
SIGURNA ŠKOLA



• Školske godine 2021./2022. OŠ 
Stjepana Radića Bibinje uključila 
se u provedbu programa 
Hrvatskog Crvenog križa 
„Sigurnije škole i vrtići”.



Cilj projekta Sigurnije škole i vrtići je 
staviti naglasak na sljedeće teme:

• Priprema za izvanredne 
situacije

• Prva pomoć

• Sigurnost u školi

• Psihosocijalna podrška



Izvanredni događaji koji su pogodili stanovništvo 
Republike Hrvatske ( pandemija, COVID-19, 
potres u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji, 
poplave) ukazali su na potrebu provedbe ovakvog 
programa.



Kada se katastrofa dogodi, 
djeca su među najosjetljivijim i 
najranjivijim društvenim 
skupinama.

Podizanjem razine 
informiranosti o ovim važnim 
temama direktno utječemo na 
povećanje razine sigurnosti u 
našoj školi.



Kako bismo našu školu učinili sigurnijim mjestom, te 
poboljšali znanja i vještine naših učenika i učitelja provodit 
ćemo niz aktivnosti:

-Podizanje svijesti o komunikaciji u izvanrednim situacijama

cilj: demonstrirati važnost komunikacije i pripreme za izvanredne situacije

-Upoznavanje sa žurnim službama

cilj: naučiti identificirati žurne službe, njihove karakteristike i područja 
djelovanja

-Edukacija iz prve pomoći

cilj: spašavanje života, sprečavanje nastanka komplikacija i invaliditeta

-Podizanje pripravnosti za potrese

cilj: educirati sudionike o potresima i kako se zaštiti u slučaju jednog



-Sigurnosni postupak u slučaju potresa-”Sagni se, prekrij i drži 
za…”

cilj: sudionici će znati što treba napraviti tijekom potresa

-Demonstriranje sigurnog položaja u slučaju potresa

cilj: sudionici će identificirati, procijeniti, prepoznati i izabrati 
sigurna mjesta u školi

-Podizanje svijesti o svakodnevnim potencijalnim opasnostima

cilj: osvijestiti potencijalne rizike u svakodnevnom okruženju

-Prepoznavanje i nošenje s osjećajima u izvanrednim 
situacijama

cilj: sudionici će prepoznati postojanje različitih osjećaja koji se 
mogu pojaviti tijekom ili nakon potresa i kako se s njima nositi



-Nošenje s osjećajima

cilj: osjećati se ugodno u grupi

-Uočavanje potreba djeteta

cilj: prihvaćanje mišljenja i izražavanje potreba, osjećaja i želja 
sudionika

-Podizanje svijesti i razumijevanja o ranjivim grupama u 
izvanrednim situacijama

cilj: sudionici će razviti empatiju i postići bolji uvid u osjećaje i 
potrebe ranjivih grupa

-Podizanje pripravnosti za evakuaciju u slučaju opasnosti u 
školi

cilj: razviti znanje i vještine vezane za evakuaciju 



Sve ove aktivnosti (način njihove realizacije i 
dodatni materijali) nalaze se na platformi 
„Sigurnije škole i vrtići”.

https://sigurnija-djeca.hck.hr/aktivnosti

https://sigurnija-djeca.hck.hr/aktivnosti


Važno je razumjeti važnost 
pripremljenosti za izvanredne situacije, 
naučiti pravilno postupati prije, za 
vrijeme i nakon izvanrednih situacija, 
savladati sigurnosne postupke i postupke 
pružanja prve pomoći koji će povećati 
razinu naše vlastite sigurnosti.



„Nepogoda postaje katastrofa samo ako 
na nju nismo spremni”.



Svi zajedno stvorimo sigurniju školu


