
PROTOKOL OŠ JURŠIĆI O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM  
 
 
 
 ZADUŽENE OSOBE   
( ZAMJENICI) 

 DJELOKRUG VREMENSKI OKVIR 
MJESTO ZAPISA 
 

-dežurni učitelj, 
-(djelatnik koji je najbliži mjestu 
sukoba) 

zaustavljanje sukoba trenutno 
 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

razgovor s učenikom koji je 
počinio nasilje 

odmah nakon sukoba 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

razgovor s učenikom koji je 
sudjelovao u sukobu 

odmah nakon sukoba 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

mjere pomirenja  učenika i 
stvaranje tolerantnog ponašanja 

nakon obavljenog razgovora 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

obavješćivanje  roditelja učenika 
koji su sudjelovali u sukobu i 
upoznavanje s okolnostima i 
aktivnostima koje škola 
poduzima  (telefonskim putem) 
 

nakon obavljenog razgovora 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

Telefonski poziv roditeljima na 
razgovor 
 
 ( -  po potrebi i pismenim putem 
ako se ne odazovu) 

U okviru prvog telefonskog 
poziva 
 
(nakon ponovljenih poziva na 
koje se ne odazivaju- pismeni 
poziv) 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

razgovor u prostoru škole o 
događaju, savjetovanje s ciljem 
promjene neprimjerenog 
ponašanja u nazočnosti 
stručnog djelatnika  
 

 Isti dan kada se dogodio sukob 
ili eventualno sljedeći dan 
 
 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

upućivanje obavijesti policijskog 
upravi o spriječenom sukobu 
faxom 
 

Isti dan kada se dogodio sukob 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

vođenje službenih bilješki o 
poduzetim aktivnostima, 
razgovorima i izjavama 

Pravovremeno nakon obavljenih 
koraka u postupku 
( knjiga dežurstva, razredni 
dnevnik,dopis PU, interni 
obrasci o obavljenim 
razgovorima, dosje učenika ) 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

sjednica RV i UV i izricanje 
pedagoške mjere 
( prema procjeni situacije i 
prekršaja) 
 
 

 Nakon obavljenih razgovora s 
roditeljima 
 
( zapisnici RV i UV) 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

Izrada i slanje rješenja o 
izrečenoj pedagoškoj mjeri 

Nakon sjednice RV i UV 
 
( obrasci rješenja, potvrdnice- 
dosje učenika) 

 
 



 
PROTOKOL OŠ JURŠIĆI O POSTUPANJU U SLUČAJU OZLJEDA  UČENIKA 
 
ZADUŽENE OSOBE   
( ZAMJENICI) 

 DJELOKRUG VREMENSKI OKVIR 
 

-dežurni učitelj, 
-(djelatnik koji je najbliži mjestu , 
događaja) 

Pružanje trenutne pomoći i 
procjena situacije 

trenutno 
 

povjerenik za prvu pomoć 
razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

Pružanje prve pomoći, 
procjena težine ozljeda 

trenutno 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

obavješćivanje  roditelja učenika 
o ozljedi , upoznavanje s 
okolnostima i aktivnostima koje 
je  škola poduzela  (telefonskim 
putem) 
 

nakon saniranja ozljede 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

-ako se radi o većoj ozljedi ,a 
roditelj nije u mogućnosti doći 
po dijete( u dogovoru s 
roditeljem)- odlazak učenika sa 
zaduženom osobom kod 
liječnika 

Nakon obavljenog telefonskog 
poziva 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

ako se radi o težoj ozljedi-  
telefonski poziv hitnoj pomoći 

Nakon obavljenog telefonskog 
razgovora 

razrednik, 
školski psiholog 
ravnateljica 

vođenje službenih bilješki o 
poduzetim aktivnostima, 
(knjiga dežurstva, interni obrasci 
u arhivi škole) 

Pravovremeno nakon obavljenih 
koraka u postupku 

 
 
 
 
 
KLASA:003-07/13-01/2 
URBROJ:2168-07-06-13-1 
 
 
 
U Juršićima, 31.10.2013. 
 
                                                                                                         Ravnateljica: 
                                                                                                           Suzana Šegota 


