
Na temelju članka 118. st. 2. al. 5., vezano uz čl. 28. st. 9. i čl. 137. st. 4.  Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 

90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i članka 58. Statuta Osnovne škole 

Gvozd,  Gvozd, Školski odbor  na prijedlog ravnatelja škole, a nakon provedene rasprave na 

sjednici Učiteljskog vijeća i  Vijeća roditelja   na svojoj sjednici održanoj  dana  6.12.2017. 

godine donosi  

 

 

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA 

ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. 

 

Članak 1. 

U Godišnjem planu i programu rada škole  za školsku godinu 2017./2018. u tablici pod 

točkom 3.3. Podaci o učenicima i razrednim odjelima, za VII. razred ispravlja  se podatak o 

broju učenika s teškoćama u razvoju  i upisuje se umjesto 1 učenik  2 učenika. Ispravlja se i 

podatak o ukupnom  broj učenika s teškoćama u razvoju od V. do VIII. razreda koji je sada 5 

učenika, odnosno sveukupan broj učenika od I. do VIII. razreda je 6 učenika.  

 

Članak 2. 

U Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2017./2018. pod točkom 4.4. 

Plan izvanučioničke nastave, u tablici se mijenja plan ekskurzije za 7. i 8. razred. Briše se 

„Ekskurzija Selce“ i upisuje „Ekskurzija Duga Uvala kod Pule ili Zadar“. 

 

Članak 3. 

U Godišnjem planu i programu rada škole  za školsku godinu 2017./2018. pod točkom 5.1 

Plan rada Školskog odbora  za mjesec siječanj i lipanj 2018. dodaje se i: Izvješće o stanju 

sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava 

učenika. 

 

Članak 4. 

U Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2017./2018. pod točkom 5.2 

Plan rada Učiteljskog vijeća  za mjesec siječanj i lipanj 2018. dodaje se i: Izvješće o stanju 

sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava 

učenika. 

 

Članak 5. 

U Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2017./2018  pod točkom 5.4 

Plan rada Vijeća roditelja za mjesec prosinac 2017. i lipanj 2018. dodaje se  i: Izvješće o 

stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite 

prava učenika. 

 

Članak 6. 

U Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2017./2018. pod točkom 7.4.1 

Nositelji programa, sadržaji i oblici rada školskog  preventivnog programa brišu se 

Školski preventivni programi i zamjenjuju se sljedećim tekstom: 

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM, šk.god. 2017 ./2018. 

Voditelji   ŠPP:   Ankica Rakas-Drljan, stručni suradnik, pedagog 

 



PROCJENA STANJA I POTREBA 

Provođenje preventivnih programa za godinu 2017./2018. planiran je Godišnjim planom i 

programom rada škole, Školskim kurikulumom, programima rada razrednika i lokalne 

zajednice.                            

Tematski se mogu podijeliti u programe: zaštite zdravlja učenika, prevencije ovisnosti i 

nenasilnog rješavanja sukoba. Programi se provode u sklopu redovne nastave, sata razrednika, 

predavanja i drugih aktivnosti koje organizira školska ustanova i lokalna zajednica.  

Zaštita zdravlja učenika u ovoj školskoj godini  provode se moduli propisani Nastavnim 

planom i programom zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole. Sukladno uputama 

Ministarstva, Zdravstveni odgoj se u najvećem dijelu realizira na satovima razrednog odjela, a 

dijelom i kroz predmete: priroda i društvo, priroda, biologija, tjelesna i zdravstvena kultura. 

Programi prevencije ovisnosti u mjesecu borbe protiv ovisnosti (studeni-prosinac) odradit 

ćemo niz radionica u svim razredima od 1.do 8.  razreda.                                                                                                 

Program nenasilnog rješavanja sukoba i ove godine održat ćemo kroz radionice u suradničkih 

odnosa, prihvaćanja i uvažavanja.                                                                                                                 

Selektivne programe prevencije usmjerene na pojedince, skupine ili razrede sa značajnijim 

problemima i ove godine provodit će se  u razredima u kojima će u međusobnim 

interakcijama dolaziti do fizičkog ili verbalnog nasilja. Cilj je senzibiliziranje razreda za 

potrebe pojedinca te učenja tolerancije i suživota u razredu. Aktivnosti će biti usmjerene i 

prema roditeljima kroz individualne razgovore, savjetovanja i roditeljske sastanke.  

