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PROGRAM  PREVENCIJE  NASILJA U  ŠKOLI 

/izvješće ravnateljice/ 

 

 

 

Temeljem  uputa  Ministarstva, znanosti, športa i  obrazovanja  na  sjednici 

Učiteljskog  vijeća  od  25.11.2004. g. koordinatorom  za  provođenje  programa  prevencije  

nasilja u  školi  imenovana  je  ravnateljica  škole. (Škola  nema  stručnih  suradnika  pa  

poslove  pedagoga  obnaša  ravnateljica.) 

          

   Na  istom   Učiteljsko vijeću  svi  članovi  Učiteljskog  vijeća  upoznati  su  usmeno, a  

dobili  su  i  u  pisanom  obliku  upute  kako   se  treba  ponašati  i  postupati  u  slučaju   

prijave  nasilja  ili  dojave  o  nasilju  među djecom. /po  prilogu 1./ 

 

Podržan je  prijedlog  ravnateljice da se svi učenici tijekom  mjeseca  prosinca  uključe  

u  prevenciju  nasilja  u  školi i  izvan  nje. Također treba kontinuirano  poticati  djecu    da   

prijavljuju  nasilje,  a  tijekom  nastavnih i izvanastavnih  aktivnosti  promicati  modele  

nenasilne komunikacije,  međusobne  tolerancije i  uvažavanja, organiziranjem  tribina,  

roditeljskih  sastanaka,  satova    razredne  zajednice,  učeničkih  priredbi, objavama  na   

oglasnoj  ploči škole ili na drugi primjereni način.  

           

U sklopu  akcije  obilježavanja Međunarodnog  dana  ljudskih  prava  i  prevencije  

ravnateljica  je  raspisala   interni  natječaj  na  temu  «ŽIVOT  BEZ NASILJA» . Pozvani  su  

svi  učenici  da  se  uključe  svojim  stvaralačkim  sposobnostima  (bilo crtanjem ili  literarnim  

radovima). Više  od  dvije  trećine  učenika  uključilo se u akciju što je vrlo važno.  

           

Najbolji  radovi objavljeni  su  na  panou  u  holu   škole,  a svaki  učenik (po jedan  u  

svakom  razredu)  nagrađen  je  nekom  od  edukativnih  igara  koje  je  mogao   podijeliti  sa  

drugima  u  razredu. Svoje  radove  su   javno  pročitali. Zanimljivo  je   što  su  učenici  pisali  

o  svim  oblicima  nasilja,  od   međusobnih  uvreda do  nasilja u  obitelji (bilo  vlastitoj, bilo  

tuđoj) sve  do  međunarodnih  nasilja  (poput  terorizma  i  ratova).  

 

Za  troškove   provođenje    programa  škola  je  dobila  od strane MPŠ  iznos od 

2.722,00 kn   od čega  je  dio  utrošen   za  kupnju stručne literature: 

1. Odgajamo  li  dobro  svoje dijete ? (savjeti  za  roditelje), 

Autorice: Gordana  Buljan-Flander,  Ana  Karlović, 

        2.  Nasilje u   školama - izazov  lokalnoj zajednici  

            (sa  konferencije Vijeća  Europe u Strassbourgu  2002.) 

3. Zlostavljanje  i  zanemarivanje  djece 

   Autorice: Gordana Buljan – Flander, Dubravka  Kocijan-Hercigonja 

  

Iznos  kupljenih  knjiga  je 449,00  kuna,  dok  su  preostala  novčana  sredstva  od  

2.273,00 kn  utrošena za  kupnju  igara   nenasilja  koje  su  podijeljene   učenicima  čiji su  

radovi  bili  najbolji  na  već  navedenom  natječaju.  

 



         U školi  su  istaknuti  natpisi  da je  «ŠKOLA  MJESTO  S  NULTOM  

TOLERANCIJOM   NA  NASILJE»,  a  provodit  će  se i  dalje  preventivni   programi   kroz  

odgoj  i  obrazovanje. 

 

Održan  je  i  humanitarni   koncert  mladih  pjevačkih  zvijezda «TINE I NIKŠE». 

         

Učitelji  su  još jednom  upoznati  sa   knjižicom   Poliklinike   za  zaštitu  djece  grada 

Zagreba  pod nazivom  «Nasilje  među djecom»  kao i  «25. pitanja  i  odgovora  za  

stručnjake o postupcima  pri  otkrivanju  i  zlostavljanju  djece». 

 

          Učitelji  su  također   upoznati  o  postojanju  funkcije dječje  pravobraniteljice koju 

obnaša  Ljubica Matijević-Vrsaljko  kao i  njezine  uloge  u  sprečavanju  nasilja  nad  djecom. 

 

  Umjesto   zaključka  nameće  se   misao  o  kontinuiranoj   provedbi  programa  

prevencije  nasilja  nad   djecom. Svakako  da  velik  dio   tog  posla  leži  na  našoj  

odgovornosti,  ali  bez  suradnje  sa  ostalim  sudionicima  procesa  pri  čemu   mislim  na  

roditelje,  užu i  širu  društvenu   zajednicu  nećemo  dobiti  rezultate   kakve  želimo. 

 

            No, ako  smo  našim   postupcima  i  akcijama  pokazali  da  je  nešto  problem  i  da   

želimo  sudjelovati  rješavajući  te  probleme   kao  odgajatelji  i  pedagozi   učinili  smo  

mnogo.  

Stoga   pozivam  sve  da  sudjelujemo  u  tome!! 

 

 

         Ravnateljica: 

 

 

       Ljerka Malogorski-Dragoslavić, prof. 

             

              

 

 


