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ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 
 
 

Osnovni cilj školskog preventivnog programa (kratica: ŠPP) je da 
usmjerenim aktivnostima u suradnji s lokalnom zajednicom, učitelji, stručni 
suradnici i roditelji djeluju na smanjivanju interesa mladih za uzimanje sredstava 

ovisnosti i pravovremenom otkrivanju konzumenata te na suzbijanju nasilja 
među djecom i mladima. 

 
Odgojiti zdravog, zadovoljnog i odgovornog mladog čovjeka naš je 

zajednički zadatak. 

 
Zadaci školskog preventivnog programa su smanjivanje faktora rizika u 

nastajanju nasilničkog ponašanja, poučavanje učenika životnim vještinama, 
zaštita mladih u visokom riziku, razvijanje pozitivne slike o sebi, vježbanje 
komunikacijskih vještina, rješavanje sukoba, učinkovito suprotstavljanje 

sredstvima ovisnosti, informiranje i educiranje roditelja. 
 

Namjena aktivnosti školskog preventivnog programa je poučavanje učenika 
općim životnim vještinama te sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika 
ponašanja. Potrebno je pomoći djeci u donošenju ispravnih odluka i 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. 
 

Specifični obrazovni sadržaji realizirat će se preko redovne nastave, izborne 
nastave, INA, na satovima prirode, biologije, hrvatskog jezika, likovne kulture, 

sata razrednika, tjelesne i zdravstvene kulture prema godišnjem planu i 
programu. 
 

U tablici se nalaze aktivnosti koje ćemo provoditi tijekom školske  godine. 
 

AKTIVNOSTI, 
PROGRAM 

SADRŽAJ  NOSITELJI NAČIN I 
VRIJEME 

REALIZACIJE 
Provođenje modula iz 

Kurikuluma 
zdravstvenog odgoja 
(prevencija nasilničkog 

ponašanja, prevencija 
ovisnosti, promicanje 

zdravih stilova života, 
razvoj socijalnih 
vještina, poštivanje 

različitosti) 
 1. r. - Pravilno pranje 

zubi po modelu  
3. r. – Skrivene 

kalorije 
5. r. – Promjene 
vezane uz pubertet  

- predavanja i 

radionice za 
učenike od 1. do 8. 
razreda na satu 

razrednika 
 
- predavanja i    
  radionice 
 - predavanje 

Razrednici, stručni 

suradnici 
Školska medicina 

(liječnici i 

medicinske sestre) 
Zavod za javno 

zdravstvo 
(psiholog) 

Radionice, 

tematska 
predavanja, 
projekcija 

filmova 
 

Tijekom 
godine  
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8. r. – Prevencija 
pijenja alkohola 
Naučiti učiti - prijelaz 
iz razredne u pred. 
nastavu, 

metakognicija, naučiti 
uspješno učiti  

 
Interaktivna 

predavanja i 
radionice 5. razred 

 
Pedagoginja 

 
Tijekom 

listopada i 
studenog 

 
„Medaljica Cesarica 2“  
 

Zajedničke 
aktivnosti djece i 

roditelja – izrada 
„medaljice-

Cesarice“, druženje 

na javnim 
površinama Grada 

 
Vijeće učenika i 

Psihologinja 
 

Od siječnja 
do svibnja 

2017.g. 

Pubertet, spolno 
zdravlje, higijena, 

poremećaji hranjenja, 
kontracepcija  

 

Edukacija učenika 
5.-8. razreda o 

zdravom i 
odgovornom načinu 

života 
 

Liječnica školske 
medicine (pri 

sistemat. 
pregledima i 
cijepljenjima) 

Razrednici  
Stručni suradnici 

 
 Tijekom 

školske 
godine 

 
 

„ZDRAV ZA 5“  
  

Radionice i 
predavanja 

učenicima  8. r. s 
ciljem podizanja 

razine 

javnozdravstvene 
svijesti kod djece 

MUP  
Zavod za javno 

zdravstvo  
razrednici 

 
studeni 

 
Hrvatski olimpijski dan 

 

Igre na otvorenom 
- učenici od 5. do 

8. razreda 

  
Učitelji TZK 

10. rujna 
2016. godine 

 
„Djeca prijatelji u 

prometu“ 
 

„Sigurnost za sve-

cesta i ja“ 
 

Edukacija učenika 

1. r. razreda o 
ponašanju   u 

prometu 
 Edukativni 

materijal za učitelje 

i učenike 2. i 3. 
razreda 

 
Prometni policajci  

 

 
MUP 

 

 
rujan 2016. 

