
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Драган Вукелић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала -координатор тима  

Борислав Брадић  Стручни сарадник - библиотекар  

Стеван Ђуричић  Секретар школе  

Игор Садрија  Наставник предметне наставе – Физичко васпитање  

Далибор Станишић  Школски полицајац  

Матеја Марковић  Ученички парламент  

Горица Баић  Савет родитеља  

Весна Илић  Директор  

  

Сви наставници ће активно учествовати у реализацији овог Плана.  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  Усвајање годиш.плана рада Тима  

Избор нових чланова Тима из реда 

родитеља и ученика  

Чланови Тима  Састанак Тима  

 

−  

−  Израда плаката о вршњачком насиљу  

Сарадња са одељењским старешинама  

Чланови Тима, 

ученици 

добровољци  

Часови додатне 

наставе, секција, 

часови 

одељењског 

старешине  

 

−  

Радионица за ученике првих и других 

разреда о вербалном насиљу  

Чланови Тима, 

ученици првих и 

других разреда  

Састанак Тима, 

консултације  

 
−  Анализа рада Тима  

Чланови  

Тима, директор  

Састанак Тима, 

консултације  



 

−  

Анкета о електронском насиљу међу 

ученицима и њиховим родитељима  
Чланови Тима  

Састанак Тима, 

договор о 

непосредном 

раду са 

ученицима и 

њиховим 

родитељима  

 −  Представљање резултата анкете  чланови Тима  

Састанак Тима, 

Наставничко 

веће, 

представљање 

резултата на 

огласној табли  

 

−  
Организовање изложбе ученичких 

ликовних радова  

Чланови Тима, 

заинтересовани 

ученици  

  

 

−  
Акција * У твојим ципелама* где би 

ученици на један час заменили улоге са 

својим професорима  

Чланови Тима, 

заинтересовани 

професори и 

ученици  

часови  

 
−  

Анализа успеха рада Тима путем анкете 

међу ученицима  

Чланови 

Тима,директор, 

ученици по 

један из првог, 

другог и трећег 

разреда  

састанак Тима, 

часови 

одељењског 

старешине  

 
Август 

−  

−  

−  

Анализа рада Тима и израда извештаја о 

раду  

Израда Плана рада за 2023/ 2024. 

Припреме за почетак нове школске 

године  

Чланови  

Тима,директор  
састанак Тима  

  

Задатак школе је да заштити сваког ученика од насиља, злостављања изанемаривања. У 

установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље,злостављање и занемаривање 

деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и 

ученика или запослених.   

  

 

 

 

 

 



Остале активности на реализацији заштите ученика од злостављања и занемаривања:  

Мере за стварање безбедне средине за живот и рад ученика  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 
− Стварање климе разумевања и 

толеранције  

Одељењске 

старешине  

Наставници  

ЧОС  

Грађанско 

васпититање  

 − Укључивање свих интересних група  

Одељењске 

старешине 

Стручни  

сарадници 

Директор  

Родитељски 

састанак  

Савет родитеља  

Школски одбор  

 
− Развијање осетљивости за 

препознавање насиља  

Стручни  

сарадници 

Наставници  

У току наставе  

 

−  
Благовремено информисање о 

заштити  

Одељењске 

старешине  

ЧОС  

Родитељски 

састанак  

 

−  
Дефинисање процедуре заштите  

Наставничко 

веће  

Седнице стручних 

органа  

 

  

Сарадња са локалном заједницом  

Одељењске 

старешине 

Стручни  

сарадници 

Директор  

Разговор  

 
−  Саветодавни рад  Педагог  Разговор  

 

 

 

 

 

 



Мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и  

занемаривање у школи  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  
Спровођење поступка реаговања на 

насиље  
Одељењска већа  

Примена 

правилника  

−  Успостављање система заштите  

Одељењска већа  

Наставничко веће  Примена 

правилника  

−  Праћење врсте и учесталости насиља  Наставник 

социологије  
Евиденција  

−  Отклањање последица насиља  

Одељењски 

старешина  

Наставници 

ЧОС  

Настава 

изборних 

предмета  

−  Саветодавни рад са децом која трпе 

(врше) насиље  Педагог  
Педагошки 

разговор  

 

  

Информисање родитеља о 

насилничком понашању детета  

Одељењске 

старешине  

Директор  
Разговор  

  

Све активности ће се првенствено реализовати у школи, на седницама Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора. Тим за заштиту ће подносити извештај о реализацији 

Програма заштите. Тим ће урадити анализу предузетих мера и акција . 


