
SMERNICE ZA ODKRIVANJE, PREPREČEVANJE IN OBRAVNAVO NASILJA NA 

OŠ »Jožeta Krajca« RAKEK 

 

1. IZHODIŠČA 

Pri načrtovanju dela na področju odkrivanja, preprečevanja in obravnave nasilja bomo izhajali iz 

naslednjih izhodišč. 

 

1. 1 Varovalni faktorji šole pri pojavu nasilja: 

- pozitivne šolske izkušnje, 

- dober učitelj, 

- učna uspešnost, 

- uspešnost v interesnih dejavnostih, 

- sprejetost v skupini vrstnikov.  
(Vloga šole pri zmanjševanju nasilja:priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje, ZRSŠ, 2003)  

 

1. 2 Ogrožujoči (rizični) šolski dejavniki so: 

- neustrezna šolska (razredna) klima, 

- nejasna šolska pravila, 

- učni neuspeh, 

- nasilje med vrstniki. 
(Vloga šole pri zmanjševanju nasilja:priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje, ZRSŠ,2003 )  

 

1. 3 Načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru  

1. Vgraditev vsebin in kompetenc, pomembnih za življenje v skupnosti, v kurikularne dokumente in 

njihovo znanje. 

2. Pozitivna socialna klima na šoli (odprta in kakovostna komunikacija). 

3. Kakovostno preživljanje časa v šoli, tako pri pouku, kot pri drugih dejavnostih. 

4. Odzivno delovanje šole na vseh ravneh. 

5. Vključenost v življenje na šoli, sodelovanje učencev in dijakov pri nastajanju hišnega reda. 

6. Načrtovanje prostora v šoli oziroma ob njej. 

7. Skrb in odgovornost za uresničevanje varnega šolskega prostora in odzivanje na pojave nasilja. 

8. Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli. 

9. Sodelovanje z lokalnimi organi (npr. centri za socialno delo, policijo, pravosodnimi organi) in 

nevladnimi organizacijami. 

10. Vključevanje staršev v življenje in delo šole. 

11. Mediji in različna gradiva za učitelje, učence, dijake in starše.  
(Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladanje nasilja v šolskem prostoru, MŠŠ, 2004) 

 

1. 4 Biti občutljiv za pojav vrstniškega nasilja pomeni: 

- opaziti dogajanje, 

- poslušati in slišati (kaj govorijo med seboj, kaj nam sporočajo), 

- prepoznati klic na pomoč, 

- prepoznati oblike nasilja, 

- prepoznati lastnosti pojava samega in tistih, ki so vpleteni vanj, 

- biti pozoren na dejavnike, ki delujejo kot rizični (npr. nepregledni hodniki, pomanjkanje nadzora, 

upad učnega uspeha, družinske težave učencev …), 

- biti pozoren na svoje vedenje, odzivanje, komunikacijo, 

- dopolnjevati znanje, 

- iskati pomoč, če sami ne znamo. 
(Vloga šole pri zmanjševanju nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje, ZRSŠ,2003 ) 

 

 

  



2. PREVENTIVNO DELOVANJE 

DEJAVNOSTI NOSILEC 

Delo v skladu z Vzgojnim načrtom 
(izvajanje dejavnosti za zadovoljevanje potreb) 
 

ravnateljica 
vsi 

Delavnice za strokovne delavce šole:  
sprotna evalvacija in nadaljnje načrtovanje vzgojnih dejavnosti 
 

svetovalna delavka 
vsi 

Delo v skladu z načeli UNESCO šole 
 

vodja UNESCO šole 
vsi 
 

Delo v skladu s Konceptom dela z učenci z učnimi težavami 
 

svetovalna delavka 
vsi 
 

Prepoznavanje in delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 
 

svetovalna delavka 
vsi 

Ustvarjanje dobrih pogojev za kvalitetno delo učiteljev 
 

ravnateljica 

Otroški parlament in šolska skupnost 
 

mentor otroškega parlamenta in 
šolske skupnosti 
 

Skupno načrtovanje, timski pristop k delu na razrednih urah vodja aktiva dela z oddelčno 
skupnostjo, razredniki 
 

Izobraževanja oziroma delavnice za starše  
(starši sooblikujejo vsebino) 
 

ravnateljica 
svetovalna delavka 

Sooblikovanje Pravil šolskega reda, Hišnega reda in Vzgojnega 
načrta  
 
(Septembra učenci pregledajo dokumente z razredniki in podajo predloge za spremembe na 
šolskem parlamentu; starši na uvodnem roditeljskem sestanku in podajo predloge za 
spremembe na svetu staršev; učitelji na uvodni konferenci in podajo predloge za spremembe. 
Predloge strni delovna skupina in jih poda v potrditev šolski skupnosti, svetu staršev, 
učiteljskem zboru in po potrebi svetu šole.) 

 

ravnateljica 
 
vsi 

Načrtovanje interesnih dejavnosti glede na interese učencev 
 
(Maja izvedemo povpraševanje po interesnih dejavnostih, ki naj se izvajajo v prihodnjem 
šolskem letu.) 

pomočnica ravnateljice 
 
vsi 

 

3. DELOVANJE OB ZAZNAVI NASILJA (glej Ravnanje ob zaznavi nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek) 

Ravnateljica imenuje tim za obravnavo nasilja. Naloge tima: 

- zavedati se problema, 

- ugotovitev stanja, 

- definirati problem, 

- oblikovati program, načrt, 

- izvedba programa, načrta, 

- evalvacija, morebitni popravki. 

 

4. STROKOVNO IZPOPOLNJEVNJE, IZOBRAŽEVANJE 

Vodstvo zagotavlja permanentno izobraževanje zaposlenih na šoli. 

 

5. EVALVACIJA, ANALIZA 

Letna evalvacija (vodstvo šole). 

Sprotna evalvacija: po potrebi, ob zaznavi in obravnavi nasilja (tim). 

 

Rakek, 10. 2. 2014 

Emiljana Baraga, Irena Pavlič, Tjaša Prudič, Vida Rovan 

  delovna skupina za oblikovanje smernic 

 

mag. Anita Ivančič 

ravnateljica 
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