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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  ОД  НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА , ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Програм дефинише ПРЕВЕНТИВНЕ и ИНТЕРВЕНТНЕ активности у циљу заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања, затим појам и врсте насиља као и начин 

вођења евиденције насилног понашања у школи. 

 Програм ће своје циљеве остварити креирањем ПЛАНА са тачно дефинисаним 

активностима, носиоцима активности, временом реализације и начином евидентирања 

активности. 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ: 

 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 

ученика, наставника и родитеља 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих који су укључени 

у живот и рад школе, на препознавање дискриминације, насиља, 

злостављања и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 

 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 Успостављање система ефикасне заштите ученика и запослених 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите 

 Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција у заједницу 

вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који врше насиље, који трпе насиље и који су 

посматрачи насилне ситуације 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 



социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем тимова за појачан васпитни рад, Савета родитеља, 

родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи 

 

План рада Тима за заштиту усклађен је са Правилником о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, „ Службени гласник РС“ бр. 

46 од 26. Јуна 2019, 104 од 31.7. 2020. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ: 

 

1. Дефинисање улога и одговорности чланова тима и упознавање са циљевима и 

задацима рада 

2. Анализа стања у остваривању равноправности и распрострањеност облика 

нетолеранције 

3. Доношење Програма превенције и начина поступања у случају дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

4. Примена евиденционих листа и матрица за процену ризика од дискриминације 

5. Представљање Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање  од 31.7.2020. 

6. Упознавање свих ученика школе са спровођењем 

ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА, правилима понашања у школи и оцењивањем владања на 

часовима одељенског старешине 

7. Упознавање родитеља на родитељским састанцима са спровођењем ПОСЕБНОГ 

ПРОТОКОЛА, правилима понашања у школи и оцењивањем владања 

Информисање о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у 

спречавању и заштити од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

8. Избор чланова Вршњачког тима 

9. Активности усмерене на развој личних и социјалних вештина за конструктивно 

решавање проблема, толерантно понашање и ненасилну комуникацију. Полазна 

основа за ову активност је акциони план ШРП  област 2 Подршка ученицима 

10. Припрема презентације о начинима спречавања и реаговања у случајевима 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

11. Упознавање новопридошлих колега са радом тима,а у складу са Протоколом о 

прилагођавању новопридошлих наставника 



12. Договор о начину сарадње са Вршњачким тимом и наставницима у процесу сузбијања 

дискриминације и насилног понашања у школи 

13. ЧОС посвећен заштити од дискриминације и насиља 

14. Одређивање кутка посвећеном  теми ненасиља 

15. Уређење паноа 

16. Кутија поверења 

17. Избор родитеља за појачан васпитни рад са ученицима 

18. Сарадња Тима са тимовима за појачан васпитни рад 

19. Сарадња тима са родитељима члановима тимова за појачан васпитни рад 

20. Доношење одељенских правила 

21. Избор ученика за ученички парламент 

22. Активности усмерене на развијање социјалних и емоционалних вештина код ученика 

23. Анализа стања у установи у вези са насиљем 

24. Анализа стања у установи у вези са насиљем 

25. Обележавање Међународног дана толеранције (Недеља лепих порука) 

26. Упознавање ученика са повељом дечијих права-УН 

27. Предлагање обуке запослених за спречавање дискриминаторног понашања Тиму за 

стручно усавршавање 

28. Укључивање тима за заштиту у израду ИОП-а за ученика по потреби 

29. Предлог мера за унапређење превенције и заштите од дискриминације 

30. Израда плана заштите од дискриминације 

31. Израда нових и презентовање филмића на ЧОС у оквиру програма против 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

32. Обележавање Светског дана равноправности 

33. Анализа стања у установи у вези са дискриминацијом и насиљем 

34. Помоћ Вршњачком тиму у самосталном функционисању 

35. Осмишљавање акција против насилништва-литерарни и ликовни радови 

36. Савети и препоруке за решавање сукоба и начина реаговања на насиље 

37. Избор за најбољег друга у одељењу 



38. Игре без граница 

39. Анкетирање ученика о ефикасности рада Вршњачког тима 

40. Евалуација анкете 

41. Извештавање по полугодишту 

42. Евалуација рада тима 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ: 

1. Сарадња са свим релевантним институцијама (МУП, Центар за социјални рад, Дом 

здравља, медији, Школска управа) 

2. Континуирано евидентирање случајева дискриминације и насиља 

3. Рад са децом која врше насиље 

4. Подршка деци која трпе насиље 

5. Саветодавни рад са родитељима 

6. Помоћ наставницима у решавању случајева насиља у одељењу 

7. Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља 

8. Охрабривање деце и посматрача да конструктивно реагују 

9. Праћење ефеката предузетих мера 

10. Сачињавање распореда дежурства наставника 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања у 

ОШ „Марија Трандафил“ 


