OSNOVNA ŠKOLA BAKAR

IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ŠK. GOD. 2017./2018.

Bakar, travanj 2018.

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi i članka 11. Statuta Osnovne škole Bakar,
Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 17. travnja 2018.g., na prijedlog
ravnateljice, a prethodno razmatrane na Učiteljskom vijeću dana 11. travnja 2018. g.
i Vijeću roditelja dana 16. travnja 2018. g., donio

IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAM RADA
za šk.god. 2017./2018.

Ravnateljica :

Predsjednica Školskog odbora :

Mirjana Dragičević, mag. paed.

Ksenija Litović, dipl. uč.

PLAN I PROGRAM PREVENCIJE NASILJA

Vrijeme

rujan

rujan - lipanj

Predmet ili
područje
rada

Aktivnost

Donošenje programa mjera za povećanje Stručni dogovor
sigurnosti u školi pod nazivom "Afirmacijom na učiteljskom
vijeću
pozitivnih vrijednosti protiv nasilja"
UV, satovi
razrednika,
stručna vijeća,
kancelarijae
pedagoginje I

Kontinuirano praćenje stanja sigurnosti u
školi

Izrada literarnih radova na temu nasilja,
tijekom godine
Škole za Afriku", " Šapica ljubavi"

"

Oblici
rada

Nositelj
Broj sati
aktivnosti

Mjesto

izlaganje

1. - 8. r.

2

učionica za
Fiziku

dogovor

svi
djelatnici

70

škola

svi ,
članovi
likovne
grupe

10

učionica
zaLikovnu
kulturu

stručni
suradnik
1. - 8. r.

15

školski hodnik

1. - 8. r.

70

škola I druge
ustanove

individualni,
grupni I rad
Likovna kultura
u
parovimasa
morad

rujan - lipanj

Poštanski sandučić postavljen na prikladno
mjesto

ubacivanje
učeničkih
pitanja

pisano
priopćenje

tijekom godine

Obilježavanje datuma koji promiču
toleranciju I dobro

satovi
razrednika

razgovor,
praktičan
rad, projekt,
posjeta

rujan

Teme iz socijalnog odgoja ( npr: Bullyng ili
zlostavljanje djeteta od strane drugog
djeteta ili djece )

satovi
razrednika

diskusija

razrednici

66

učionice

rujan

Pravila ponašanja u ustanovama ,
neprihvatljivo ponašanje

sat razrednika

diskusija,
posjeta

razrednici

22

škola,
ustanove

rujan

Razgovaramo otvoreno na temu
međusobnog uvažavanja i tolerancije
Moguće teme: Nenasilje- oružje snažnih ,
Ruke prijateljstva , Ja darujem prijateljstvo,
Dobro je činiti dobro, Samopoštovanje i sl.

satovi
razrednika

diskusija

stručni
suradnik

20

učionice

listopad

Ponašanje prema životinjama- kućni ljubimci,
divlje životinje

satovi
razrednika

razgovor,
radionice

razrednici

44

učionica,
školski
voćnjak

Dan sijećanja na Vukovar

satovi
razrednika

razgovor
posjeta

razrednici

22 ( 3
dana
posjet u
ožujku )

Vukovar,
učionica

studeni

Kazališna predstava . Bijeli jelen

hrvatski jezik

posjeta

učiteljice
razredne
nastava

3

kazalište,
učionica

studeni

Brošura: Nasilje I mladi, Kako zaštititi dijete
u svijetu interneta, mrežnih tehnologija I
mobilnih telefona

satovi
razrednika

razgovor,
čitanje

razrednici
1. - 8. r.

22

učionica

udeni , ožujak ( 8 ab razred)

studeni

Parlaonica "Nenasilno rješavanje sukoba"

studeni

Dobro je činiti dobro, Pomoć za Dom Sv
Ana- Caritasov dom za žene I djecu.
Volonterska aktivnost- pomažemo
potrebitima

tijekom godine

Obrada Biblijskih tekstova s ciljem razvijanja
nenasilnih obrazaca ponašanja

prosinac

siječanj

satovi
razrednika

razrednici

8

učionice

prikupljanje
sat razrednika humanitarne
pomoći

razrednici ,
učenici,
roditelji

10

škola Krasica

Vjeronauk

predavanje,
individualni I
grupni rad

vjeroučitelji

prema
programu

učionica

Video film ( Čudo I Ferdinand ) na temu
nasilja s ciljem isticanja negativnih posljedica
nasilja

satovi
razrednika

promatranje

razrednici

8

učionice

Uočavanje i otkrivanje uzroka nasilnog
ponašanja pojedinih učenika

stručna vijeća

dogovor

svi
djelatnici

30

zbornica,kanc
elarija
pedagoginje

veljača

Dan ružičastih majica

satovi
razrednika

radionice,
izrada
plakata

razredne
učiteljice
mlađih
razreda

10

učionice za
mlađe
razreda,
školski hodnik

veljača

Razgovori s roditeljima rizične skupine
učenika koji su skloni nasilno rješavati
probleme

individualni
kontakt ili grupni
razgovor

diskusija,
izlaganje

svi

20

kancelarija
pedagoginje

ožujak

Predavanje: "Sigurno dijete"

