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POSTUPANJE UČITELJA U PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE PRAVA 

UČENIKA TE PRIJAVE KRŠENJA TIH PRAVA 

 

 Pravilnik načinu postupanja odgojno- -obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika 

te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

 Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i 

mladima 

Nasilje podrazumijeva šest definirajućih čimbenika:  

1. namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda;  

2. intenzitet i trajanje ( opetovanost nasilničkog ponašanja );  

3. moć nasilnika  (nesrazmjer obzirom na dob, snagu, brojčana 

nadmoć );  

4. ranjivost i nemoć žrtve;  

5. manjak podrške;  

6. posljedice.  

  

U svim slučajevima nasilja među djecom koji su definirani navedenim 

čimbenicima škola postupa u skladu s Protokolom o postupanju u 

slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada 

Republike Hrvatske u listopadu 2004.  

i prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno- -obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima kojeg je Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta donijelo u listopadu 2013. 
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Postupanje odgojno-obrazovnih radnika 

1.) U slučaju vršnjačkog sukoba svaki djelatnik škole dužan je:  

1. odmah prekinuti sukob među djecom  

2. obavijestiti o sukobu razrednika, stručne suradnike ili ravnatelja škole  

3. razrednik, stručni suradnik ili ravnatelj će obaviti razgovore sa sukobljenim učenicima  

4. dogovoriti će s učenicima da se međusobno ispričaju, prihvate rješenje u kojem nitko neće 

pobijediti, da jedan drugom nadoknade eventualnu štetu (restitucija )  

5. Ispuniti obrazac o neprihvatljivom ponašanju učenika  

6. u slučaju da učenik češće dolazi u takve sukobe s vršnjacima razrednik i stručni suradnik će 

pozvati roditelje u školu sa ciljem prevladavanja takve situacije i pomoći učeniku  

7. prema potrebi učenik će biti uključen u dodatni rad ( savjetodavni rad , pedagoška i/ili 

defektološka pomoć ) u školi ili uz suradnju Obiteljskog centra u dogovoru s roditeljima 

(starateljima )  

8. ako učenik učestalo krši pravila, ne poštuje dogovore, ne prihvaća restituciju, škola će 

primijeniti odgovarajuće pedagoške mjere u skladu s Pravilnikom o pedagoškim mjerama  

 

2.) INTERVENCIJE KOD NASILJA MEĐU DJECOM  

U slučaju nasilja među djecom primjenjuje se protokol o postupanju u slučaju nasilja .  

Svi djelatnici škole dužni su:  

1. odmah prekinuti nasilno ponašanje učenika i odvojiti učenike;  

2. tražiti liječničku pomoć ili po potrebi pozvati djelatnike policije (poziva se služba 

hitne liječničke pomoći ili se osigura pratnja učenika do liječnika. Potrebno je sačekati 

liječnikovu preporuku o daljnjem postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili 

zakonskih zastupnika.) 

3. obavijestiti o događaju razrednika, stručne suradnike škole i/ili ravnateljicu koji 

pozivaju roditelje ili zakonske zastupnike djeteta te ih upoznaju sa činjenicama i 

okolnostima događaja i aktivnostima koje će se poduzeti. (ravnatelj prijavljuje nasilje 

prema čl. 70. Zakona (CZSS, policiji) 
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4. Po dojavi nasilja razrednik ili predmetni učitelj će uz potporu stručnih suradnika 

obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja. Prema učeniku koji je doživio nasilje 

se postupa posebno brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu.   

5. Razgovor s roditeljima (djeteta žrtve nasilja) – treba ih obavijestiti o mogućim 

oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan 

nje, a sa ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade traumatskog doživljaja.   

6. Što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje, ukazati djetetu na 

neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja te ga savjetovati i poticati na promjenu 

takvog ponašanja. Ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju da je dijete žrtva 

zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, o tome se izvještava 

centar za socijalnu skrb, a po potrebi policiju ili nadležno državno odvjetništvo.  

7. Obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaja o 

učinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i 

vremensko trajanje nasilja.   