CILJEVI PROGRAMA: 

za učenike: 

- utemeljenje zdravog i odgovornog načina života djece 

- ugradnja pozitivnih vrijednosti i stavova koji će i u budućnosti osigurati pozitivne 

društvene vrijednosti 

- poticanje  učenika na razmišljanje i usvajanje pozitivnih životnih vrijednosti 

- razvijanje osjećaja osobne vrijednosti kao osobne i društvene odgovornosti 

- promicanje zdravih stilova života 

- razvijanje  pozitivne slike o sebi razvijajući samopoštovanje i samopouzdanje 

- učenje vještina donošenja odluka i rješavanja problema 

- razvijanje svih oblika socijalnih vještina 

- stjecanje vještine otpora pritiscima da se uzme droga 

- razvijanje ekološke svijesti i navika 

- promicanje snošljivosti i poštivanje različitosti 

     za roditelje:  

- stjecanje znanja kako pomoći djeci da ostanu zdravi 

- unapređenje neophodnih vještina za kvalitetno roditeljstvo  

- primjena naučenih vještina sa svojom djecom 

- vrednovanje značaja obiteljskog okruženja kao značajnog čimbenika u prevenciji 

ovisnosti  

- vrednovanje značaja zdravog stila življenja 

- utvrditi prihvatljive i neprihvatljive oblike ponašanja i njihove posljedice 

- obavijestiti roditelje na roditeljskim sastancima o problemu vršnjačkog nasilja kako bi 

o tome mogli razgovarati sa svojom djecom i mogli prepoznati znakove viktimizacije 

na djetetu 

 



      za učitelje: 

- educiranje i usavršavanje djelatnika u vidu raznih radionica, stručnih aktiva, stručnih 

predavanja te savjetovanja 

- unapređivati vještinu poučavanja djece 

- vrednovati značaj školskog okruženja kao značajnog čimbenika u prevenciji ovisnosti  

- primjenjivati u praksi  zdrav stil življenja i dobru  praksu komunikacije 

AKTIVNOSTI: 

RAD S UČENICIMA 

EVALUIRANI PROGRAMI/AKTIVNOSTI 

 

Naziv programa/aktivnosti kratak opis, 

ciljevi 

Tko je proveo 

evaluaciju 

(rezultata ili 

učinka) 

Razred 
Broj 

uč. 

Voditelj, 

suradnici 

Planirani 

broj 

susreta 

 

Projekt: “Kulturna i duhovna baština zavičaja”-

interkulturalno obrazovanje s ciljem razvijanja 

tolerancije i uvažavanja drugih i drugačijih. 

Cilj: pozitivno utjecati na smanjenje predrasuda 

i stereotipa te prihvaćanju različitosti među 

učencima; osvjestiti učenike o učincima nasilja. 

 

 

Nansen dijalog 

centar Osijek 

 

šesti 

 

15 

 

Pedagog, 

razrednik 

   

 10 

      

 

AKTIVNOSTI SA STRUČNIM MIŠLJENJEM 

 

Naziv programa/aktivnosti kratak opis, 

ciljevi 

 

Tko je dao 

stručno 

mišljenje 

/preporuku 

Razred 
Broj 

uč. 

Voditelj, 

suradnici 

Planirani 

broj 

susreta 

Zdrav za 5 

Cilj:  

 aktivno mijenjanja stavova o nužnosti zaštiti   

  okoliša i prirode                                              

 podizanje razine samosvijesti o odgovornosti  

  u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja  

 usvajanje zdravih stilova života 

 

 

MUP,Ministarst

vo zdravlja, 

Ministarstvo 

zaštite okoliša I 

prirode 

 

osmi 

 

11 

 

Predstavn

ici 

policijske 

uprave 

SMŽ, 

pedagog 

 

2 

 

 

 

 

 



AKTIVNOSTI  

 

Naziv programa/aktivnosti kratak opis, 

ciljevi 

 

Razred Broj uč. 
Voditelj, 

suradnici 

Planirani 

broj 

susreta 

1.Pomoć u učenju 

Pružanje pomoći u učenju učenicima 

obuhvaćenim razrednom nastavom, koji se 

školuju po redovnom i primjerenom programu 

obrazovanja a pokazuju povremene poteškoće  u 

svladavanju školskog gradiva.  

 

Cilj: Poboljšanje integracije učenika s 

povremenim  teškoćam u učenju u razrednim 

odjelima, podizanje razine školskog uspjeha 

učenika, reduciranje nepoželjnih oblika 

ponašanja. 

  

  1. do 4. 

 

prema 

potrebi i 

interesu 

učenika 

 

pedagoginja    

     

40 

2.Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 

Sve aktivnosti su namijenjene obilježavanju 

mjeseca borbe protiv ovisnosti 

 

Cilj programa: osvijestiti kod učenika da je svaka 

ovisnost štetna i da je svatko  odgovoran za svoje 

zdravlje i postupke. Sadržaj je vezan za 

produbljivanje znanja o štetnosti svih oblika 

ovisnosti (pušenju , alkoholu, drogi, kockanju, 

klađenju, ovisnosti o internetu i dr.) te jačanju 

samopouzdanja i životnih vještina u rješavanju 

svakodnevnih problema. 

