1. razredi 55 1 razrednica 
stručne 
suradnice 

Nemoj mi se rugati  
osvijestiti pozitivne i negativne oblike 
ponašanja,  preuzimati odgovornost za 
vlastito ponašanje prema osobama s 
posebnim potrebama,  razvijati 
toleranciju prema različitostima 

b a 2. razredi 65 1 razrednice 
stručne 
suadnice 



Ciklus 7 radionica Udruge Pragma 
Cilj je povećati emocionalnu pismenost 
djece, jačanje emocionalne vještine, 
učeći djecu o emocijama prevenira se i 
korigira nepoželjna ponašanja, jača 
samopouzdanje djece i zaštita 
mentalnog zdravlja i dobrobiti. 

b a 4. b 23 7 razrednica 
Udruga 
Pragma 

Vrećica povjerenja 
poticanje djece na traženje podrške i 
pomoći kada naiđu na nedoumice i 
poteškoće u odrastanju 
poticanje na rješavanje problema 

c a 5. a 25 1 razrednica 

Dan sigurnijeg interneta 
Razvoj kognitivnog i kritičkog mišljenja 
u postavljenoj konkretnoj problemskoj 
situaciji s ciljem osvještavanja potrebe 
samoinicijativnog traženja pomoći kod 
odraslih osoba za vrijeme korištenja 
internetom. 

c a 3. b 21 1 razrednica 

Poštivanje pravila i autoriteta 
Preuzeti odgovornost za neprimjereno 
ponašanje. Prepoznati nasilničke oblike 
ponašanja. Reagirati na nanošenje 
štete ili povrede osobi (traženje pomoći 
odrasle osobe). 

c a 4. c 25 1 razrednica 

Volim pomagati 
Upoznati učenike s pojmom humanosti, 
pomoć u razvoju socijalnih vještina. 
Upoznavanje s načinima traženja 
pomoći za sebe- briga o vlastitoj 
sigurnosti. Naučiti kako reagirati u 
situacijama povrede osoba ili 
nanošenja štete. 

c a 6. b 24 1 razrednica 

Odgovornost za ponašanje 
Uočiti da svatko snosi odgovornost za 
svoje postupke, osvijestiti kako uvijek 
imamo mogućnost izbora, povezati 
kako odgovornost za ponašanje 
rezultira dobrim i lošim postupcima, 
usvojiti razliku između odgovornosti i 
krivice. 
 

c a 7. a, b, c 66 1 razrednici 
stručne 
suradnice 

Radionica „Time out“ 
Osvijestiti važnost predaha i smirenosti 
u konfliktnim situacijama, učiti kako 
iznaći bolje rješenje u komunikaciji, 
promatrati svoje i tuđe reakcije na 
određene akcije, osvješćivati što i njima 
budi ljutnju i kako se nositi s time.  
 

c a 8. b 25 1 razrednica 

Trening socijalnih vještina 
osnaživanje djece za snalaženje u 
svakodnevnim situacijama 
unapređenje kvalitete odnosa  

c a 3. 4. 5. i 
6. razredi 

 1 edukacijski 
rehabilitator 

*(Evaluirani programi uključuju sve one programe koji imaju znanstvenu evaluaciju koja prati program I tu se 

najčešće radi o znanstveno utemeljenim preventivnim programima). Napisati u kolonu od koga je projekt 

evaluiran i što je evaluirano – proces, učinak, ishod 

**Svi programi koji za svoje provođenje imaju stručno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije 

za odgoj i obrazovanje 

 

 

RAD S RODITELJIMA* 

 
Oblik rada  aktivnosti  

 

a) Individualno 

savjetovanje 

b) Grupno 

Razina intervencije  

 

a) Univerzalna 

b) Selektivna 

c) Indicirana 

Sudionici  Tema/Naziv radionice/ 

predavanja 

Planirani 

broj 

susreta 

Voditelj/ 

suradnici 



savjetovanje 

c) Roditeljski 

sastanak 

d) Vijeće roditelja 

a  Roditelji od 

1.-8. razreda 

 Prema 

potrebi 
Stručne 

suradnice, 

razrednici 

c a 1. i 2. razred Roditeljski stilovi odgoja  razrednici 

c a 2. razred Poučavanje discipline  Školski tim 

c a 1.b i 2. b Znakovni jezik i inkluzija 

učenika oštećena sluha 

 Razrednica/s

tručna 

služba, 

Savez 

gluhoslijepih 

osoba Dodir 

c a 5. razred Temeljni pojmovi 

komunikacije 

 razrednici 

c a 6. razred MAH-2  Djelatnici 

PUZ 

c a 6. razred Temeljni pojmovi 

komunikacije 

 razrednik 

c  a 7.a, b,c Zlouporaba vršnjačkog 

povjerenja pri korištenju 

IKT među djecom i 

učenicima 

 Davor Tor, 

mag.soc.ped

.i sveučilišni 

specijalist 

prava djece 

c a 8.a,b,c Zlouporaba vršnjačkog 

povjerenja pri korištenju 

IKT među djecom i 

učenicima 

 Davor Tor, 

mag.soc.ped

.i sveučilišni 

specijalist 

prava djece 

c b 4.b Evaluacija provedenih 

radionica 

 Udruga 

Pragma 

Izvještaj o sigurnosti u 

školi i preventivnim 

aktivnostima 

    ravnatelj uz 

podršku 

stručne 

službe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera 

zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, članku 23, stavku 5 obvezno je 

jednom godišnje na roditeljskom sastanku provesti neku preventivnu aktivnost (npr. predavanje, radionicu). 

 

 


