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1. O Školskom preventivnom programu 
 
Školski preventivni program (ŠPP) integrirani je dio odgojno-obrazovnog procesa koji 
provode učitelji, stručni suradnici Škole i vanjski suradnici. Provođenje školskog preventivnog 
programa zasnovano je na nizu zakonskih propisa: Konvencija o pravima djeteta, Zakon o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja 
psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, Pravilnik o 
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, 
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih Ustanova u poduzimanju 
mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Pravilnik o 
izricanju pedagoških mjera, te Protokolima Vlade RH (Protokol o postupanju u slučaju nasilja 
među djecom, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokol o postupanju u 
slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Protokol o postupanju u slučaju seksualnog 
nasilja).  
 
2. Ciljevi školskog preventivnog programa su:  
 

✓Prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju učenika  

✓ Smanjenje verbalnih i fizičkih sukoba među učenicima  

✓ Razvoj vještina za rješavanje sukoba i osposobljavanje mladih za odupiranje pritiscima 
vršnjaka  

✓ Naučiti kako prepoznati i oduprijeti se nasilju preko elektoničkih medija  

✓ Podizanje razine znanja o štetnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao temeljnoj 
pretpostavci za smanjenje interesa prema istima 

 ✓ Razvoj emocionalnih i socijalnih (životnih) vještina ✓ Razvijanje pozitivne slike o sebi  

✓ Prihvaćanje odgovornosti za sebe i drug 
 
Potrebno je pomoći djeci u donošenju ispravnih odluka, pomoći u uspješnom rješavanju 
problema. Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i 
vještina koje mogu učvrstiti i unaprijediti zdrav stil življenja, promicati zdravlje i prevenciju 
bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i drugih 
kreativnih sadržaja. 
 
3. Zadaće školskog preventivnog programa 

 
Školski preventivni program će se provoditi s ciljem poticanja zdravog načina života učenika 
škole, promicanjem spoznaja o:  
 

✓ sposobnostima rješavanja problema  

✓ razvijanju samopoštovanja učenika  

✓ pomoći učenicima u različitim životnim izazovima,  

✓ socijalnoj potpori obitelji, posebno u suradnji roditelja i škole,  

✓ poboljšanju kvalitete života učenika,  

✓ pravilnom organiziranju slobodnog vremena učenika, 

 ✓ utjecanju na što kvalitetniju ponudu sportskih i drugih kreativnih sadržaja u okviru škole i  

✓ utjecanja na učenike pri odabiru takvih sadržaja. 



 
4. Sadržaj, metode i aktivnosti:  
 
Sadržaji preventivnog programa integrirani su u redovitu nastavu, satove razrednog odjela, 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Za uspješno provođenje programa ključan je timski 
rad svih sudionika: razrednika, nastavnika, stručnih suradnica, učenika, roditelja, vanjskih 
suradnika. Sve predviđene aktivnosti provodit će razrednici samostalno, uz suradnju, 
potporu i pomoć stručne službe škole i stručna služba škole samostalno kroz preventivne 
radionice. 
 
5. Nositelji aktivnosti  

 
1. Razrednici  
2. Ivana Klarić Ivančić, socijalna pedagoginja  
3. Sumejja Brković, psihologinja  
4. Branka Jadrijević, socijalna radnica 
5. Sonja Ristić, pedagoginja 
6. Tea Kompar Jerković, knjižnjičarka 
7. Školska liječnica, dr. Matija Čale Mratović  
5. PU Dubrovačko-neretvanske županije  
 
 
ŠPP podrazumijeva djelovanje na četiri razine :  
 

1. Aktivnosti s učenicima 
 

U svakom razrednom odjelu realizirat će se teme povezane s prevencijom ovisnosti i nasilja. 
Radionice su prilagođene uzrastu učenika, a provodit će ih razrednici i /ili članovi stručno 
razvojne službe škole uz moguće uključivanje vanjskih suradnika. Za učenike s teškoćama u 
razvoju, učenju i ponašanju organizira se podrška stručne službe kroz individualni rad. 
Individualni rad s učenicima : 

✓ Identifikacija učenika koji iskazuju neprilagođeno i neprihvatljivog ponašanje  

✓ Savjetovanje učenika s poteškoćama u učenju, ponašanju, socijalnoj prilagodbi ✓ Poticanje 
razvoja socijalnih vještina i pozitivne slike o sebi  

✓ Podrška u teškim emotivnim situacijama  

✓ Pomoć u nošenju sa stresnim situacijama  

✓ Sustavno praćenje uspjeha učenika i izostajanja s nastave  

✓ Educiranje učenika o posljedicama neprilagođenog i neprihvatljivog ponašanja 
 
 

2. Aktivnosti s roditeljima 
 

U našoj školi provodi se niz aktivnosti namijenjenih roditeljima koje su usmjerene na razvoj 
roditeljskih kompetencija te razvoj partnerskih odnosa između roditelja i škole. Za svaki 
razred pripremljena je tijekom godine barem jedna aktualna stručna tema koju provode 
članovi stručno razvojne službe škole ili vanjski suradnici u okviru redovnog termina 
roditeljskog sastanka. I ove godine planiramo edukativno-savjetodavni rad s roditeljima kroz 



individualni oblik rada sa svim roditeljima koji osjećaju potrebu za takvom vrstom pomoći u 
razumijevanju djetetovih potreba i razvijanju vještina uspješnog roditeljstva.   
 

3. Aktivnosti s učiteljima 
 

Tijekom školske godine planira se stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika.  
Oblici rada su: - individualno u neposrednom kontaktu s učiteljem na rješavanju kriznih 
situacija, - skupno na Učiteljskom i Razrednim vijećima te na stručnim aktivima. Učitelji i 
stručni suradnici ujedno su uključeni i u svoja redovna stručna usavršavanja preko 
županijskih stručnih vijeća te strukovnih organizacija i udruga. 
 

4. Evaluacija aktivnosti  
 

Na školskoj razini sve se aktivnosti kontinuirano prate i bilježe na redovnim mjesečnim 
sjednicama Učiteljskog vijeća, te na redovitim sastancima Vijeća roditelja, Vijeća učenika, 
Školskog odbora, na WEB stranicama škole te na plakatima koji su postavljeni na zidne 
panoe. Škola tradicionalno pohvaljuje i nagrađuje učenike 8. razreda koji svojim radom, 
zalaganjem i uzornim ponašanjem predstavljaju pozitivan uzor svojim vršnjacima. Ujedno se 
sve aktivnosti bilježe riječju i slikom i postavljaju na web stranice škole tako da su sve 
aktivnosti škole dostupne svim zainteresiranima. Za svaku se aktivnost programa pripremiti 
ćemo evaluacijske obrasce koji će biti obrađeni na Timu za kvalitetu. Tako ćemo dobiti 
povratne informacije o korisnosti programa za neposredne sudionike, koji će nam pomoći u 
daljnjem planiranju aktivnosti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razredu - obrazac za razrednike 

Razrednik: Ivana Lučić       razredni odjel: 1.d 
 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  

Razred broji 22 učenika od čega 10 djevojčica. Svi učenici su normalnog rasta i razvoja te nisu uočena veća odstupanja 
tijekom testiranja prije upisa u školu niti kroz vrijeme upoznavanja. Jedan učenik ima motoričkih poteškoća uslijed 
kojih je nešto sporiji u radu i u tjelesno zdravstvenim aktivnostima. Kod učenika je primjetan napredak. Dvoje učenika 
teže se koncentrira na skupni/grupni rad.  

Općenito se može reći da je 1. D poprilično brbljav, veseo i komunikativan razred. Budući su još uvijek mali i dalje se 
radi na postizanju discipline i poštivanju školskih i razrednih pravila. 

Sa „živahnijim“ učenicima treba raditi na boljem poštivanju tuđih i svojih prava te obaveza. 

Zbog načina života i sve manjeg kretanja treba raditi na promicanju zdravijeg načina života, kako kroz tjelesno 
vježbanje, ali i kroz prehranu. 

Škola je smještena uz prometnicu pa treba raditi i na prometnoj kulturi. 