 
„ZAJEDNO VIŠE 

MOŽEMO“ –Mogu ako 
hoću“(MAH-1)– 4.raz. 

„Prevencija i 
alternativa“ (PIA – 2)- 

6. raz. 
 

Primarna 
prevencija 

zlouporabe opojnih 
droga i dr. 
sredstava 

ovisnosti, 
prevencija 

vandalizma, 
vršnjačkog nasilja i 
dr. oblika rizičnog 

ponašanja  

 
 

MUP 

 
Prema 

dostavljenom 
rasporedu 

 
Dan otvorenih vrata 

 „Manje oružja-

manje tragedija“ 
 

MUP 
 

27. rujna 
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policije  „Pijane naočale“ HAK 2016. 

 
  Svjetski dan borbe 

protiv AIDSa 

 
Izrada i 

prezentacija radova 

učenika    

 
Voditelj ŠPP 

 
01.prosinac 

 
Program izborne i 
dodatne  nastave i 

izvannastavnih 

aktivnosti 
 

Poticati učenike na 
pohađanje izborne i  

dodatne  nastave i 
izvannastavnih 

aktivnosti 

 
Voditelji INA 

 
rujan 2016. 

Kućni red škole, 
Protokoli koji se 

primjenjuju u slučaju 
nasilja među djecom, 

Protokol o izricanju 
pedagoških mjera, 

Pravilnik o ocjenjivanju 

 
Roditeljski sastanci 

za roditelje učenika 
od 1. do 8. razreda 

 
Razrednici i 

stručni suradnici 

 
rujan 2016. 

 
 

Tematsko uređenje 
školskih panoa 

 
 

Informirati učenike 
o aktivnostima koje 

se provode na 
satovima razrednih 

odjela – obrade 
tema iz 

preventivnog 

programa 

 
Voditelj ŠPP 

Stručni suradnici  

 
Tijekom 

godine 

Elektroničko nasilje 

(facebook, twiter …) 
 

 
„Sigurnost i zaštita 

djece na Internetu“ 
 

 
 

Sadržaji u okviru 

programa izborne 
nastave 

Informatike  
 

Interaktivna 

predavanja za 
učenike 7. razreda 

s ciljem povećanja 
razine znanja i 

svijesti o 
posljedicama 
neodgovornog 

korištenja novih 
tehnologija   

 
Učitelji informatike  

 

 
 

MUP 

 
Tijekom 
školske 

godine 

 
 

„Znam što je, ne 
diram, opasno je!“ 

 
 

Interaktivna 
predavanja za 

učenike 5. razreda 
s ciljem zaštite 

djece i mladeži od 

posljedica 
zlouporabe oružja, 

minsko-
eksplozivnih i 
pirotehničkih 

sredstava  

 
 

MUP  

 
 

Tijekom 
školske 

godine 
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„Odgovorno spolno 
ponašanje“ 

 

Interaktivno 
predavanje i 
radionica za 

učenike 8. razreda 

Studenti medicine-

6.g.   
2. 

polugodište 

 
Sociometrijska 

ispitivanja 
 

Upoznati 

razrednike s 
rezultatima 

sociometrijskih 
mjerenja 

 
Stručni suradnici 

 
Tijekom 

godine/prema 

potrebi 

 
Radosna škola 

 
 

Program prevencije 
vršnjačkog nasilja 

Učitelji, stručni 
suradnici, vanjski 

suradnici 

 
Tijekom 

školske 
godine 

 
„Pročitat ću te“ 

 

Školski program 
poticanja i 

vježbanja čitanja 

Školski knjžničar 
Učitelji 

Tijekom 
školske 

godine 

 
Imam stav 

Program udruge 

PET PLUS za 
učenike viših 

razreda 

Socijalni pedagog Tijekom 

školske 
godine 

 
 