Učiteljsko
vijeće,
roditeljski
sastanci

predavanje,
prezentacija

Psihologinj
e iz
Dječjeg
doma Tić

5

višenamjensk
a dvorana

tijekom godine

Zdravstveni odgoj : Prevencija nasilničkog
ponašanja, Poštivanje pravila I autoriteta,
Ponašanje I naše zdravlje, Promocija
odgovornog ponašanja, samokontrola

satovi
razrednika

predavanje,
prezentacija

tijekom godine

TŽV ( neke od tema- Nasilje I medij,
Zauzimanje za sebe , samopoštovanje ,
odlučivanje, komunikacijske
vještine,asertivnost, odupiranje vršnjačkom
pritisku, organizacija slobodnog vremena

satovi
razrednika

razrednici,
prema
predavanje, učenici od
prezentacija
3. do 7. programu
razreda

učionice

tijekom godine

Detekcija rizične skupine učenika, rad s
rizičnom populacijom, te savjetodavni rad s
roditeljima

voditelj
preventivn
og
školskog
programa

učionice,
kancelarija
pedagoginje

tijekom godine

Interpretacija književnih tekstova, priča,
pjesama, basni, igrokaza I lektire s temama
nasilja I nenasilja ( npr: M. Lovrak: Družba
Pere Kvržice , Dušan Vukotić : Igrainterpretacija filma na temu nenasilnog I
nasilnog rješavanja sukoba

razgovor

suradnja s CZSS,
promatranje
Odjelom za
poremećaje u
, razgovor,
ponašanju, zdrav.
diskusija
ustanovama

Hrvatski jezik

razrednici prema
1. - 8. r. programu

prema
potrebi

učitelji koji
predaju
prema
interpretacij
a
Hrvatski programu
jezik

škola

učionica

tijekom godine

Razvijanje partnerskih odnosa između škole i svi oblici rada u
školi
zajednice i stvaranje pozitivne školske klime

razgovor,
izlaganje,
diskusija

svi

50

škola

travanj

Izlet u prirodu

svi učenici

boravak u
prirodi

svi
djelatnici

8

Primorskogoranski kraj

tijekom godine

Prevencija nasilja , Prava djeteta ,

Vijeće učenika

razgovor,
diskusija,

članovi
vijeća
učenika

5

učionica za
Geografiju

tijekom godine

Izrada panoa na temu STOP NASILJU

aktualne teme

radovi
učenika

stručni
suradnik

7

školski
hodnici

tijekom godine

Dramske vježbe I igre o nenasilju

izvannastavna
aktivnost

dramatizacij
e, scenske
igre

razrednica,
dramskolutkarska
grupa

25

škola,
pozornica

svibanj

Prezentacija postignuća učenika u športu,
umjetnosti i znanosti

satovi
razrednika

diskusija

razrednici
1. - 8. r.

4

školski
hodnici

travanj

Pojavnost i oblici nasilja u osnovnoškolskoj
učiteljsko vijeće
populaciji učenika

izlaganje

vanjski
stručnjak

5

škola

demonstraci
ja, izlaganje

djelatnik
MUP-a

2

škola

travanj

ZDRAV ZA 5

satovi
razrednika

predavanje,
Radionice kojima se promiče suradnički rad ,
čitanje,
tolerancija u natjecanjima, komunikacija s
knjižničark prema
2. 3. I 4.razred snimanje na
tijekom godine
lokalnom zajednicom, edukacija o sigurnosti
a
programu
Internet
na internetu
televiziji

učionica,
školska
knjižnica

svibanj

Suradnički rad učenika : Uređivanje okoliša
škole , igre u školskom dvorištu , briga o
biljkama

svi učenici

boravak u
prirodi

svi
djelatnici

10

okoliš škole

tijekom godine

Suradnički rad učenika, društvene igre,
kvizovi, scenske igre i sl.

5. - 8. razredi

igre i
suradnički
rad

svi
djelatnici

70

višenamjensk
a dvorana

tijekom godine

GOO -na satovima razrednika:
ravnopravnost spolova, teme o nenasilju ,
građanske vrijednosti I stavovi,Pravila I
postupci upravljanja sukobom, Humano
ponašanje, svađa. U nastavi stranih jezika
obrada lekcija koje promiču toleranciju
prema drugčijima,vrste nasilništva i njihovo
suzbijanje. U nastavi Biologije i Kemije pri
obradi tema ovisnosti razgovor o
neprimjerenim ponašanjima pod utjecajem
tvari koje uzrokuju ovisnosti s ciljem
spriječavanja ovisničkih ponašanja.

1.-8. r

razgovor,
grupni rad

svi

prema
programu

škola

tijekom godine

Organiziranje međusobne pomoći učenika u
učenju i savladavanju vještina

svi učenici

samorad
učenika

učenici i
razrednici

70

škola,
obiteljski dom

tijekom godine

Cyberbullying- sadržaji povezani s nasiljem
preko interneta

informatika

individualni
rad s
učenicima

predmetna
učiteljica

5

učionica
informatike

svi
djelatnici

prema
potrebi

škola

tijekom godine

Poštivanje školskog protokola o postupanju u
slučaju nasilja među djecom

Primjena
protokola

individualni
rad s
učenicima i
roditeljima,
izvještavanj
e nadležnih
ustanova

tijekom godine

Evidencija pojave nasilnog ponašanja

stručno razvojni
poslovi

pisano
izvješće

stručni
suradnik

prema
potrebi

škola

tijekom godine

Školski pravilnici I propisi koji reguliraju
prava djeteta . Kućni red škole

satovi
razrednika

razgovor

razrednici ,
stručni
suradnici

66

škola

lipanj

Dostava podataka o slučajevima nasilja

ravanteljica i
stručni suradnik

pisano
izvješće

ravnateljic
a, stručni
suradnik

5

škola

Klasa: 602-02/18-06/1
Urbroj: 2170-55-01-18-1
Bakar, 17.04.2018.
Ravnateljica:

Mirjana Dragičević, mag. paed.