Planirane aktivnosti:  Način provedbe  Vrijeme provedbe Tko provodi : 

Upoznavanje: 
To smo mi (ŠPP) Govorna vježba Rujan 2020. Razrednik 

Kućni red i razredna pravila 
Sigurnost u igri 

Predavanje i praktičan 
rad 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Dječja prava i obaveze: 
Svjetski dan djeteta 
Kako pomažem roditeljima 

Predavanje, praktičan 
rad, radionica, učenje, 
sat PID, HJ 

Rujan, studeni 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelj PB 

Prometna pravila: 
Zajedno na putu do škole  
Sigurnost u prometu 

Predavanje, učenje, 
igranje igara na 
satovima PID i HJ 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, vanjski 
suradnik 

Budi dobar prijatelj Radionica, praktični rad Listopad, 2020. Školska psihologinja 

Zdravlje i odgovorno ponašanje: 
Kako do uspjeha? 
 

Razgovor, predavanje, 
praktičan rad, satovi 
TZK 

Studeni 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vanjski suradnik 

Kako izvršavamo svoje obveze Praktičan rad, razgovor 
Travanj, tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Timski rad i suradnja 
Igranje igara na satu 
TZK, SR, u PB 

Tijekom godine Razrednik, učitelj PB 

Različiti smo, jednako smo vrijedni: 
Volim-ne volim! (ŠPP) 
Prinova u odjelu 
Osobe s Down sindromom 

Praktičan rad, razgovor 
Listopad 
2020.,siječanj, ožujak 
2021. 

Razrednik 

Kulturno ponašanje: 
Četiri čarobne riječi 
Budimo prijatelji 
Majčin dan 

Praktičan rad, igranje 
uloga, čitanje prigodnih 
tekstova, gledanje 
prigodnih filmova 

Rujan, listopad, 
studeni 2020., svibanj 
2021., tijekom godine 

Razrednik 



 

 

Brinemo o okolišu: 
Dan planeta Zemlja 

Praktičan rad, 
promatranje, razgovor 

 Travanj 2021. Razrednik 

Nasilje – ponašanje prema djeci, 
odraslima i životinjama: 
Naši kućni ljubimci 
Dan ružičastih majica 
 

Radionica, predavanje, 
razgovor, gledanje 
prigodnih filmova 

 Tijekom godine, 
listopad 2020.,veljača 
2021. 

Razrednik, 
vjeroučiteljica, stručna 
služba 

Zdravstveni odgoj: 
Nametnici, zarazne i sezonske bolesti 
Pravilna prehrana 

Predavanje, listići, 
praktičan rad 

Svibanj 2021., tijekom 
godine 

Razrednik, stručna 
služba, školski liječnik 

Humanitarni rad: 
Adventski kalendar 
Daj šapi glas 
Most prijateljstva (Petrinja) 
Dan Crvenog križa 

Praktičan rad, razgovor 
Prosinac 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vjeroučiteljica 

Edukacija o postupanju u slučaju 
potresa 

Radionica, praktični 
rad, razgovor 

Siječanj 2021. 
Vanjski suradnik, 
razrednik 

Mediji i sredstva ovisnosti: 
Sigurnost na Internetu 
 

Radionica, predavanje, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Siječanj, veljača, 
ožujak 2021. 

Razrednik 

Sudjelovanje u životu škole i grada 
Dubrovnika: 
Dan kravate 
Dan kruha 
I u mom gradu svijetli Vukovar 
Sv.Nikola 
Veselje Božića 
Večer matematike 
Maškare 
Sveti Vlahi 
Uskršnji običaji 
Dan škole 

Priredba, razgovor, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Tijekom godine 
Učitelji, razrednik, 
vjeroučiteljica 

Razvijanje pozitivnih osobina i 
osvješćivanje vlastitih pozitivnih 
osobina 

Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 
Kako ekrani mijenjaju mozak i dječju 
igru? 
 
 

Predavanje, radionica Tijekom godine 
Razrednik, socijalna 
pedagoginja 

Prevencija obiteljskog nasilja Predavanje, radionica Tijekom godine 
Socijalna radnica, PU 
DNŽ 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razredu - obrazac za razrednike 

Razrednik: Ivana Radaljac      razredni odjel: 1.e 
 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  

Učenici 1.e su veseli, otvoreni i komunikativni. Vesele se radu u zajedničkim (grupnim) aktivnostima. Slobodno i bez 
zadrške iznose svoje osjećaje, doživljaje i razmišljanja. 
 
Velika većina poštuje pravila ponašanja te cijene autoritet nastavnika i drugih djelatnika škole. 
Vesele se uspjehu i pokazuju empatiju prema drugima. Vesele se zajedničkim igrama, zaigrani su te rado dolaze u školu. 
Jedan učenik je u postupku opservacije koji pokazuje odstupanja u ponašanju pokazujući povremene neprimjerene 
oblike ponašanja. 

S njime, a i sa ostalim učenicima treba raditi na boljem poštivanju tuđih i svojih prava te obaveza. 

Zbog načina života i sve manjeg kretanja treba raditi na promicanju zdravijeg načina života, kako kroz tjelesno 
vježbanje, ali i kroz prehranu. 

Škola je smještena uz prometnicu pa treba raditi i na prometnoj kulturi. 

Planirane aktivnosti:  Način provedbe  Vrijeme provedbe Tko provodi : 

Upoznavanje  
To smo mi (ŠPP) 

Govorna vježba 
igra Rujan 2020. razrednik 

Kućni red i razredna pravila 
Sigurnost u igri 

Predavanje i praktičan 
rad 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Dječja prava i obaveze: 
Svjetski dan djeteta 
Kako pomažem roditeljima 

Predavanje, praktičan 
rad, radionica, učenje, 
sat PID, HJ 

Rujan, studeni 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelj PB 

Prometna pravila: 
Zajedno na putu do škole  
Sigurnost u prometu 

Predavanje, učenje, 
igranje igara na 
satovima PID i HJ 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, vanjski 
suradnik 

Moje želje radionica studeni Socijalna pedagoginja 

Budi dobar prijatelj Radionica, praktični rad Listopad, 2020. Školska psihologinja 

Zdravlje i odgovorno ponašanje: 
Kako do uspjeha? 
 

Razgovor, predavanje, 
praktičan rad, satovi 
TZK 

Studeni 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vanjski suradnik 

Kako izvršavamo svoje obveze Praktičan rad, razgovor 
Travanj, tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Timski rad i suradnja 
Igranje igara na satu 
TZK, SR, u PB 

Tijekom godine Razrednik, učitelj PB 

Različiti smo, jednako smo vrijedni: 
Volim-ne volim! (ŠPP) 
Osobe s Down sindromom 

Praktičan rad, razgovor 
Listopad 
2020.,siječanj, ožujak 
2021. 

Razrednik 

Kulturno ponašanje: 
Četiri čarobne riječi 
Budimo prijatelji 

Praktičan rad, igranje 
uloga, čitanje prigodnih 

Rujan, listopad, 
studeni 2020., svibanj 
2021., tijekom godine 

Razrednik, školski 
novinari 



 

Majčin dan tekstova, gledanje 
prigodnih filmova 

Brinemo o okolišu: 
Dan planeta Zemlja 

Praktičan rad, 
promatranje, razgovor 

 Travanj 2021. razrednik 

Nasilje – ponašanje prema djeci, 
odraslima i životinjama: 
Naši kućni ljubimci 
Dan ružičastih majica 
 

Radionica, predavanje, 
razgovor, gledanje 
prigodnih filmova 

 Tijekom godine, 
listopad 2020.,veljača 
2021. 

Razrednik, vjeroučiteljica, 
stručna služba 

Zdravstveni odgoj: 
Nametnici, zarazne i sezonske bolesti 
Pravilna prehrana 
Važnost tjelesne aktivnosti 

Predavanje, listići, 
praktičan rad 

Svibanj 2021., tijekom 
godine 

Razrednik, stručna 
služba, školski liječnik 

Humanitarni rad: 
Adventski kalendar 
Daj šapi glas 
Most prijateljstva (Petrinja) 
Dan Crvenog križa 

Praktičan rad, razgovor 
Prosinac 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vjeroučiteljica 

Edukacija o postupanju u slučaju 
potresa 

Radionica, praktični 
rad, razgovor 

Siječanj 2021. 
Vanjski suradnik, 
razrednik 

Mediji i sredstva ovisnosti: 
Sigurnost na Internetu 
 

Radionica, predavanje, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Siječanj, veljača, 
ožujak 2021. 

