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U skladu s čl. 24. St. 2 Pravilnika o načinima postupanja odgojno – obrazovnih radnika školskih 

ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim 

tijelima ravnateljica OŠ Petra Studenca podnosi učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i školskom 

odboru     

 

IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI, PROVOĐENJU PREVENTIVNIH  

PROGRAMA TE MJERAMA PODUZETIM U CILJU ZAŠTITE  

PRAVA UČENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 20104./2015. 

 

1. STANJE SIGURNOSTI 

 

Školska ustanova obvezna je skrbiti o ostvarivanju prava učenika u slučajevima svih oblika 

nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, odgojne zapuštenosti, nehajnog postupanja, zlostavljanja 

i izrabljivanja.  

Tijekom školske godine 2014./ 2015. pojedini su učenici naše škole  ulazili u međusobne 

sukobe, bilo verbalno bilo fizički, no to nije bio klasičan oblik nasilja. Naime, nakon uočavanja 

sukoba i razgovora s učenicima od strane dežurnog učitelja, razrednika, stručne službe i ravnatelja 

sukobljeni učenici prihvaćaju mirenje te izlaze iz konfrontacije.  

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara  dana 03. ožujka 2015.godine 

održana je vježba evakuacije učenika, učitelja  i drugih djelatnika u OŠ Petra Studenca, Kanfanar. 

Vježba je provedena s ciljem provjere funkcionalnosti evakuacijskog plana u dijelu koji se odnosi 

na požar kao nesreću. Vježbi je prethodila odgovarajuća priprema kroz edukaciju osoblja i učenika 

u provedbi zadaća evakuacije. Analiza vježbe provedena je istog dana sa svim sudionicima vježbe a 

ista je pokazala da je evakuacijski plan u OŠ Petra Studenca, Kanfanar funkcionalan, da pogrešaka 

u postupanju tijekom pripreme i provedbe evakuacije nije bilo. Tijekom pripreme i provedbe vježbe 

nije bilo ozlijeđenih osoba kao ni oštećenja imovine. Vježba evakuacije započela je u 12,00 sati 

prenošenjem signala za požarnu opasnost, a završila je u 13,00 sati. U vježbi je sudjelovalo 114 

učenika i 10 učitelja, spremačice i domar te tajnica i računovođa. U vježbi su sudjelovali i 

predstavnici JVP Rovinj, DVD-a Kanfanar, ukupno njih 8 s tri vozila, te dva predstavnika DUZS –

PUZS Pazin u svojstvu promatrača. Zaključno se vježba od strane svih sudionika ocjenjuje 

uspješno. 

Istog dana u sklopu provedbe nacionalnog plana djece i mladih u području zašite i spašavanja 

provedena je i vježba evakuacije u područnoj školi Sošići. U vježbi je sudjelovalo 17 učenika, 2 

učiteljice te dva predstavnika DUZS – PUZS Pazin. I ova je vježba provedena uspješno. 

Osim vježbi evakuacije za učenike nižih razreda održana su  i edukativna predavanja vezano uz 

postupanje za vrijeme elementarnih nepogoda, a u suradnji s institucijom Crvenog križa ostvarena 

su predavanja i radionice „Prva pomoć“ za učenike 7. razreda te „Kodovi na vodi“ za učenike 3. 

razreda.  

 

Tijekom ove školske godine nismo imali slučajeva povrede na radu, dok je bilo nekoliko manjih 

povreda učenika.  
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2. PROVOĐENJE PREVENTIVNIH PROGRAMA  

 
Školska ustanova obvezna je implementirati postojeće preventivne i intervencijske programe 

te prema potrebama razvijati nove. Izvješće o realizaciji izradila je pedagoginja i  nalazi se u 

prilogu.  
 

3. MJERE PODUZETE U CILJU ZAŠTITE UČENIKA 

 

Organizacijom dežurstva učitelja nastojimo rano uočiti eventualna nasilna ponašanja, 

potencijalno nasilne učenike kao i potencijalne žrtve nasilja.  

Svakodnevnim dežurstvima u prostoru škole te u školskoj kuhinji pratila su se ponašanja 

učenika te način njihova međusobna ophođenja kao i njihov odnos prema djelatnicima i ostalim 

osobama koje bi se zatekle u prostoru škole a sve u svrhu postizanja sigurnosti i zaštite učenika. 

Djelatnici škole pokazivali su nultu točku tolerancije za svaki oblik neprimjerenog ponašanja te ih 

nastojali spriječiti.   

U pojedinim slučajevima i razrednim odjeljenjima u kojima je uočena mogućnost razvoja 

neželjenih ponašanja intenzivirao se rad s učenicima u sklopu preventivnih programa na razini 

škole, razrednog odjela te na individualnoj razini razgovorom s razrednikom, pedagogom i 

ravnateljem. Isto tako, intenzivnije se surađivalo se i s roditeljima.  

U svrhu prevencije nasilja putem interneta učitelji, učenici i roditelji upoznati su s web 

stranicom www.sigurnijiinternet.hr gdje se na jednom mjestu nalazi objedinjeni materijali, savjeti i 

brošure o opasnostima koje nosi internet, savjeti o sigurnom ponašanju na društvenim mrežama te 

upoznavanje sa cyber kriminalom. Sadržaji su namijenjeni djeci, roditeljima i učiteljima.  

 

Kako bi osigurali adekvatnu zaštitu učenika, i dalje ćemo: 

 

 Uključivati sve učenike u program prevencije nasilja na razini škole, razrednog odjela te 

individualnoj razini 

 Stvarati pozitivnu školsku klimu – naglasak staviti na poučavanje vrijednost davanjem 

pozitivnih modela ponašanja i stvaranjem ozračja povjerenja 

 Nastojati ostvariti punu suradnju s roditeljima i ne odustajati kad naiđemo na problem 

 Punu pažnju i pomoć usmjeriti i na nasilnika i na žrtvu nasilja, izbjegavajući 

stigmatizaciju i marginalizaciju 

 

 

 

 

 

Ravnateljica  

Barbara Šaina Šaponja, prof.  
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