8. Stručni suradnici ili ravnateljica će pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta 

koje je počinilo nasilje, upoznati ih s događajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću 

takvog ponašanja, savjetovati ih sa ciljem promjene takvog ponašanja djeteta te ih 

pozvati na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć unutar škole ili izvan nje 

(centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i slično) 

i izvijestiti ih o obvezi škole da slučaj prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb, 

policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu.  

9. O poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima razrednik, 

stručni suradnik vodi službene bilješke koje će se dostaviti na zahtjev drugim 

nadležnim tijelima te o događaju izvijestiti Učiteljsko vijeće škole.  
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3.) POSTUPANJE ŠKOLE U SLUČAJU SAZNANJA ILI SUMNJE 

NA NASILJE U OBITELJI 

U slučaju da neki djelatnik škole dobije informaciju ili ima sumnju da je dijete unutar 

obitelji izloženo ili svjedoči nasilnom ponašanju nekog člana obitelji ili je zanemareno, 

taj djelatnik je dužan, u skladu s čl. 5 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 116/03 ), 

odmah o tome obavijestiti razrednika, ravnatelja i stručne suradnike škole.  

Ravnatelj i stručni suradnici su dužni:  

1. obaviti razgovor s djetetom ako je dostupno i tijekom razgovora upoznati dijete s daljnjim 

postupanjem  

2. pozvati djetetove roditelje odmah na razgovor i upoznati ih sa značajnim saznanjima i 

informacijama koje djelatnici škole posjeduju – ako je dijete zlostavljao jedan roditelj, 

upoznati s time drugog roditelja  

3. upozoriti roditelje na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i informirati ih o obvezi 

škole da slučaj prijavi nadležnom CZSS, policiji i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i 

šport  

4. ako su roditelji spremni za suradnju, uključiti ih u savjetovanje unutar škole ili im 

preporučiti odgovarajuće ustanove  

5. ako je dijete zlostavljano od oba roditelja ili postoji sumnja na takvo zlostavljanje, odmah 

obavijestiti o tome CZSS i postupati dalje u dogovoru sa CZSS  

6. ako roditelji odbijaju suradnju, o tome informirati CZSS,  

7. ako je djetetu potrebna pomoć ili pregled liječnika, s djetetom liječniku idu roditelj ( ako je 

dostupan i ako ne postoji sumnja da je on zlostavljač ) ili predstavnik škole tj. CZSS;  

8. tijekom razgovora s djetetom stručni suradnik mora voditi službenu zabilješku koju uz 

ravnatelja potpisuje i stručna suradnica koja je obavila razgovor i razrednik ili druga 

povjerljiva osoba;  
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9. surađivati s nadležnim CZSS i djelovati usklađeno u cilju dobrobiti djeteta.  

 

4.) POSTUPANJE ŠKOLE U SLUČAJU NASILJA PREMA 

UČENICIMA OD STRANE ODRASLE OSOBE U ŠKOLI ( učitelja, 

roditelja, drugih zaposlenika škole, nepoznatih osoba)  

  

U slučaju kada postoji sumnja ili je učenik doživio zlostavljanje od strane odrasle osobe  

u školi, djelatnik škole je obvezan:  

1. odmah pokušati prekinuti nasilno postupanje prema djetetu  

2. ako u tome ne uspije, odmah pozvati ravnatelja, stručnog suradnika škole ili drugog 

djelatnika škole kako bi pokušali prekinuti nasilno postupanje prema djetetu i 

obavijestiti policiju  

3. ako uspije prekinuti nasilno ponašanje prema djetetu, o tome obavijestiti ravnatelja ili 

stručnog suradnika škole  

4. upozoriti osobu koja se ponaša nasilno na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i 

informirati je o obvezi škole da slučaj prijavi nadležnom CZSS , policiji, te Odjelu za 

sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;  

5. O događaju obavijestiti CZSS, policiju, Županijski ured za obrazovanje, kulturu i sport  

te Odjel za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;  

6. Stručni suradnik ili razrednik vodi razgovor s djetetom odmah po saznanju o događaju, 

sa ciljem normaliziranja osjećaja djeteta i sprečavanja dugoročnih posljedica traume. 