Razrednik 

Sudjelovanje u životu škole i grada 
Dubrovnika: 
Dan kravate 
Dan kruha 
I u mom gradu svijetli Vukovar 
Sv.Nikola 
Veselje Božića 
Večer matematike 
Maškare 
Sveti Vlahi 
Uskršnji običaji 
Dan škole 

Priredba, razgovor, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Tijekom godine 
Učitelji, razrednik, 
vjeroučiteljica 

Razvijanje pozitivnih osobina i 
osvješćivanje vlastitih pozitivnih 
osobina 

Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 
Kako ekrani mijenjaju mozak i dječju 
igru? 
 

Predavanje, radionica Tijekom godine 
Razrednik, socijalna 
pedagoginja 

Prevencija obiteljskog nasilja Predavanje, radionica Tijekom godine Socijalna radnica, PU DNŽ 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razredu - obrazac za razrednike 

Razrednik:Marijana Pasqualicchio     razredni odjel: 1.F 
  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  

Učenici 1.f su veseli, otvoreni i komunikativni. Jako ih veseli rad u razredu i zajedničke aktivnosti. Svoje osjećaje, doživljaje i 
razmišljanja iznose slobodno. 
U razredu je učenik s  rješenjem iz autističnog spektra  i radi po prilagođenom programu. Unatoč čestim odstupanjima 
ponašanja tog učenika u razredu su ga odlično prihvatili .Svi su susretljivi prema Pavu ,uvijek spremni pomoći i toleriraju česte 
glasne ispade i specifičnosti u ponašanju. Zbog toga je u razrednu često razgovor o prihvaćanju različitosti i  potrebi toleriranja 
među  učenicima. 
Poštuju  pravila ponašanja te cijene autoritet nastavnika i drugih djelatnika škole. 
Vesele se uspjehu i pokazuju empatiju prema drugima. Vesele se zajedničkim igrama, zaigrani su te rado dolaze u školu. 
S njime treba raditi na boljem poštivanju tuđih i svojih prava te obaveza. 

Zbog načina života i sve manjeg kretanja treba raditi na promicanju zdravijeg načina života, kako kroz tjelesno vježbanje, ali i 
kroz prehranu. 

 Škola je smještena uz prometnicu pa treba raditi i na prometnoj kulturi. 

Planirane aktivnosti:  Način provedbe  Vrijeme provedbe Tko provodi : 

Upoznavanje  
To smo mi (ŠPP) 

Govorna vježba 
igra Rujan 2020. razrednik 

Kućni red i razredna pravila 
Sigurnost u igri 

Predavanje i praktičan 
rad 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Dječja prava i obaveze: 
Svjetski dan djeteta 
Kako pomažem roditeljima 

Predavanje, praktičan 
rad, radionica, učenje, 
sat PID, HJ 

Rujan, studeni 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelj PB 

Prometna pravila: 
Zajedno na putu do škole  
Sigurnost u prometu 

Predavanje, učenje, 
igranje igara na 
satovima PID i HJ 

Rujan 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, vanjski suradnik 

Moje želje radionica studeni Sodijalna pedagoginja 

Najbolji prijatelj u razredu 
Radionica i praktični 
rad 

Listopad 2020. Školska psihologinja 

Zdravlje i odgovorno ponašanje: 
Kako do uspjeha? 
 

Razgovor, predavanje, 
praktičan rad, satovi 
TZK 

Studeni 2020., tijekom 
godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vanjski suradnik 

Kako izvršavamo svoje obveze Praktičan rad, razgovor 
Travanj, tijekom 
godine 

Razrednik, učitelj PB 

Timski rad i suradnja 
Igranje igara na satu 
TZK, SR, u PB 

Tijekom godine Razrednik, učitelj PB 

Različiti smo, jednako smo vrijedni: Volim-
ne volim! (ŠPP) 
Osobe s Down sindromom 

Praktičan rad, razgovor 
Listopad 
2020.,siječanj, ožujak 
2021. 

Razrednik 



 

 

Kulturno ponašanje: 
Četiri čarobne riječi 
Budimo prijatelji 
Majčin dan 

Praktičan rad, igranje 
uloga, čitanje prigodnih 
tekstova, gledanje 
prigodnih filmova 

Rujan, listopad, 
studeni 2020., svibanj 
2021., tijekom godine 

Razrednik, školski novinari 

Brinemo o okolišu: 
Dan planeta Zemlja 

Praktičan rad, 
promatranje, razgovor 

 Travanj 2021. razrednik 

Nasilje – ponašanje prema djeci, odraslima 
i životinjama: 
Naši kućni ljubimci 
Dan ružičastih majica 
 

Radionica, predavanje, 
razgovor, gledanje 
prigodnih filmova 

 Tijekom godine, 
listopad 2020.,veljača 
2021. 

Razrednik, vjeroučiteljica, 
stručna služba 

Zdravstveni odgoj: 
Nametnici, zarazne i sezonske bolesti 
Pravilna prehrana 
Važnost tjelesne aktivnosti 

Predavanje, listići, 
praktičan rad 

Svibanj 2021., tijekom 
godine 

Razrednik, stručna služba, 
školski liječnik 

Humanitarni rad: 
Adventski kalendar 
Daj šapi glas 
Most prijateljstva (Petrinja) 
Dan Crvenog križa 

Praktičan rad, razgovor 
Prosinac 2020., 
tijekom godine 

Razrednik, učitelji RN, 
vjeroučiteljica 

Edukacija o postupanju u slučaju potresa 
Radionica, praktični 
rad, razgovor 

Siječanj 2021. Vanjski suradnik, razrednik 

Mediji i sredstva ovisnosti: 
Sigurnost na Internetu 
 

Radionica, predavanje, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Siječanj, veljača, 
ožujak 2021. 

Razrednik 

Sudjelovanje u životu škole i grada 
Dubrovnika: 
Dan kravate 
Dan kruha 
I u mom gradu svijetli Vukovar 
Sv.Nikola 
Veselje Božića 
Maškare 
Sveti Vlaho 
Uskršnji običaji 
Dan škole 

Priredba, razgovor, 
praktičan rad, gledanje 
prigodnih filmova 

Tijekom godine 
Učitelji, razrednik, 
vjeroučiteljica 

Razvijanje pozitivnih osobina i 
osvješćivanje vlastitih pozitivnih osobina 

Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 
Kako ekrani mijenjaju mozak i dječju igru? 
 

Predavanje, radionica Tijekom godine 
Razrednik, socijalna 
pedagoginja 

Prevencija obiteljskog nasilja Predavanje, radionica Tijekom godine Socijalna radnica, PU DNŽ 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik_____Gordana Rokolj  razredni odjel___2.c______  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici su otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi svoje 
doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika. Učenici imaju veliku želju za uspjehom. Veseli 
su i razigrani i rado dolaze u školu. Jako su empatični.  
Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na:  

- prihvaćanje neuspjeha i suočavanja s njim 

- prepoznavanje emocija i nošenje s istim 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Naša razredna pravila 
 – Što želimo, što ne želimo?  
 
(GOO) 

radionice na SR rujan razrednik 

Sličnosti i razlike (ZO) 
 radionice na SR 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Osjećaji su važni (ZO) radionice na SR 
tijekom školske 
godine 

razrednik 

Ja sam i volim ŠPP) radionice na SR 
tijekom školske 
godine 

razrednik 

U čemu ja mogu pomoći vršnjacima i u 
čemu bih volio da oni pomognu meni radionice na SR 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Moja prijateljica i ja / Moj prijatelj i ja 
(Prevencija nasilničkog ponašanja) Radionica 

tijekom školske 
godine 

Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Slika o sebi Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 

Poruke koje šaljemo djeci – odgojni 
stilovi 

predavanje, prezentacija 
tijekom školske 
godine 

Socijalna pedagoginja 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik_Zdenka Kunić  razredni odjel___2.d______  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici su otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi svoje 
doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika. Učenici imaju veliku želju za uspjehom. Kod 
većine je razvijen natjecateljski duh. Veseli su i razigrani te rado dolaze u školu. Jako su empatični.  
Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na:  

- prihvaćanje neuspjeha i suočavanja s njim 

- prepoznavanje emocija i nošenje s istim 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Naša razredna pravila 
 – Što želimo, što ne želimo?  
 
