
	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  

PREVENTIVNO	  DELOVANJE	  ŠOLE	  
IN	  POSTOPKI	  TER	  UKREPI	  ZA	  PREPREČEVANJE	  NASILJA	  	  	  

V	  OŠ	  BIČEVJE	  
	  

	  
1. člen 

	  
Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja 
alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o 
njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega 
nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini in med vrstniki. V te namene organizira različne 
aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. 
	  

2. člen 
	  
1) Postopki, ki jih šola vodi za zagotovitev varnosti učencev: 

→ izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in 
preprečevanje nasilja, 

→ oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi, 
na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, 
kolesarjenja, smučanja ipd., 

→ zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi 
in navodili za izvajanje učnih načrtov, 

→ zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti, 

→ zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske 
okolice; 

→ občasno organizira vzgojno-izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah 
učencev z namenom, da se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk. 

 
3. člen 

 
Šola mora varovati učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, 
nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi 
normami in pred tem, da bi jih namerno poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, 
ki vstopajo v šolski prostor. 
	  

4. člen 
 

Šola ima svoja pravila hišnega reda, s katerimi uredi vprašanja, pomembna za življenje na 
šoli: 

• nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola, 
• hranjenje garderobe, 
• dežurstvo strokovnih delavcev in učencev, 
• varovanje in nadzor vstopanja v šolo in 
• način informiranja učencev in staršev, 
• določi tudi območje (prostori šole in šolske površine), ki sodi v šolski prostor. 
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5. člen 
 

Nasilje v šoli je povezano z nekaterimi rizičnimi dejavniki v šoli, kot so odnos učenec - učitelj; 
šolski uspeh; socialna klima v oddelku, oz. šolski skupini in zunaj nje, kot so npr. socialne oz. 
vrstniške skupine, družina (npr. zaposlenost oz. nezaposlenost staršev, klima v družini, 
vzgojni slog) in mediji. 
 

6. člen 
 
Šola se vsakodnevno srečuje z nasiljem med vrstniki. Prisotno nasilje je potrebno vzeti 
zares, se z njim načrtno in strokovno ukvarjati. Oblike vrstniškega nasilja oziroma nasilja 
med otroki in mladostniki so različne, tako poznamo predvsem telesno, verbalno ter psihično 
nasilje. 
	  

7. člen 
	  
2) Postopki, ki jih šola vodi za preventivno delovanje in za preprečevanje nasilja med 
vrstniki: 
 
Pozitivna socialna klima na šoli (odprta in kakovostna komunikacija z učenci): 
Oblikovanje klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov, okolja, v katerem prevladujejo 
spoštovanje, sprejemanje različnosti, pozitiven odnos do učiteljev in učencev, občutek 
pripadnosti šoli, krepitev medsebojnih odnosov.  
 
Kakovostno preživljanje časa v šoli, tako pri pouku kot pri drugih dejavnostih: 
Samoevalvacija šole in stalen proces zagotavljanja kakovosti na področjih strukturnih (pogoji 
dela) in procesnih kazalcev kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, medsebojni odnosi 
…). Razvijati različne metode in oblike poučevanja in s tem omogočiti učencem večjo 
motiviranost za delo, večjo angažiranost. 
	  
Odzivno delovanje šole na vseh ravneh: 
Prisotnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v avlah, na hodnikih, jedilnici ter njihova 
stalna odzivnost na zaznano nasilje in na morebitno potrebno reševanje konfliktov in 
konfliktnih situacij. 

Vključenost v življenje na šoli, sodelovanje učencev pri nastajanju hišnega reda: 
Aktivna udeležba učencev, učiteljev in drugih delavcev na šoli pri pripravi hišnega reda 
zavoda, pravil šolskega reda, vzgojnega načrta zavoda ter drugih internih aktov zavoda. 
Sodelovanje pri organiziranju in delovanju otroškega parlamenta na šoli.  

Načrtovanje prostora v šoli oziroma ob njej: 
Skrb za zagotavljanje kakovosti oziroma strukturiranosti prostorov ob izvajanju rednega 
pouka in drugih oblik dela z učenci (manjše skupine za izvedbo določene naloge). 

Načrtovanje dejavnosti, ki povečujejo socialno vključenost učencev (npr. v okviru 
razširjenega programa šole, obveznih izbirnih predmetov): 
S posameznimi dejavnostmi okrepiti vrstniško pomoč na šoli in omogočiti učencem, da 
prepoznajo svoja močna področja ter možnosti sodelovanja drug z drugim. Razvijanje 
solidarnosti, ko npr. šola v okviru prostovoljnega dela spodbuja in omogoča pomoč sošolcem 
oz. sošolkam, starejšim občanom, drugim ljudem v stiski. 
 
Skrb in odgovornost za uresničevanje varnega šolskega prostora in odzivanje na 
pojave nasilja: 
Oblikovanje jasnih pravil v šolskem prostoru za uresničevanje varnega šolskega okolja in 
odzivanje na pojave nasilja. 
 
Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli: 



Pridobivanje znanja in spretnosti na ravni preventivnega delovanja, npr. učenje reševanja 
konfliktov, za razliko od zanikanja oz. bežanja pred njimi; razvijanje senzibilnosti za 
medsebojne odnose in spoprijemanja z različnimi oblikami nasilja v šolskem prostoru.  
 
Sodelovanje z lokalnimi organi (npr. centri za socialno delo, policijo, pravosodnimi 
organi) in nevladnimi organizacijami: 
Pri preventivnem delu kot tudi reševanju konkretnih primerov nasilnega vedenja je 
pomembna širša integriranost v socialni prostor ter iskanje različnih poti, pristopov in 
strategij, kako se na nasilje odzivati in kaj storiti, da bi ga zmanjšali. Pri tem je potrebno 
vključevati različne institucije, ki jih imamo na voljo. 
	  
Vključevanje staršev v življenje in delo šole: 
Vključevanje staršev v življenje in delo šole je pomembno v različnih fazah delovanja. Zdi se 
pomembna zlasti prva faza, to je ugotavljanje kakovosti šole (njihovo zaznavanje klime na 
šoli, nasilja, načinov reševanja nasilja.) Iskanje poti in načinov, kako morebitne kritične točke 
izboljšati, tudi s pomočjo predlogov staršev.  
 
Mediji in različna gradiva za učitelje in starše: 
Ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja in pomoč pri prepoznavanju posameznih oblik 
nasilja. 
 
 

8. člen 
 
Z internim aktom se seznanijo vsi zaposleni strokovni delavci zavoda. Sprejme ga 
ravnateljica zavoda in se po sprejetju izobesi na oglasnem mestu na sedežu zavoda. Interni 
akt prične veljati osmi dan po objavi na oglasnem mestu na sedežu zavoda. 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne  30. 08. 2013 
 
 
 

            Miriam Stanonik, prof. 
ravnateljica 

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  