Tijekom razgovora s djetetom vodi službenu zabilješku koju uz nju potpisuje i 

ravnateljica škole.  

7. Nakon razgovora ravnatelj, stručni suradnik, razrednik ili član Učiteljskog vijeća 

trebaju o događaju odmah obavijestiti roditelje djeteta ( ili drugog roditelja ako se 

jedan od roditelja nasilno ponašao u školi prema vlastitom djetetu ) i pozvati ih da 

dijete odvedu kući te ih informirati o eventualnoj potrebi uključivanja djeteta i 

roditelja u savjetovanje i stručnu pomoć u školi ili van škole;  

8. U slučaju da je dijete ozlijeđeno ili postoji sumnja da bi moglo biti ozlijeđeno, treba ga 

odvesti na liječnički pregled, pri čemu s njim u pratnji ide roditelj ( ako je dostupan ) 

ili predstavnik škole ili CZSS.  
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5.) POSTUPANJE ŠKOLE U SLUČAJU NASILJA PREMA 

DJELATNICIMA ŠKOLE OD STRANE UČENIKA  

U slučaju da je djelatnik škole doživio nasilje ili prijetnju nasiljem od strane učenika škole 

on treba o tome izvijestiti ravnatelja ili stručne suradnike škole.  

Oni će:  

1. Razgovarati s učenikom u prisustvu razrednika i voditi službenu zabilješku o 

razgovoru;  

2. Odmah obavijestiti roditelje učenika te ih upozoriti na neprihvatljivost takvog 

ponašanja;  

3. Prema učeniku poduzeti odgovarajuće pedagoške mjere koje će donijeti Učiteljsko 

vijeće u skladu s Pravilnikom o pedagoškim mjerama;  

4. Uključiti učenika u stručni tretman u školi ili u dogovoru s roditeljima u ustanovi van 

škole;  

5. o svemu izvijestiti CZSS i Županijski ured za obrazovanje, kulturu i šport, a po potrebi 

i policiju  

6. Ako je riječ o prijetnjama nasiljem ili o nasilju u školi, zbog čega je škola uključila i 

policiju, o takvim situacijama je potrebno prvo usmeno, a zatim i pismenom bilješkom 

( na propisanom obrascu ) izvijestiti Županijski ured za obrazovanje, kulturu i šport te 

Odjel za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  

 

Dojava o nasilju u školi se vrši na propisanom obrascu, koji je sastavni dio Protokola.  

Usmenu obavijest Gradskom uredu može dati svaki djelatnik škole, a pismenu 

obavijest kao i eventualnu izjavu za medije isključivo ravnateljica škole.  
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Evidencija škole o sukobima i nasilju u školi 

Škola vodi posebnu Evidenciju o sukobima i nasilju u školi. Taj obrazac popunjava član  

Učiteljskog vijeća koji je nazočio ili bio obaviješten o događaju neposredno nakon istog.  

Zapis o događaju iz Evidencije je sastavni dio izvješća škole o događaju 

 

Evidencija o sukobima i nasilju u školi se vodi na posebnom obrascu koji sadrži:  

 

 

 

 

Osoba koja prijavljuje događaj  

  

Osoba koja je izazvala događaj popunjava obrazac i predaje ga stručnoj suradnici ili  

ravnateljici škole.  

Obrazac za opis događaja sadrži:  

 

 

 

 

 

 

 

- moji prijedlozi  

 

Obrasci evidencije su u prilogu! 
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Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012.. 86/2012. 

i 94/2013.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi 

PRAVILNIK 

O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO- 

-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U 

PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE 

SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA 

Ovim pravilnikom propisuje se način postupanja učitelja, nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika 

(u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovnih radnika) i ravnatelja osnovnih i srednjih škola te učeničkih 

domova (u daljnjem tekstu: školska ustanova), u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te obveze 

prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima. 

Postupanje u poduzimanju mjera zaštite u slučaju povrede prava učenika 

Članak 6. 