(GOO) 

radionice na SR rujan razrednik 

Sličnosti i razlike (ZO) 
 

radionice na SR, razgovor 
tijekom nastavnih sati 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Osjećaji su važni (ZO) radionice na SR, razgovor 
tijekom nastavnih sati 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Ja sam i volim (ŠPP) radionice na SR 
tijekom školske 
godine 

razrednik 

U čemu ja mogu pomoći vršnjacima i 
u čemu bih volio da oni pomognu 
meni ( ŠPP) 

radionice na SR, razgovor 
tijekom nastavnih sati 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Moja prijateljica i ja / Moj prijatelj i ja 
(Prevencija nasilničkog ponašanja) Radionica 

tijekom školske 
godine 

Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Slika o sebi Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 

Poruke koje šaljemo djeci – odgojni 
stilovi 

predavanje, prezentacija 
tijekom školske 
godine 

Socijalna pedagoginja 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za razrednike 

Razrednik_____Margerita Milat  razredni odjel___2.e______ 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  
U 2.e odjelu je 20 učenika, 13 djevojčica i 7 dječaka. Samo jedan učenik ( R.C) jednom tjedno posjećuje psihologinju 
škole zbog pomoći u čitanju i računanju. 

Učenici su otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi svoje 
doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika. Učenici imaju veliku želju za uspjehom. Veseli 
su i razigrani i rado dolaze u školu. Empatični su. 
Smatram da bi bilo potrebno i dalje raditi na: 

- prihvaćanju neuspjeha i suočavanja s njim 

- prepoznavanju emocija i nošenje s istima 

- samokontroli (verbalnoj,emotivnoj) 

- poštivanju i prihvaćanju različitosti 

Planirane  aktivnosti: Način  provedbe 
 vrijeme 
provedbe  

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Naša razredna pravila 
 – Što želimo, što ne želimo? 
  
(GOO) 

radionice na SR rujan razrednik 

Sličnosti i razlike (ZO) 
  radionice na SR 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Osjećaji su važni (ZO) radionice na SR 
tijekom školske 
godine 

razrednik 

Ja sam i volim (ŠPP) radionice na SR 
tijekom školske 
godine 

Razrednik, psihologinja 

U čemu ja mogu pomoći vršnjacima i u 
čemu bih volio da oni pomognu meni radionice na SR 

tijekom školske 
godine 

razrednik 

Moja prijateljica i ja / Moj prijatelj i ja 
(Prevencija nasilničkog ponašanja) Radionica 

tijekom školske 
godine 

Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Slika o sebi Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 

Poruke koje šaljemo djeci – odgojni stilovi 
predavanje, prezentacija 

tijekom školske 
godine 

Socijalna pedagoginja 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik___Katija Butigan   razredni odjel_2.f  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Svi učenici su jako suradljivi, aktivno sudjeluju u svim aktivnostima. Slobodno iznose svoje mišljenje i stavove. Poštuju 
autoritet i razredna pravila. Pristojno se ponašaju i u učionici i van nje. Potrebno raditi  na empatiji, razvijanju asertivnosti, 
samosvijesti i samopoštovanja te važnosti upornosti i opraštanja.  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

- EMPATIJA  

„Kad prijatelj pomoć treba, jer mu tuga 
disat ne da, ljubav ja ću svoju dati pa da 
opet može sjati“  

radionice na  SR  tijekom školske godine  razrednik 

- ASERTIVNOST  

„ Kad nešto želim, kažem glasno svoje 
mišljenje dijelim jasno. A kad s nečim se 
ne slažem, pristojno NE kažem.“ 

radionice na  SR tijekom školske godine razrednik 

- SAMOSVIJEST  

„ Baš je lijepo biti ja, ljepota svijeta u 
meni sja.“ 

radionice na  SR tijekom školske godine razrednik 

- SAMOPOŠTOVANJE  

„ Znam tko sam i koliko vrijedim, zbog 
tuđih riječi ja ne blijedim.“ 

radionice na  SR tijekom školske godine razrednik 

- UPORNOST  

„Trudim se jako, ne odustajem tek 
tako.“ 

radionice na  SR tijekom školske godine razrednik 

- OPRAŠTANJE  

„Pogriješiti može svatko, ne uzimam to 
srcu jako. I sebi i drugima pogreške ja 
opraštam.“ 

radionice na  SR tijekom školske godine razrednik 

Moja prijateljica i ja / Moj prijatelj i ja 
(Prevencija nasilničkog ponašanja) Radionica tijekom školske godine Pedagoginja 



Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Slika o sebi Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Za roditelje: 

Poruke koje šaljemo djeci – odgojni 
stilovi 

predavanje, prezentacija tijekom školske godine Socijalna pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik      Nikola Filipović  razredni odjel 3.c 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su komunikativni,otvoreni i rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima.Poštuju potrebe drugih učenika. Smatram 
da bi bilo potrebno dodatno raditi na : samokontroli (verbalnoj,emotivnoj), načinu međusobne komunikacije.  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Živjeti zdravo (ZO) 

Duševno i opće zdravlje 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, Sat 
razrednika 

razrednik 

Građanske vrijednosti i stavovi (GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, Sat 
razrednika 

razrednik 

Što radim kad sam ljut (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, Sat 
razrednika 

razrednik 

Živjeti zdravo (ZO) 

Talent i postignuća  

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, Sat 
razrednika 

razrednik 

Kako pokazati ljutnju na dobar način 
(ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine ,Sat 
razrednika 

razrednik 

Sandučić za probleme (ŠPP) radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, Sat  
razrednika 

razrednik 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Poštivanja pravila i autoriteta Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Humano ponašanje Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Prijateljstvo Radionica Tijekom godine 
Psihologinja i socijalna 
radnica 

Moj najbolji prijatelj Radionica Tijekom godine 
Psihologinja i socijalna 
radnica 

Suočavanje s nepravdom Radionica Tijekom godine Socijalna pedagoginja 

Uvažavanje različitosti 
(međupredmetna tema GOO) 

Radionica Tijekom godine Stručno razvojna služba 



Kako bi se osijećao kad… Radionica Tijekom godine Stručno razvojna služba 

Različitosti i sukobi Radionica Tijekom godine Školska psihologinja 

Sociogram Radionica Tijekom godine Školska psihologinja 

Tematski roditeljski 

Učiti kako učiti 
Predavanje, 
ppt prezentacija 

Tijekom nastavne godine Školska psihologinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik      VIKTORIJA KONJEVOD  razredni odjel 3.d 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su komunikativni,otvoreni i rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima. Poštuju potrebe drugih učenika. 
Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na : samokontroli (verbalnoj,emotivnoj) i načinu međusobne komunikacije.  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Živjeti zdravo (ZO) 

Duševno i opće zdravlje 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Građanske vrijednosti i stavovi 
(GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Što radim kad sam ljut (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Živjeti zdravo (ZO) 

Talent i postignuća  

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Kako pokazati ljutnju na dobar 
način (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Sandučić za probleme (ŠPP) radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
Sat  razrednika 

razrednik 

Što mi donosi jesen radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne godine Pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-
19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Pravila Radionica Tijekom godine Socijalna radnica 

Isti a različiti Radionica Tijekom godine Socijalna radnica 

Različitosti i sukobi Radionica Tijekom godine Školska psihologinja 

Tematski roditeljski 

Učiti kako učiti 
Predavanje, 
ppt prezentacija 

Tijekom godine Školska psihologinja 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik      PATRICIJA MAGE VIDAK    razredni odjel 3.e 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su komunikativni,otvoreni i rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima.              Poštuju potrebe drugih 
učenika.  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Živjeti zdravo (ZO) 

Duševno i opće zdravlje 

razgovor tijekom nastavnih 
sati, radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Građanske vrijednosti i 
stavovi (GO) 

razgovor tijekom nastavnih 
sati, radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Što radim kad sam ljut (ŠPP) 
razgovor tijekom nastavnih 
sati, radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Živjeti zdravo (ZO) 

Talent i postignuća  

Razgovor tijekom nastavnih 
sati, radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Kako pokazati ljutnju na dobar 
način (ŠPP) 

razgovor tijekom nastavnih 
sati, radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat razrednika 

razrednik 

Sandučić za probleme (ŠPP) radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
Sat  razrednika 

razrednik 

Humano ponašanje radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, 
 

pedagoginja 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi 
protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Različitosti i sukobi Radionica Tijekom godine Školska psihologinja 

