
 

PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNU  I EKOLOŠKU ZAŠTITU  

Br.   SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI  VRIJEME 

1.  Uključivanje učenika socijalnih kategorija u prehranu  Razrednici Rujan 

2.  Prihvat novih učenika i davanje odgovarajuće pomoći Razrednici, pedagog Rujan 

3.  Prikupljanje podataka o socijalnom statusu učenika Razrednici, pedagog Rujan 

4.  Organizacija osiguranja učenika Ravnatelj, razrednici Rujan 

5.  Provođenje humanitarnih akcija Zaduženi učitelj 10. i 5. mj. 

6.  Briga o redovitom cijepljenju učenika 

a) cijepljenje učenika 1. i 8. razreda                                   

( DI,TE,POLIO,MPR) 

b) cijepljenje učenika 2. i 7. razreda  (BCG) 

c) cijepljenje učenika 6. razreda  (hepatitis B,tri doze) 

Školski liječnik,  

Pedagog,  

Razrednici 

Tijekom  

 godine 

7.  Kontrolni pregledi ( skreeninzi) učenika 

    a)   Poremećaja sluha ,7. razred 

    b) Poremećaji vida, 3. razred 

 c) Deformacija kralježnice, 6. razred 

Školski liječnik,  

Pedagog,  

Razrednici 

Tijekom  

 godine 

8.  Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja, predavanja za 

učenike i roditelje : HPV-za 7.-e razrede, 

Pubertet i ovisnosti –za 5. razrede 

Školski liječnik,  

Pedagog,psiholog, 

Razrednici,  

Tijekom  

 Godine 

9.  Stomatološki pregledi  Tijekom g. 

10.  Sistematski pregledi učenika 1.,5. i 8. razreda Školski liječnik Tijekom  g. 

11.  Nastava plivanja za učenike 2.  i3. razreda Razrednici  Tijekom g. 

12.  Jednodnevni i višednevni izleti  Razrednici 10.,5. i 6.mj. 

13.  Suradnja sa školskim dispanzerom  i Centrom za 

socijalnu skrb i poduzimanje mjera za otklanjanje uzroka 

i posljedica socijalnih problema i  negativnih pojava kod 

učenika 

Pedagog,razrednici 

ravnatelj, psiholog 

Tijekom  

 godine 

14.  Briga o prehrani učenika Razrednici, ravnatelj Tijekom g. 

15.  Briga o održavanju čistoće i estetskog izgleda škole Svi zaposleni Tijekom  g. 

16.  Predavanja iz prometne kulture za učenike 1. razr. 

 

MUP, Sesvete 

Razrednici  

9 mj. 

17.  Provođenje mjera  za suzbijanje zaraznih bolesti Svi zaposleni Tijekom g.  

18.  Kontrola hrane i vode za piće od ovlaštenih ustanova Tajnica Tijekom g.  

19.  Tečaj prve pomoći za učenike VII. razreda Zaduženi učitelj Proljeće  

20.  Utvrđivanje primjerenih oblika školovanja za učenike s 

poteškoćama u učenju i ponašanju 

Pedagog, komisije, 

psiholog 

Tijekom  

 godine 

21.  Akcija « Djeca , prijatelji u prometu» MUP, Sesvete 9. mj. 

22.  Obilježavanje međunarodnih dana u svrhu prevencije 

bolesti. 

Učitelj biologije Travanj 

23.  Dan borbe protiv AIDS-a i prevencija Uč. biologije i šk. 

liječnik 

Prosinac 

24.  Projekt «Znam, mogu, hoću» Razrednici, pedagog  Tijekom g. 

25.  Škola u prirodi  na Sljemenu Razrednici III. i IV.  Veljača 

2022. 

26.  Jednodnevni  i višednevni izleti, posjete izvanučionička 

nastava  

Razrednici, učitelji Tijekom 

godine 

27.  Kurikulum zdravstvenog odgoja-integriran je nastavne 

planove i programe redovne nastave iz predmeta tjelesna 

i zdravstvena kultura, priroda i društvo, biologija te u 

programe rada razrednog odjela. 

Učitelji,  

razrednici 

U skladu s 

planom i 

programom 

rada 

 