(1) Odgojno-obrazovni radnici obvezni su učenike poučiti o njihovim pravima i načinu 

postupanja u slučaju povrede tih prava, a osobito o postupanju u slučajevima nasilničkog 

ponašanja. 

(2) Učenik ima pravo prijaviti razredniku, stručnom suradniku ili ravnatelju povredu svog 

prava, kao i uočenu povredu prava drugih učenika u školskoj ustanovi. 

(3) U slučaju da je pri povredi nazočan i radnik školske ustanove, obvezan je odmah poduzeti 

mjere zaštite prava učenika iz članka 3. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga pravilnika. 

(4) Školska ustanova obvezna je informirati roditelje/skrbnike (u daljnjem tekstu: roditelj) o 

postupanju u slučaju povrede prava učenika. 

(5) Povredu prava učenika u školskoj ustanovi roditelj ima pravo prijaviti odgojno-

obrazovnome radniku ili ravnatelju. 

Članak 7. 
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(1) U slučaju da je učeniku uskraćeno pravo iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika, učenik ili 

roditelj učenika izvješćuje razrednika/učitelja/nastavnika/odgajatelja koji je dužan poduzeti 

mjere kojima će se osigurati zaštita njegovih prava. 

(2) U slučaju da osoba iz stavka 1. ovoga članka nije u mogućnosti osigurati zaštitu prava 

učenika, obvezan je o tome izvijestiti stručnog suradnika koji će mu pomoći u rješavanju 

pritužbe učenika te o tome pisano izvijestiti ravnatelja. 

(3) Ravnatelj je obvezan svaku pritužbu razmotriti i postupiti u skladu s propisima. 

Članak 9. – (Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima) 

(1) U slučaju nasilnog postupanja prema učeniku, radnici školske ustanove obvezni su odmah 

poduzeti mjere s ciljem zaustavljanja nasilnog postupanja, pružiti pomoć u skladu sa svojim 

kompetencijama te u slučaju potrebe pozvati i djelatnika policije. 

(2) Ako je učenik ozlijeđen u mjeri koja zahtijeva liječničku pomoć, osobito hitnu medicinsku 

pomoć, odgojno-obrazovni radnik ili ravnatelj obvezan je odmah zatražiti pomoć liječnika, 

odnosno hitne medicinske službe te postupiti po njegovoj/njihovoj preporuci. 

(3) U slučaju nasilnog postupanja odgojno-obrazovnih radnika ili drugih radnika školske 

ustanove ili drugih odraslih osoba prema učeniku ili učenika prema odrasloj osobi svaki učenik 

ili radnik školske ustanove obvezan je o tome odmah izvijestiti ravnatelja ili stručnoga 

suradnika školske ustanove koji će poduzeti sve mjere da se zaustavi nasilno postupanje prema 

učeniku te odmah pozvati policiju. 

(4) U slučajevima nasilnog postupanja potrebno je postupiti na sljedeći način: 

a) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijavljenoga nasilnog postupanja 

obvezan je obavijestiti roditelje te ih izvijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje je 

do tada doznao, kao i o aktivnostima i mjerama koje školska ustanova poduzima, 

b) zaduženi odgojno-obrazovni radnik pratit će učenika u slučaju da se on mora prevesti u 

liječničku ustanovu prije dolaska roditelja, 

c) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijave odnosno dojave nasilnog 

postupanja obavit će razgovor s učenikom žrtvom nasilnog postupanja, a u slučaju da je 

postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće, 

d) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijave odnosno dojave nasilnog 

postupanja obavit će razgovor s učenikom počiniteljem nasilnog postupka, a u slučaju da 

je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće, 

e) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik obavit će razgovor s drugim učenicima ili 

odraslim osobama koje imaju informacije o učinjenome nasilnom ponašanju te utvrditi 

sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja, 
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f) u razgovoru s učenicima odgojno-obrazovni radnici školske ustanove obvezni su pažljivo 

postupati, poštujući učenikovo dostojanstvo, privatnost i pružajući potporu svim 

sudionicima, 

g) ako je riječ o osobito teškom obliku ili intenzitetu nasilnog postupanja koje je izazvalo ili 