Tematski roditeljski 

Učiti kako učiti 
Predavanje, 
ppt prezentacija 

Tijekom nastavne 
godine 

Školska psihologinja 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik Emilia Vlašić   razredni odjel 4.c  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su uglavnom otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi 
svoje doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika. Učenici imaju veliku želju za uspjehom, 
ponekad nerealni sa svojim očekivanjima. 
Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na:  
- samokontroli (verbalnoj, emotivnoj)  
- načinu suočavanja s neuspjehom 
- razvoju empatije 
- kontrola osjećaja 
- edukaciji o pravima i dužnostima 
- prevenciji i rješavanju svakodnevnih problema 
- jačanju samopouzdanja.  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

KAKO SAM SE SNAŠAOU NEUGODNOJ 
SITUACIJI Razmjena pozitivnih 
iskustava u rješavanju problema, 
međusobna podrška (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS 
razrednik 

DJEČJA PRAVA  

Upoznavanje i primjenjivanje dječjih 
prava (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS 
razrednik 

LJUTNJA 

Ohrabriti djecu da prepoznaju i 
prihvate svoju ljutnju te da je nauče 
izražavati crtežom i riječima (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS  
razrednik 

ŠTO RADIM KAD SAM LJUT 

Naučiti djecu kako izraziti ljutnju na 
način prihvatljiv za okolinu (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS 
razrednik 

LISTA RJEŠENJA 

Potaknuti učenike da nađu rješenja 
svojih svakodnevnih problema (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS 
razrednik 

IZVANA – IZNUTRA 

Pomoći djeci izraziti njihove vlastite 
osjećaje, čak i kad se oni razlikuju od 
onog kako ih vide drugi (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom školske godine 
SRS 
razrednik 



Filipini iza ugla (razvijanje empatije, 
različitosti i prihvaćanja) Radionica Tijekom šk. godine Pedagoginja 

Medijska i informacijska pismenost: 

pozitivni i negativni medijski sadržaji 
radionica travanj 

stručni suradnik 

knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Ja sam važan/-na Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Biti petaš Radionica Tijekom godine Socijalna radnica 

Tematski roditeljski 

Suočavanje s novim izazovima 

 

 Kraj školske godine 

SRS 

razrednik 

Prevencija nasilja među djecom/ 
Virtualno nasilje Predavanje Tijekom školske godine Pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Gordana Hajdić-Nodilo    razredni odjel 4.D  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
U razredu vlada prijateljsko ozračje, djeca se pristojno ponašaju, međusobno se pomažu i poštuju autoritet nastavnika. 
U razredu ima jedna učenica po prilagođenom programu koja je odlično prihvaćena od strane drugih učenika. 

Trebalo bi dodatno poraditi na načinu suočavanja s neuspjehom, rješavanju svakodnevnih problema te jačanju 
samopouzdanja kod pojedinaca. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Razmjena pozitivnih iskustava u 
rješavanju problema, međusobna 
podrška. 

Radionice na satu 
razrednika. 

Tijekom nastavne 
godine. 

Razrednik 
Stručni suradnik 

Socijalni pedagog 

Upoznavanje i primjenjivanje dječjih 
prava(ŠPP). 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionice 
na SRO. 

Tijekom nastavne 
godine 

SRS 
Razrednik 

Ohrabriti djecu da prepoznaju i 
prihvate svoju ljutnju te da je nauče 
izražavati crtežom i riječima. 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionice 
na SRO. 

Tijekom nastavne 
godine 

SRS 
Razrednik 

Naučiti djecu kako izraziti ljutnju na 
način prihvatljiv za okolinu. 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionice 
na SRO. 

Tijekom nastavne 
godine 

SRS 
Razrednik 

Potaknuti učenike da nađu rješenja 
svojih svakodnevnih problema.  

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionice 
na SRO. 

Tijekom nastavne 
godine 

SRS 
Razrednik 

Pomoći djeci izraziti njihove vlastite 
osjećaje, čak i kad se oni razlikuju od 
onog kako ih vide drugi. 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionice 
na SRO. 

Tijekom nastavne 
godine 

SRS 
Razrednik 

Filipini iza ugla (razvijanje empatije, 
različitosti i prihvaćanja) Radionica Tijekom šk. godine Pedagoginja 

Medijska i informacijska pismenost: 

pozitivni i negativni medijski sadržaji 
radionica travanj 

stručni suradnik 

knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Ja sam važan/-na Radionica Tijekom godine Psihologinja 



Biti petaš Radionica Tijekom godine Socijalna radnica 

Tematski roditeljski 

 

Suočavanje s novim 
izazovima u petom 
razredu 

Tijekom nastavne 
godine 

Razrednik 

Prevencija nasilja među djecom/ 
Virtualno nasilje Predavanje 

Tijekom školske 
godine 

Pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Ivana Matijević   razredni odjel:  4.e 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su uglavnom otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznose 
svoje doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autorite. Postoji želja za uspjehom.                                
Jedan učenik se školuje sukladno Rješenju uz individualizirani pristup (L.Ć.) Uključen je u rad i praćenje stručno razvojne 
službe škole. 
Bilo bi dobro dodatno raditi na:  
- samokontroli (verbalnoj, emotivnoj)  
- načinu suočavanja s neuspjehom 
- razvoju empatije 
- kontrola osjećaja 
- edukaciji o pravima i dužnostima 
- prevenciji i rješavanju svakodnevnih problema 
- jačanju samopouzdanja  

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

KAKO SAM SE SNAŠAO U NEUGODNOJ 
SITUACIJI Razmjena pozitivnih 
iskustava u rješavanju problema, 
međusobna podrška (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS 
razrednik 

DJEČJA PRAVA  

Upoznavanje i primjenjivanje dječjih 
prava (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS 
razrednik 

LJUTNJA 

Ohrabriti djecu da prepoznaju i 
prihvate svoju ljutnju te da je nauče 
izražavati crtežom i riječima (ŠPP) 

 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS  
razrednik 

ŠTO RADIM KAD SAM LJUT 

Naučiti djecu kako izraziti ljutnju na 
način prihvatljiv za okolinu (ŠPP) 

 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS 
razrednik 

LISTA RJEŠENJA 
Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS 
razrednik 



Potaknuti učenike da nađu rješenja 
svojih svakodnevnih problema (ŠPP) 

IZVANA – IZNUTRA 

Pomoći djeci izraziti njihove vlastite 
osjećaje, čak i kad se oni razlikuju od 
onog kako ih vide drugi (ŠPP) 

Sat razrednika 
Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom 
školske godine 

SRS 
razrednik 

Filipini iza ugla (razvijanje empatije, 
različitosti i prihvaćanja) Radionica 

Tijekom šk. 
godine 

Pedagoginja 

Medijska i informacijska pismenost: 

pozitivni i negativni medijski sadržaji 
radionica travanj stručni suradnik knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Ja sam važan/-na Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Biti petaš Radionica Tijekom godine Socijalna radnica 

Tematski roditeljski 

 

Suočavanje s novim 
izazovima u petom 
razredu 

Tijekom 
nastavne 
godine 

Razrednik 

Prevencija nasilja među djecom/ 
Virtualno nasilje Predavanje 

Tijekom 
školske godine 

Pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik MAJA GRBAVAC   razredni odjel 5.c  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici imaju veliku želju za uspjehom, ponekad nerealni sa svojim očekivanjima, jako dobrih sposobnosti, ali nisu 
redoviti u učenju i pisanju domaćih radova. Pojedini učenici tijekom zajedničkih aktivnosti ne sudjeluju, ne iznose svoje 
mišljenje već šutke promatraju te u radu sudjeluju samo kad ih se nešto pita. 

Učenik N.Ž. školuju se sukladno Rješenju uz individualizirani pristup i uključen je u praćenje stručno razvojne službe 
škole. 

U praćenje SRS uključene su i učenice M.M. i A.B., u prvom polugodištu povremeno je bio uključen i učenik J.C. 