 

1. do 8. 

 

svi učenici 

škole 

 

pedagog, 

razrednici, 

Policijska 

postaja 

Gvozd  

 

jedan sat 

u svakom 

razredno

m odjelu 

od 15.11. 

do 15. 12. 

2017. 

3.Vijeća za prevenciju ovisnosti na području 

Općine Gvozd 

 

Cilj: utvrđivanje i ostvarivanje programa 

prevencije kroz aktivnosti koje se odnose na 

suzbijanje nasilja u obitelji , delikvencije djece, 

suzbijanje nasilja  te provođenje drugih mjera radi 

povećanja razine sigurnosti. 

provedba 

planiranih 

aktivnosti  u 

suradnji s 

drugim 

institucijama 

na razini 

Općine 

 

aktivnosti u 

dogovoru s 

razrednicima 

 

član Vijeća 

 

4 tijekom 

godine 

4. Za sigurno i poticajno okruženje u školama 

 

Cilj: senzibiliziranje problema vršnjačkog 

zlostavljanja u školi, promjena stava prema 

nasilju i smanjenje nasilnog ponašanja u školi. 

 

 

u svim 

razrednim 

odjelima 

 

aktivnosti u 

dogovoru s 

razrednicima 

 

razrednici, 

pedagoginja 

 

8 

5. Kreativne socijalizacijske skupine 

 

Cilj: -  učenje socijalnih i komunikacijskih  

   vještina i uspostavljanje povjerenja u okolinu 

- usvajanje društveno poželjnih pravila ponašanja 

- poboljšanje odnosa učitelj – učenik i učitelj –  

   roditelj 

6.  Radionice – učiti kako učiti, prijateljstvo, 

komunikacija u obitelji, kolač potreba,mi smo 

slični-mi smo različiti 

  

od 1. do 8. 

razreda 

 

 

 

 

 2. i 6. razred 

 

 

 

tijekom 

šk.godine u 

dogovoru s 

razrednicima 

 

stručna 

suradnica 

pedagoginja i  

razrednici 

 

prema 

potrebi 

tijekom 

šk. godine 



RAD S RODITELJIMA 

Opis  aktivnosti Sudionici Broj susreta Voditelj/suradnici 

Individualno savjetovanje 

Predavanja za roditelje: 

Pripremljenost ili zrelost djece za polazak u 

1.razred 

Prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu 

4.razred 

Roditelji i profesionalno usmjeravanje 

učenika 

8.razred 

Što roditelji očekuju od sebe u roditeljskoj 

ulozi? 

6.razred 

Kominikacija  roditelj-dijete 

2. razred 

 

roditelji svih učenika 

 

rujan 

 

rujan 

 

prosinac 

 

 

prosinac 

 

stručna suradnica 

pedagog, razrednici 

 

 

 

 

 

 

stručna suradnica, 

razrednica 

1. Savjetodavni rad s roditeljima djece     

- razgovor, podučavanje, savjetovanje o 

adekvatnim odgojnim metodama  

 

2. Sudjelovanje u radu Vijeća roditelja 

- informiranje o tijeku realizacije 

školskog preventivnog programa 

roditelji djece 

 

predstavnici roditelja 

učenika svakog 

razrednog odjela 

prema 

zahtjevu i 

potrebi 

tri puta 

tijekom 

školskegodine 

  

pedagoginja škole 

ravnateljica  

pedagoginja 

RAD S UČITELJIMA 

RAD S UČITELJIMA 

Tema, opis aktivnosti sudionici 
Broj 

susreta 
Voditelj, suradnici 

1. Individualno savjetovanje o 

postupanju 
učitelji 

po potrebi 

tijekom 

šk. godine 

stručna suradnica 

pedagoginja 

2. Unapređenje kvalitete rada s 

učenicima s teškoćama 

 

učitelji 

po potrebi 

tijekom 

šk. godine 

stručna suradnica 

pedagoginja  

3. Predavanje na temu “Mentalno 

zdravlje djece”na Učiteljskom 

vijeću 

učitelji ožujak 
prof. psiholog Armin 

Haždžić 

4. Prevencija socijalno 

neprihvatljivog ponašanja djece i 

mladih 

učitelji 
tijekom 

šk. godine 

stručna suradnica 

pedagoginja  

 

 

 Predsjednica Školskog odbora 

KLASA: 602-01/17-01/06 Natalija Klarić 

URBROJ: 2176-43-01-17-3 

U Gvozdu 6.12.2017.  

 Ravnateljica 

                                                                                                Barbara Ljubišić 