može izazvati traumu u učenika koji su žrtve nasilnog događaja ili u drugih učenika koji su 

svjedočili tom događaju, potrebno je izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove 

obrazovanja koje će u slučaju potrebe osigurati pružanje odgovarajuće 

psihološke/stručne ili socijalno-pedagoške/psihološke pomoći, a po potrebi i druga 

nadležna ministarstva, 

h) ako je riječ o učeniku s teškoćama, odgojno-obrazovni radnici obvezni su poštovati sve 

posebnosti vezane uz te teškoće. 

Članak 11. 

(1) Stručni suradnik ili drugi odgojno-obrazovni radnik kojeg zaduži ravnatelj dužan je ispuniti 

obrazac za prijavu nasilnog postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama osim u slučaju 

sukoba vršnjaka. 

(2) Vršnjačkim sukobom iz stavka 1. ovoga članka smatra se sukob u kojem ne postoje elementi 

navedeni za nasilništvo; djeca ne inzistiraju da mora biti po njihovu; mogu dati razloge zašto 

su u sukobu; ispričati se ili prihvatiti rješenje da nitko nije pobijedio; slobodno pregovarati da 

bi zadovoljili svoje potrebe; mogu promijeniti temu i otići iz situacije. 

(3) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva 

nadležnog za obrazovanje. 

Pomoć učenicima počiniteljima i žrtvama nasilja 

Članak 12. 

(1) U slučajevima iz članka 5. stavka 2. ovoga pravilnika ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik 

obvezan je: 

a) odmah izvijestiti roditelje učenika koji je žrtva nasilja i roditelje učenika koji je počinio 

nasilje o mogućim oblicima stručne pomoći učeniku u školi i/ili izvan nje; 

b) osigurati stručnu pomoć učeniku koji je žrtva nasilja i učeniku koji je počinio nasilje. 

(2) Razrednik, stručni suradnik ili drugi odgojno-obrazovni radnik kojeg zaduži ravnatelj 

obvezni su: 

– upozoriti učenika koji je počinio nasilje na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja te ga 

savjetovati i poticati na promjenu takvoga ponašanja; 

– obratiti posebnu pozornost upućuje li izjava učenika koji je počinitelj nasilja na sumnju da je 

on žrtva zanemarivanja, odgojne zapuštenosti ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje i o 
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tome obavijestiti ravnatelja koji će izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb, a u sumnji na 

počinjenje kažnjive radnje izvijestiti policiju; 

– obratiti posebnu pozornost upućuje li izjava učenika koji je počinitelj nasilja na učestale ili 

viševrsne propuste u njegovu odgoju odnosno na sumnju da je on žrtva zanemarivanja, odgojne 

zapuštenosti ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje i o tome obavijestiti ravnatelja koji će 

odmah izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb i zatražiti da isto tijelo u skladu sa svojim 

ovlastima dodatno procijeni stanje te prema svojoj procjeni pokrene predviđene postupke 

obiteljsko-pravne zaštite toga maloljetnog djeteta, a u sumnji na počinjenje kažnjive radnje 

izvijestiti policiju; 

– izvijestiti roditelje učenika koji je počinio nasilje o događaju te naglasiti neprihvatljivost i 

štetnost takvog ponašanja, savjetovati ih s ciljem promjene ponašanja djeteta te ih pozvati na 

uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć u školi ili izvan nje (nadležni tim školske 

medicine, centar za socijalnu skrb, obiteljski centar i slična obiteljska savjetovališta, kao i 

ustanove koje se bave zaštitom djece), izvijestiti ih o dužnostima postupanja školske ustanove 

koje proizlaze iz propisa vezanih uz obiteljsko-pravnu zaštitu maloljetne djece. 

Članak 13. 

(1) U slučaju vršnjačkog nasilja odgojno-obrazovni radnici obvezni su organizirati razgovore, 

radionice ili savjetovanja za učenike s ciljem pomirenja učenika, stvaranja prijateljskog 

okruženja, razvoja tolerancije, poštovanja različitosti te primjene nenasilne komunikacije. 