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

- temeljnim pojmovima komunikacije, rješavanju problematičnih situacija 

- virtualno nasilje 

- načinu suočavanja s neuspjehom/frustracijom 

- razvoju empatije 

- smanjenju (uklanjanju) predrasuda i stereotipa. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Virtualno nasilje 
razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionica 
na Satu razrednika 

tijekom nastavnih 
sati, radionica na 
Satu razrednika 

SRS i razrednica 

Prevencija rizičnih ponašanja (ZO) 
razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionica 
na Satu razrednika 

tijekom nastavnih 
sati, radionica na 
Satu razrednika 

SRS i razrednica 

Predrasude i stereotipi (GO) 
razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionica 
na Satu razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

SRS i razrednica 

Komunikacija, rješavanje 
problematičnih situacija 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, radionica 
na Satu razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

razrednica 

Virtualno nasilje Set  od 5 radionica Tijekom šk. godine Pedagoginja 

Digitalni mediji i  mentalno zdravlje: 

odnosi na mreži vs. odnosi uživo 
radionica travanj stručni suradnik knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 



Tematski roditeljski 

Rizična ponašanja (uzroci, posljedice, 
sprečavanje) 

Predavanje, prezentacija 

Tijekom šk. godine 

SRS 

Komunikacija putem virtualnih mreža 
kao i prevencija svih oblika nasilja Predavanje 

Tijekom šk. godine 
Pedagoginja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Željana Pavlović    razredni odjel: 5.d 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  
  
Učenici su vrlo komunikativni, otvoreni, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi 
svoje doživljaje, misli i osjećaje. Većinom poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika.  

Učenici imaju veliku želju za uspjehom, ponekad nerealni sa svojim očekivanjima.  

Učenica T.K. se školuje sukladno Rješenju o prilagođenom programu i individualiziranom pristupu. Uključena je u 
praćenje stručno razvojne službe škole. 

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

- samoprocjeni 

- samokontroli (verbalnoj, emotivnoj) 

- rješavanju problematičnih situacija 

- načinu suočavanja s neuspjehom/frustracijom 

- razvoju empatije, brižnosti, otvorenosti, iskrenosti 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

 
Preventivni program: 

-Ja sam petaš 

-Moja najdraža (najvažnija) osoba 

-Moja obitelj 

-Kad sam sam, kako se zabavljam 

radionice na satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine 

Socijalna pedagoginja i razrednica 

Prevencija rizičnih ponašanja: 

-Dan zaštite osobnih podataka 

-Dan ružičastih majica 

-Dan sigurnosti interneta (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

 razrednica 

Nenasilno ponašanje/problematične 
situacije (GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na  
satu razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

 
Stručni suradnici, razrednica 
 



Alkohol i droge – utjecaj na 
pojedinca, obitelj, zajednicu (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na  
satu razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

Stručni suradnici, razrednica 

Prehrambeni stilovi i navike (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na  
satu razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

Stručni suradnici, razrednica 

Uloga i pritisak medija u pubertetu 
(ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

 razrednica 

Životne vještine – emocionalnost 
(brižnost, otvorenost, empatija, 
iskrenost) (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, sat 
razrednika 

razrednica 

Virtualno nasilje Set  od 5 radionica 
Tijekom šk. 
godine 

Pedagoginja 

Digitalni mediji i  mentalno zdravlje: 

odnosi na mreži vs. odnosi uživo 
radionica travanj stručni suradnik knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Osnovne psihološke potrebe Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Vježbanje racionalizacije Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Tematski roditeljski 

Rizična ponašanja i posljedice na 
obrazovanje  

Predavanje, 
prezentacija 

 Socijalna pedagoginja 

Komunikacija putem virtualnih 
mreža kao i prevencija svih oblika 
nasilja 

Predavanje 

Tijekom šk. 

godine Pedagoginja 

 

   

 

 

 

 

 



 

Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: TEREZIJA REŽIĆ   razredni odjel: 5E 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Aktivni, marljivi, zainteresirani, pretežno disciplinirani, poštuju autoritet, otvoreni u komunikaciji, empatični.  

Nekolicina učenika postiže rezulate koji nisu odraz njihovih sposobnosti (uz više truda i kvalitetnijeg rada 
(samokontrole i samodiscipline) rezultati bi bili bolji). 

Učenik L.C. školuje se po prilagođenom programu/individualiziranom pristupu. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Alkohol i droge-utjecaj na 
pojedinca, obitelj i zajednicu 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati 

Tijekom šk.god. Razrednik 

Nenasilno ponašanje / 
problematične situacije 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati; 
radionica/debata 

Tijekom šk.god. Razrednik 

Rizična ponašanja i posljedice na 
obrazovanje 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati; radionica 

Tijekom šk.god. Razrednik 

Uloga i pritisak medija u 
pubertetu 

Razgovor tijekom 
nastavnih sati; debata 

Tijekom šk.god. Razrednik 

Virtualno nasilje Set  od 5 radionica Tijekom šk. godine Pedagoginja 

Digitalni mediji i  mentalno 
zdravlje: odnosi na mreži vs. 
odnosi uživo 

radionica travanj stručni suradnik knjižničar 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-
19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Tematski roditeljski 

Uloga i pritisak medija u 
pubertetu 

Predavanje  Razrednik/SRS 

Komunikacija putem virtualnih 
mreža kao i prevencija svih oblika 
nasilja 

Predavanje 

Tijekom šk. godine 
Pedagoginja 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednica:  Lenka Violić     Razredni odjel: 6. c 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici se trude i nastoje redovito i samostalno izvršavati svoje obveze u okviru svojih mogućnosti i zanimanja prema 
određenom predmetu.  

Jedan dio učenika djeluje neovisno, sigurno u svoje sposobnosti, vole slobodu u razmišljanju i samostalan rad. Katkad 
djeluju nezainteresirano no iznenade u vlastitim samostalnim radovima. S druge strane postoje učenici koji su skloni 
učiteljskom autoritetu stoga uče najbolje od učitelja i kad im se kaže što da uče i rade. Nisu jako znatiželjni. 

 Većina je otvorena u komunikaciji, uživaju u raspravama, ipak najčešće vole raditi sami.  Motivacija za učenjem varira i 
ponekad su očekivanja pojedinih učenika nerealna u odnosu na uloženi trud.   

Povremeno treba pojedince podsjećati na pravila ponašanja, usmjeravati neprihvatljivo ponašanje (upadanje drugima u 
riječ, komentiranje bez dopuštenja učitelja), poticati disciplinu nauštrb zaigranog ponašanja.  

Potrebno je njegovati pozitivne odnose i povjerenje u razrednome odjelu, razvijati vještine za dijalog i suradnju s 
vršnjacima i učiteljima.   

 Učenik Đ. M. školuje  se sukladno Rješenju uz  prilagođeni pristup te je  uključen u rad i praćenje Stručno razvojne 
službe škole. 

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

Stjecanju, razvoju i učvršćivanju  socijalnih vještina: 

-   samokontroli (verbalnoj, emotivnoj;  sposobnost razumijevanja vlastitih i tuđih emocija, misli i ponašanja u 
interpersonalnim situacijama) 

-učiti pomagati, surađivati i dijeliti 

- odolijevanju pritisku vršnjaka   

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Prevencija ovisničkog ponašanja-  
utjecaj medija i vršnjaka prema 
sredstvima  ovisnosti (ZO)   

radionice na satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine 

 razrednica 

Prevencija nasilničkog ponašanja 

 PRIMJERENO PONAŠANJE Kako se 
ponašamo prema drugima (djeci, 
odraslima i životinjama) (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 
 Razrednica, pedagoginja? 

Čuvam svoj planet  (GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

razrednica 



Kako  reći NE  (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 razrednica 

Zajedno do rješenja (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

razrednica 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica 
Tijekom 
godine 

Psihologinja 

Tolerancija – prihvaćanje različitosti Radionica 
Tijekom 
godine 

Psihologinja 

Nenasilno rješavanje sukoba Radionica 
Tijekom 
godine 

Psihologinja 

Tematski roditeljski sastanak 

Mentalno zdravlje u vrijeme 
pandemije COVID-19 

Predavanje, 
prezentacija 

 

Psihologinja 

Razrednica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik:Nancy Obradović                                          razredni odjel:6.d 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici uglavnom prihvaćaju grupne norme i pravila ponašanja grupe,prihvaćaju jedni druge,nastoje kontrolirati svoje 
ponašanje i uvažavati tuđa mišljenja.Nisu otvoreni u iznošenju vlastitih osjećaja i mišljenja.U aktivnostima koje su 
predviđene za cijeli razred nerado(neredovito) sudjeluju(samo aktivnosti koje se moraju odraditi).Jedan učenik se školuje 
sukladno Rješenju uz individualizirani pristup (A.B.). Uključen je u praćenje stručno razvojne službe škole. Smatram da bi 
bilo potrebno dodatno raditi na:komunikaciji(verbalnoj i neverbalnoj),razvoju empatije,razvoju odgovornosti. 
 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Kako komuniciramo:verbalna i 
neverbalna komunikacija Razgovor,sat SRO 

Tijekom školske 
godine 

Razrednik 

Emocije u vršnjačkim odnosima Razgovor,prezentacija,sat 
SRO 

Tijekom školske 
godine 

Razrednik 

Odrastanje i odgovornost(ŠPP) Razgovor,radionica,sat 
SRO 

Tijekom školske 
godine 

Razrednik 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Nenasilno rješavanje sukoba Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Jačanje kohezivnosti u razrednom 
odjelu Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Svađanje – učini nešto riječ po riječ Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Tematski roditeljski 

Rizična ponašanja (uzroci, 

posljedice, sprječavanje) 

 

 

Predavanje,prezentacija  Razrednik 

Mentalno zdravlje u vrijeme 
pandemije COVID-19 Predavanje Tijekom godine Psihologinja 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Miranda Rako Kuzmanić      razredni odjel: 6.E 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  
  
Učenici su uglavnom otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi 
svoje doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika.  

