Програм Тима за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и
занемаривања

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Конституисање Тима, избор
координатора и договор о раду у овој
школској години

Формирање тима, подела
задужења, давање предлога

Чланови Тима

септембар

Увид у записник

Доношење плана рада Тима

Израда и усвајање плана рада

Чланови Тима

септембар

Увид у План и у Годишњи
план рада школе

Слање документа електронским
путем свим запосленима

Чланови Тима

септембар

Увид у послате мејлове

Одељенске старешине

септембар

Увид у документацију
одељенских старешина

Одељенске старешине

новембар

Увид у записнике са
родитељских састанака

Одељењски старешина

септембар

Увид у записнике са
родитељских састанака

септембар

Увид у план Тима, Годишњи
план рада школе и записник

друга половина

Увид у записник ВТ

Информисање запослених о
планираним активностима и
упознавање са програмом рада Тима
Информисање ученика о планираним
активностима и могућности тражења
подршке и помоћи од Тима
Информисање родитеља о планираним
активностима и могућности тражења
подршке и помоћи од Тима
Упознавање родитеља о стању
безбедности у школи, мерама за
побољшање постојеће ситуације и
превентивним активностима
Припрема програма превенције
Конституисање Вршњачког тима и

Упознавање ученика са планираним
активностима на часу одељенског
старешине.Дискусија
Упознавање родитеља са планирам
активностима на родитељским
састанцима
Информисање на родитељским
састанцима
Планирање различитих активности
и садржаја на превенцији насиља,
дискриминације и других облика
ризичног понашања
Избор чланова, формирање ВТ и

Чланови Тима

Одељењске старешине

доношење плана рада ВТ

израда плана рада

Координатори ВТ

Дефинисање улога и одговорности у
примени процедура и поступака –
успостављање ланца одговорности
руководства, чланова Тима, дежурних
наставника, предметних наставника,
одељењских старешина и осталих
запослених у школи

Утврђивање јасних и прецизних
улога и одговорности свих
запослених у школи у примени
процедура и поступака

Чланови Тима
Директор

почетак октобра

Информисање запослених о утврђеним
улогама и одговорностима

Презентовање утврђених улога и
одговорности на седници
Наставничког већа

Чланови Тима
Директор

октобар

Анализа безбедности ученика у школи
и предлог мера за унапређивање

Анкетирање ученика о безбедности
у школи

Примена утврђених поступака и
процедура у ситуацијама
дискриминације и насиља

Спровођење одговарајућих
поступака и процедура у
ситуацијама дискриминације и
насиља

Сарадња са Школском управом
МПНТР, Полицијском управом, ЦСР,
Домом здравља, локалном
самоуправом
Праћење и вредновање врста и
учесталости дискриминације и насиља
путем истраживања, запажања и
провера
Праћење и извештавање органа
установе о остваривању и ефектима
програма заштите

Континуирана сарадња и
укључивање спољашње мреже
заштите у повећање безбедности
ученика
Редовно ажурирање података у
вези са безбедношћу ученика и
планирање даљих активности на
основу тих података
Редовно информисање директора и
стручних органа о: учесталости
инцидентних ситуација и броју
пријава, заступљености различитих
облика и нивоа дискриминације и

Чланови Тима
Одељењске старешине
Ученички парламент
Вршњачки тим
Чланови Тима
Одељењске старешине
Секретар
Директор
Наставничко веће

септембра,октоб
ар

Током школске
године

Увид у записник Тима
Штампани материјал на
огласној табли

Увид у записник са седнице
НВ, обавештење на
огласној табли
Увид у записнике
Парламента, Вршњачког
тима и записнике у
Дневницима

Током школске
године

Увид у записнике

Чланови Тима
Директор
Стручни сарадници

Током школске
године

Увид у записнике

Чланови Тима
Одељењске старешине

Током школске
године

Увид у записнике

Чланови Тима
Директор
Стручни сарадници
Наставничко веће

Током школске
године

Увид у записнике

Пружање подршке ученицима који трпе
дискриминацију, насиље, злостављање
и занемаривање

Рад са ученицима која врше
дискриминацију, насиље, злостављање
и занемаривање

насиља, броју повреда, учесталости
и броју васпитно-дисциплинских
поступака, броју ученика у
појачаном-васпитном раду, учешћу
у обукама у превенцији
дискриминације, насиља и других
облика ризичног понашања,
потребом за даљим усавршавањем
у области превенције, броју и
ефектима акција које промовишу
сарадњу, разумевање и
толеранцију, степену и квалитету
укључености родитеља у живот и
рад Школе
Интервенисање у циљу
заустављања ДНЗЗ, осигуравање
безбедности ученика изложених
ДНЗЗ, примена мера на смањивању
ризика од понављања, ублажавање
последица и праћење ефеката
предузетих мера
Реализација појачаног-васпитног
рада са ученицима која врше
дискриминацију, насиље,
злостављање и занемаривање уз
примену предложених активности
из Правилника о друштвенокорисном и хуманитарном раду