(2) U slučaju povrede prava na zaštitu od diskriminacije odgojno-obrazovni radnici i ravnatelj 

obvezni su postupati u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije. 

Članak 14. 

O svim poduzetim aktivnostima i mjerama te svojim opažanjima odgojno-obrazovni radnici 

obvezni su voditi službene bilješke koje će u pisanom obliku predati ravnatelju, a na zahtjev 

dostaviti drugim nadležnim tijelima. 

Članak 15. 

U slučaju ponovljenoga nasilnog postupanja učenika školska ustanova obvezna je bez odgode, 

a u suradnji s liječnikom školske medicine i nadležnim centrom za socijalnu skrb, uputiti 

učenika koji je počinio nasilje na postupak procjene rizičnosti ponašanja, mentalnog i fizičkog 

zdravlja te obiteljskih prilika. 

Pravo na neometani odgojno-obrazovni rad 

Članak 22. 

(1) Učenici su obvezni pridržavati se kućnoga reda školske ustanove i primjereno se ponašati 

tako da ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika. 
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(2) Učenik ima pravo obavijestiti odgojno-obrazovnoga radnika o neprimjerenom ponašanju 

drugih učenika. 

(3) Učenika koji se neprimjereno ponaša odgojno-obrazovni radnik upozorit će na posljedice 

takvoga ponašanja. 

(4) Učenik koji ometa odgojno-obrazovni rad predmetima koje nije odobrio odgojno-obrazovni 

radnik obvezan je predati te predmete odgojno-obrazovnom radniku koji će ih vratiti učeniku 

na kraju nastavnoga sata. 

(5) Predmete opasne za zdravlje i život učenik je obvezan odmah predati odgojno-obrazovnome 

radniku. Razrednik, ravnatelj ili stručni suradnik obvezan je pozvati roditelja učenika i uručiti 

mu predmet, a u slučaju potrebe obavijestiti i nadležnu policijsku postaju. 

(6) Odgojno-obrazovni radnik obvezan je prilagoditi svoje postupanje prema učeniku s 

teškoćama u skladu s mogućnostima i teškoćama učenika. 

(7) Ako učenik ne reagira na upozorenje iz stavka 3. ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik 

pozvat će stručnoga suradnika ili razrednika/odgajatelja učenika ili osobu imenovanu za 

sprječavanje nasilja u školskoj ustanovi, koji će razgovarati s učenikom i njegovim roditeljem. 

(8) Roditelj učenika obvezan je javiti se na poziv školske ustanove, a ako se roditelj više puta 

ne odazove pozivu, školska ustanova dužna je obavijestiti Ured i nadležni centar socijalne skrbi. 

(9) Odgojno-obrazovni radnici obvezni su izvijestiti roditelja o neprimjerenom ponašanju 

njegova djeteta, predložiti mogućnosti rješavanja uočenih problema u školi ili izvan nje te ih 

izvijestiti o odredbama kućnoga reda i statuta škole vezano uz pravila ponašanja i pedagoške 

mjere. 

(10) U slučaju učenikova učestalog kršenja kućnog reda, školska ustanova obavijestit će 

roditelja učenika, nadležni tim školske medicine i nadležni centar za socijalnu skrb te će u 

dogovoru s nadležnim tijelima osigurati pomoć učeniku i roditelju. 

(11) Ako učenici školske ustanove učestalo krše kućni red, školska ustanova organizirat će 

dodatne edukacije učenika i roditelja, sukladno potrebama na razini razrednog odjela/odgojno-

obrazovne skupine ili cijele školske ustanove. Edukacije učenika i roditelja mogu se provoditi 

u suradnji s nadležnim institucijama, udrugama, lokalnom zajednicom. 

(12) Učenik ili roditelj učenika ima pravo prijaviti razredniku, stručnom suradniku ili ravnatelju 

svako neprimjereno, neprofesionalno i neetično postupanje odgojno-obrazovnoga radnika. 

 

 