Učenici imaju veliku želju za uspjehom, ponekad nerealni sa svojim očekivanjima.  

Učenik K.K. se školuje sukladno Rješenju uz individualizirani pristup. Uključen je u praćenje stručno razvojne službe škole. 

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

- jačanju samopouzdanja 

-poticanju samostalnog pronalaženja rješenja 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

 
Tolerancija i rješavanje sukoba (ZO) 

radionice na satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine 

Socijalna pedagoginja i 
razrednica 

Prevencija ovisničkog ponašanja -Utjecaj 
medija (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 razrednica 

Zajedno do rješenja (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

Stručni suradnici, 
razrednica 

Prevencija nasilničkog ponašanja (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 razrednica 

Čuvam svoj planet (GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

razrednica 

Očuvanje mentalnog zdravlja i efikasne 
strategije u borbi protiv stresa tijekom 
pandemije COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Nenasilno rješavanje sukoba Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Crtež: razvijanje mašte i kreativnosti Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Predstavljanje kroz crtež Radionica Tijekom godine Pedagoginja 



Razvijanje pozitivne slike o sebi i 
samopouzdanja 

Radionica Tijekom godine Pedagoginja 

Vježbanje racionalizacije Radionica Tijekom šk. Godine Psihologinja 

Tematski roditeljski 

Zdravlje-najveća dragocjenost (s 
naglaskom na mentalnom zdravlju) 

Predavanje, 
prezentacija 

 Razrednica, psihologinja 

Mentalno zdravlje u vrijeme pandemije 
COVID-19 Predavanje Tijekom godine Psihologinja 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik__Ivana Marijanović Mekišić__   razredni odjel__7.d___  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Razred se sastoji 11 djevojčica i 10 dječaka. 4 dječaka su življa svojim ponašanjem (J.B., M.B., M.C., P.L.) pa jako utječu na 
radnu dinamiku i atmosferu razreda;  ponekad im se prikloni učenik J.B. 
 Učenice i ostatak učenika su pristojni, suradljivi, poštuju nastavnike. Četvorica navedenih učenika sklona su stvarati nemir, 
propituju autoritet nastavnika, više puta im se mora ponoviti uputa i kontrolirati rad. Skloni su priči, ali međusobno se 
uglavnom dobro slažu. Komunikativni su i otvoreni, jedni drugima pomažu. Navedeni dečki drugačije shvaćaju pravila ili ih 
pokušavaju sebi prilagoditi. Kod većine nedostaju razvijene radne navike, osjećaj samoodgovornosti, radne discipline; kod 
nekolicine nedostaje uvažavanja drugih i drugačijih te poštivanja uloge nastavnika. 
Učenici znaju navesti pravila ponašanja, no ista često ne primjenjuju pa dolazi do problema. 
Najveći i najčešći problemi: 

- poteškoće s pažnjom i koncentracijom  
- nerazvijene radne navike 
- učenje bez razumijevanja 
- nedostatak intrinzične motivacije za stjecanjem znanja 
- želja da se s malo truda i rada ostvare najviše ocjene 
- teško prihvaćanje  razloga neuspjeha (nedovoljno truda, nepoštivanje pravila, rokova, smjernica, površnost u radu, 

kasni početak...)  
- ometanje nastave pričanjem 
- emocionalna nezrelost (pretjerana emocionalna reakcija na neke situacije) 
- verbalno izrugivanje i dobacivanje/nadmetanje s nastavnikom ili drugim učenicima 

 
Zbog svega navedenog važno je razvijati socijalne, komunikacijske, emocionalne i životne vještine, poticati odgovorno 
ponašanje te kritičko mišljenje prema neprihvatljivim oblicima ponašanja, utvrditi opasnosti i posljedice rizičnih ponašanja, 
jačati samopouzdanje, samopoštovanje i zajedništvo, razvijati strategije samopomoći i strategije rješavanja problema, 
poraditi na kvaliteti samostalnog učenja, poticati donošenje ispravnih odluka, promicati zdrav način života. 

Planirane  aktivnosti:  
Način  
provedbe  

 vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

1. Razvoj osobnosti učenika 
(Usklađivanje mogućnost i želja; 
Kako se izboriti za sebe; 
Ravnopravnost u odnosima; 
Uvažavanje drugih i drugačijih) 

razgovor sat razrednika razrednica 

2.  Zdravstveni i građanski odgoj 
odgoj- prevencija nasilja; 
prevencija rizničnih ponašanja; 
prevencija ovisnosti; poremećaju u 
prehrani 

razgovor sat razrednika 
razrednica, stručni suradnici, 
vanjski suradnici (djelatnici policije 
ili socijalne službe) 

3. Razvoj socijalnih vještina: Odrediti 
svoju ulogu u društvu; Odupiranje 
pritisku vršnjaka; Uvažavanje 
autoriteta i postavljanje svojih 

razgovor, 
radionica 

sat razrednika razrednica, stručni suradnici 



uzora 

4. Razvoj radnih navika: organiziranje 
vlastitog vremena i obaveza razgovor sat razrednika razrednica 

5. Medijsko opismenjavanje: 
sigurnost na internetu; internetsko 
nasilje,  

razgovor, 
radionica 

sat razrednika razrednica, vanjski suradnici 

6. Nenasilno ponašanje među djecom 
(s naglaskom na virtualno nasilje) radionica sat razrednika pedagoginja 

7. Nenasilna komunikacija radionica sat razrednika Socijalna radnica 

8. Tolerancija-prihvaćanje različitosti radionica sat razrednika Školska psihologinja 

9. Jačanje grupne kohezije radionica sat razrednika Socijalna pedagoginja 

10. Ogovaranje i glasine radionica sat razrednika Stručno razvojna služba škole 

11. Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi 
protiv stresa tijekom pandemije 
COVID-19 

Radionica Tijekom godine Psihologinja 

12. Iz programa komunikacijskog 
treninga : Aktivno slušanje 

radionica sat razrednika Socijalna radnica 

13. Iz programa komunikacijskog 
treninga : Ja-ti poruke 

radionica sat razrednika Socijalna radnica 

Tematski roditeljski: vršnjačko nasilje; 
nasilje na internetu 

 

predavanje i 
radionica 

tijekom školske 
godine 

stručni suradnici, vanjski suradnici, 
razrednica 

Komunikacijske vještine – ja-ti poruke Predavanje 
Tijekom školske 
godine 

Socijalna radnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Fany Bilić__   razredni odjel 7E 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
 
Razred se sastoji 11 djevojčica i 19 dječaka.  