Саветодавни рад са родитељима

Информисање родитеља о
планираним активностима и
могућностима пружања подршке

Прикупљање документације и вођење
евиденције

Прикупљање потребне
документације и вођење прописане

Увид у записнике
Увид у евиденцију случајева
насиља, дискриминације,
злостављања и
занемаривања

Чланови Тима
Одељењске старешине
Предметни наставници
Стручни сарадници

Током школске
године

Чланови Тима
Одељењске старешине
Предметни наставници
Стручни сарадници

Током школске
године

Увид у записнике

Током школске
године

Увид у записнике

Током школске
године

Увид у записнике

Чланови Тима
Одељењске старешине
Предметни наставници
Стручни сарадници
Одељењске старешине
Предметни наставници

Вредновање рада Тима

евиденције по нивоима насиља
Анализа и израда извештаја два
пута у току школске године

Чланови Тима
Координатор Тима

Јануар
јун

Увид у записнике
Извештај

Превентивне активности

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Упознавање запослених,ученика и
родитеља са Правилником о протоколу
поступања у установи у одговору на
насиље,злостављање и занемаривање

Слање документа електронским путем.Излагање на
родитељским састанцима и на часу одељенског
старешине.Качење на сајт школе

Директор,чланови
Тима,одељенске старешине

Током септембра и
октобра

Реализатори
семинара,запослени,директор

Током школске године

Стручно усавршавање запослених

Обележавање Дечје недеље
Физичке мере превенције
Прављење одељењских правила
понашања
Организовање предавања, трибина и
разговора

Планирање семинара са циљем стицања знања и
развијања вештина за конструктивно реаговање на
насиље и за уочавање понашања која указују да дете
трпи насиље
Организовање друштвених, културних, хуманитарних и
спотских активности, посета и дружења, радионица
Добро организовано дежурство запослених,видео
надзор,ограђено двориште,адекватно осветљење у
згради и дворишту
Заједничко доношење правила понашања.Израда паноа
у учионицама
Реализација предавања на тему Превенција
злоупотребе психоактивних супстанци,Трговина

Тим, Ученички парламент,
одељењске старешине

Октобар

Запослени,директор

Током године

Ученици и одељењске
старешине
Сарадници из МУП-а, Ужичког
центра за права детета и

Октобар
Током школске године

Кутија поверења
Истраживање учесталости и облика
насиља у школи

Обележавање Дана толеранције
Активности и програме који се у школи
реализују ускладити и усмерити на
стварање погодне климе у школи

људима,Толеранција,Конструктивно решавање
проблема и др
Пружање могућности за анонимно пријављивање
насиних ситуација, прегледање и интервенција
последњег петка у месецу
Утврђивање постојећег стања безбедности ученика у
школи, упознавање свих актера са добијеним подацима и
доношење акционог плана за превазилажење проблема
Уређивање паноа и постера и организовање предавања
на тему Спречимо вршњачко насиље за ученике V
разреда
Искористити поједине садржаје наставних предмета за
превенцију насиља(српски језик,свет око нас,физичко
васпитање,верска настава..)

Обележавање Дана дечјих права

Организовање изложби, радионица и дргих садржаја

Организовање културних, забавних,
друштвених и спортских активности
Организовање културних, забавних,
друштвених и спортских активности

Журке за ученике VII и VIII разреда, приредбе за свечани
пријем првака, Савиндан и крај школске године, посете
позоришним и биоскопским представама, спортска
такмичења уз учешће ученика, родитеља и наставника

Хуманитарне акције

Организовање помоћи или учешће у акцијама које
организује Црвени крст

Промовисање школе

Уређивање и издавање школског листа „Расадник“
једном годишње, сарадња са локалним медијима

Подстицање ученика за израду
презентација, постера и зидних новина
о насиљу и превенцији

Укључивање ученика у превенцију и спречавање насиља

стручни сарадници школе

Координатор Тима, психолог
и педагог
Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
Ученички парламент

Предметни наставници
Ученички парламент,
Тим,учитељи,одељенске
старешине
Ученички парламент, Тим,
учитељи, одељењске
старешине, наставници
српског језика и физичког
васпитања
Подмладак ЦК, Ученички
парламент
Ученички парламент,
новинарска и литерарна
секција, Тим, директор
Сви чланови Тима

Током школске године
Октобар
Новембар

Новембар
Током године

Новембар

Током школске године
Током школске године

Током школске године
Током целе школске
године