 Učenice i učenici su pristojni, suradljivi, poštuju nastavnike. Međusobno se dobro slažu. Komunikativni su i  otvoreni, 
jedni drugima pomažu. Većina ima razvijene radne navike, osjećaj samoodgovornosti, radne discipline. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Kako bolje i lakše učiti Razgovor 9.9.2020. razrednik 

Stilovi rješavanja sukoba Razgovor 23.9.2020. Sumeja Brković 

Tolerancija- prihvaćanje različitosti razgovor 1.10.2020. Sumeja Brković 

Vrijeme i učenje  razgovor 16.9.2020. Razrednik 

Uvažavanje i poštivanje tuđih 
osjećaja i mošljenja razgovor 29.10.2020. razrednik 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi sa stresom 
u vrijeme pandemije 

razgovor 17.12.2020. razrednik 

Ovisnost o elektronici razgovor 22.10.2020. Razrednik 

Mudro stablo radionica 25.3.2021. razrednik 

Očuvanje mentalnog zdravlja i 
efikasne strategije u borbi protiv 
stresa tijekom pandemije COVID-19 

Radionica 
Tijekom 
godine 

Psihologinja 

Tematski roditeljski 

Vršnjačko nasilja, nasilje na internetu 
predavanje travanj razrednik 

Komunikacijske vještine – ja-ti 
poruke Predavanje 

Tijekom 
školske 
godine 

Socijalna radnica 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - 

obrazac za razrednike 

 

Razrednik          Roberta Skvrce razredni odjel     7. F  
 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu: 
Učenici 7. F razrednog odjela su vrlo komunikativni i otvoreni u pristupu. Rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, malo 
manje u onim kreativnim, dok su vrlo aktivni i suradljivi u radionicama otvorenog tipa, pogotovo diskusijama i grupnom radu. 
Uglavnom svi iskreno iznose svoje mišljenje i osjećaje. Pokazuju razumijevanje i poštuju pravila, kao i autoritet nastavnika. U 
komunikaciji s nastavnikom su vrlo pristojni, dok na međusobnoj komunikaciji treba više raditi i stalno ukazivati na potrebu 
samokontrole kako verbalne tako i emotivne, razvijanju empatije i razumijevanja prema drugome, uvažavanju različitosti u 
osobnostima, suzbijanju predrasuda, osvješćivanju pojma nasilja prvenstveno vršnjačkog nasilja. Uglavnom su realni u svojim 
očekivanjima, svjesni da trebaju poraditi na redovitosti u obavljanju školskih obveza. 
 

 
Planirane aktivnosti: 

 
Način provedbe 

 
vrijeme 

provedbe 

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik vanjski 
suradnici 

„To sam ja !” (ŠPP); izgradnja identiteta Radionica na SRO tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Komunikacijski trening: aktivno slušanje Radionica na SRO tijekom 
nastavne 
godine 

soc. radnica Branka Jadrijević 

Komunikacijske vještine – ja-ti poruke Predavanje 
Tijekom 
školske godine 

Socijalna radnica 

Covid 19; što znamo i ne znamo o novom virusu 
(ZO) 

Diskusija na SRO tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Mijenjam se: pubertet i higijena (ZO) PPT prezentacija i diskusija 
na SRO 

tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Kako očuvati mentalno zdravlje u vrijeme 
pandemije (ZO) 

PPT prezentacija tijekom 
nastavne 
godine 

Psihologinja S. Brković 

Nasilje na Internetu (Uz Dan zaštite osobnih 
podataka) 

PPT prezentacija i diskusija 
na satu SRO 

tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Društveno prihvatljivo ponašanje (GO) Radionica na SRO tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 



Pravila lijepog ponašanja u komunikaciji online s 
naglaskom na međusobnoj komunikaciji učenika 
(GO) 

Radionica na SRO tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Uz Dan žena: stereotipi i rodna ravnopravnost 
(GO) 

PPT prezentacija i diskusija 
na SRO 

Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Vršnjačko nasilje: kako ga prepoznati i što 
učiniti? 

PPT prezentacija i diskusija 
na SRO 

Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Cool je biti poseban (ŠPP) Radionica na SRO Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

S emocijama na „ti”? (ŠPP) Radionica na SRO Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

A što sad? ; stilovi rješavanja sukoba (ŠPP) Radionica na SRO Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Koji je tvoj okidač? - Samokontrola (ŠPP) Radionica na SRO Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Tematski roditeljski: Poduzimanje mjera zaštite 
prava učenika 

PPT prezentacija Tijekom 
nastavne 
godine 

razrednica 

Komunikacijske vještine – ja-ti poruke Predavanje 
Tijekom 
školske godine 

Socijalna radnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik:  Maja Burmas Barović     razredni odjel: 8.d  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Većina učenika u razredu je primjerenog ponašanja, poštuju pravila pristojnog ponašanja i dogovorena razredna 
pravila te poštuju autoritet nastavnika. Učenice su uglavnom otvorene u komunikaciji, bez zadrške iznosi svoje 
doživljaje, misli i osjećaje, no nerado sudjeluju u različitim radionicama. Učenici su uglavnom pasivni, a pojedini su 
ravnodušni na sve situacije i događanja.  

Pojedini učenici imaju izrazito negativan stav prema školi, a sve zbog svog nerada, te su skloni prebacivanju 
odgovornosti na druge. Nisu u stanju sagledati svoja ponašanja, shvatiti da svaki oblik ponašanja snosi posljedice i da 
su samo oni odgovorni za svoje ponašanje.  

Većina učenika je zabrinuta kvalitetom svoga obrazovanja tijekom trenutne pandemije te kako će se sve odraziti na 
njihovo daljnje školovanje.  

Također se vidi da im nedostaje druženje s vršnjacima.  

Jedan učenik je zbog velikog broja negativnih ocjena i evidentnih poteškoća s učenjem uključen u praćenje stručno 
razvojne službe škole. 

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

- razvijanju odgovornosti  

- samokontroli (verbalnoj, emotivnoj)  

- načinu suočavanja s neuspjehom/frustracijom 

- razvoju empatije 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe   vrijeme provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

Da učenje nikad ne bude 
mučenje (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati  
razrednika 

Tijekom nastavne godine, 
SR 
 

 Razrednica 
Socijalna pedagoginja 

Odgovorno spolno ponašanje 
(ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na SR 

Tijekom nastavne godine, 
SR 

Stručni suradnici 
Vanjski suradnik 

Kako se bavimo frustracijom 
(ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na SR 

Tijekom nastavne godine, 
SR 

 Razrednica 
Stručni suradnici 
Psihologinja 

Očuvanje mentalnog zdravlja u 
vrijeme padnemije COVID-19 Radionica Tijekom godine Psihologinja 

Koliko se poznajemo Radionica 
Tijekom nastavne godine, 
SR 

Socijalna radnica 



Profesionalno usmjeravanje  
razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
predavanje na SR 

Tijekom nastavne godine, 
SR 

Razrednica 
psihologinja 

Tematski roditeljski  

Upisi u srednju školu 
Predavanje, 
prezentacija 

 psihologinja 

Odgoj adolescenata – 
odgovorno roditeljstvo 

Predavanje, 
prezentacija 

 

Psihologinja 

pedagoginja 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planiranje preventivnih aktivnosti u razrednom odjelu - obrazac za 

razrednike 

Razrednik: Ivana Reškovac      razredni odjel: 8.e  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   
Učenici su uglavnom otvoreni u komunikaciji, rado sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, većina njih bez zadrške iznosi 
svoje doživljaje, misli i osjećaje. Poštuju pravila ponašanja i autoritet nastavnika.  

Učenici imaju veliku želju za uspjehom, ponekad nerealni sa svojim očekivanjima.  

Dvije učenice se školuju sukladno Rješenju uz individualizirani pristup (A.S. i L.B.).  

Smatram da bi bilo potrebno dodatno raditi na: 

- samokontroli (verbalnoj, emotivnoj)  

- načinu suočavanja s neuspjehom/frustracijom 

- razvoju empatije 

- smanjenju (uklanjanju) predrasuda i stereotipa 

- prevenciji rizičnih ponašanja/osvješćivanje zdravog načina života 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 
provedbe   

Tko provodi : 
stručni suradnik 
razrednik 
vanjski suradnici 

 
Preventivni program- Vještine za 
adolescenciju 

radionice na satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine 

Socijalna pedagoginja i razrednica 

Prevencija rizičnih ponašanja (ZO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 razrednica 

Predrasude i stereotipi (GO) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

Stručni suradnici, razrednica 

Kako se bavimo frustracijom (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

 razrednica 

Očuvanje mentalnog zdravlja u 
vrijeme padnemije COVID-19 Radionica 

Tijekom 
godine 

Psihologinja 

Kako reći ne? Radionica 
Tijekom 
godine 

Psihologinja 



Što vidim kao problem u svom 
razredu 

radionica na satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

Socijalna radnica 

Piramida empatije i prosocijalnog 
ponašanja (ŠPP) 

razgovor tijekom 
nastavnih sati, 
radionica na Satu 
razrednika 

Tijekom 
nastavne 
godine, Sat 
razrednika 

razrednica 

Tematski roditeljski 

Rizična ponašanja (uzroci, posljedice, 
sprečavanje) 

Predavanje, 
prezentacija 

 Socijalna pedagoginja 

Tematski roditeljski  

Upisi u srednju školu 
Predavanje, 
prezentacija 

 psihologinja 

 

   

 




