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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи броји 11 
чланова: директор школе, педагог школе, секретар школе, четири члана из реда 
наставника, представник Савета родитеља, два ученика - представника ученичког 
парламента, као и школски полицајац.  
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  израдио је Програм за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у Школи за ову школску 
годину,  који је саставни део Годишњег плана рада Школе. 
 
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 
процедуре у поступању у заштити ученика од насиља.  
 
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 
ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 
Неки од циљеви Програма у превенцији су следећи: подстицање и развијање климе 
прихватања, толеранције и међусобног уважавања; пружање помоћи ученицима у 
савладавању личних проблема и проблема у учењу; информисање о правилима, кућном 
реду; омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 
излагања опасности врше пријављивање насиља; спровођење психо-социјалног 
програма превенције кроз обуку за ненасилну  комуникацију, самоконтролу реаговања и 
понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина; сарадња са родитељима 
путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и групних разговора, сарадња са 
службама ван школе. 
Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања донели су 
План рада Тима за ову школску годину у оквиру кога је утврђена динамика и носиоци 
активности.  
У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током првог квартала 
реализоване су следеће активности: 

* Током септембра: 
 - На првом родитељском састанку одељењске старешине су упознале родитеље са 

Начином правдања изостанака ученика, Кућним редом, Правилником о васпитно-
дисциплинској одговорности ученика, Правилником о оцењивању, Протоколом о 
поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања, као и са постојањем Тима 
за каријерно вођење и саветовање. 
 - Одељењске старешине  су на ЧОС-у упознале  ученике са њиховим правима и обавезама, 
са правилима понашања у школи, са васпитним и васпитно-дисциплинским мерама за 
неизвршавање радних обавеза, са постојањем Тима за заштиту ученика од насиља, 
процедурама и мерама заштите.  
 



- Педагог школе и координатор Тима за заштиту ученика од насиља направили  су списак 
чланова Тима и место и време где им се ученици могу обратити и затражити помоћ. 
Списак је истакнут на огласној табли школе и  постављен на сајту школе. 
 
- 21.09.2017. Предавање на тему "СИДА и болести зависности" коме су присуствовали 
ученици одељења III-4 и IV-3, а предавач је била Теодора Шарчев, волонтер ЈАЗАС-а. 
- 21.09.2017. радионица "Идентитет" у оквиру пројекта "Живети толерантно" реализована 
у осмим разредима Основне школе "Иса Бајић" у Кули. Радионицу су реализовале ученице 
Јана Перичевић III-1, Маја Мирић III-4 и Љиљана Попадић III-4 заједно са наставницима 
Идом Миловић и Драганом Мандић. 
-  21.09.2017. Презентација ученице Милице Бабић III-2 на Наставничком већу о боравку у 
Швајцарској. 
- 22.09.2017. Реализација акционог плана од стране локалног партнера за пројекат 
"Живети толерантно" са родитељима и децом која су боравила у Швајцарској. Тема: осврт 
на боравак (Follow up) уз присуство Иде Миловић и Драгане Мандић. 
- 25.09.2017. Реализација акционог плана у одељењу III-2, радионица под називом 
"Стереотипи и предрасуде" од стране локалног партнера за пројекат "Живети толерантно". 
(наставник Ида Миловић) 
- 26.09.2017. одржан огледни час у одељењу III-1 на тему "Речник осећања", предметни 
наставник Александра Секулић. 
- 28.09.2017. у СТШ „Михајло Пупин“ у Кули, у организацији Војвођанске пикадо 
федерације, одржане су квалификације за јуниорско првенство Војводине у пикаду. 
Нашу школу је представљало 11 ученика, 6 у женској и 5 у мушкој конкуренцији. 
У мушкој конкуренцији поносни смо на учешће, док су у женској конкуренцији девојке 
наше школе освојиле сва три прва места: 

1. место Марија Радуловић I-1 
2. место Љиљана Попадић III-4 
3. место Ања Рајић I-1 - 29.09.2017. године у организацији Стручног већа наставника физичког васпитања, 

одржан је јесењи крос. На кросу је учествовао 181 ученик и велики број наставника и 
одељењских старешина. 
 

* Током октобра : 

- 03.10.2017. године отворен је нови део школске зграде. 
Захваљујући подршци Покрајинске владе и покрајинског секретаријата  за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Локалне самоуправе 
општине Кула, отворен је нови део у школској згради. 
Завршетком  радова  добијено је нових 450 m2 простора, што је омогућило рад у једној 
смени. 
Рад у једној смени омогућава: 

 бољу организацију наставног рада   
 бољу реализацију ваннаставних активности (у поподневним часовима се лакше   

могу организовати допунски, додатни рад и секције) 
 виши ниво безбедности и сигурности ученика,  



 да по завршетку наставе, наставници могу да раде на пословима који произилазе из 
чланства у тимовима, стручним већима, стручним активима, самовредновању, 

 - 05.10.2017. године, ученици школе у пратњи наставника, посетили су МНРО „Плава 
птица“ и  Дом за старе и пензионере у Кули. Посета штићеницима МНРО „ Плава птица“ 
била је у оквиру обележавања Дечје недеље, а у склопу планираних активности сарадње са 
институцијама локалне самоуправе. 
Ученици су провели један школски час дружећи се са штићеницима МНРО „Плава птица“ 
и у разговору са директором ове установе Марком Кошутићем. 
У склопу традиционалне манифестације октобар – месец старих „ Сунчана јесен живота“, 
 ученици су посетили  Дом за старе и пензионере и са штићеницима ове установе провели 
време у дружењу и разговору. Ове посете имале су за циљ подстицање ученика на 
хуманост и волонтаризам, као и подсећање на људска и дечја права. Ученици су 
штићеницима обе институције однели пригодне поклоне. 
- 06.10.2017. у оквиру обележавања "Дечије недеље" одржан је час-радионица "У туђим 
ципелама" у одељењу III-3, предметни наставник Александра Секулић. 
-  Током октобра реализована је хуманитарна акција прикупљања новца за помоћ 
петогодишњој Бојани Стојков која болује од тешке болести, а исто тако организована је 
акција прикупљања добротворних прилога за помоћ "Друштву инвалида за церебралну и 
дечију парализу" из Сомбора. 
- Током октобра месеца, у оквиру међуопштинског конкурса "Месец књиге", чланови 
стручног већа српског језика и књижевности учествовали су слањем ученичких радова. 
- 12.10.2017. реализована је посета Полицијској  станици и организацији Црвеног крста 
Кула, чиме ученици наше школе настављају са планираним посетама у оквиру сарадње са 
институцијама у локалној заједници. 
У разговору са представницима ПС размењена су мишљења о заначају сарадње школе и 
полиције у циљу повећања безбедности ученика , али и могућности сарадње у циљу 
превенције и едукације ученика по питањима безбедности у саобраћају и злоупотреби 
психоактивних супстанци. 
Посета Црвеном крсту је протекла кроз креативну радионицу и дружење наших ученика и 
ученика корисника ове организације. Са Недом Рајачић, секретаром  Црвеног крста, 
договорена је и сарадња. У наредном периоду биће реализована радионица о Трговини 
људима, затим Мотивациона радионица о добровољном давању крви. Планирана је и 
акција доброваљног давања крви у школи, као и обука нових волонтера за рад у  овој 
организацији. 
- 16.10.2017. Ученици основне школе “Иса Бајић“ заједно са нашим ученицима обележили 
су Дан здраве хране. У оквиру посете нашој школи са наставницима практичне наставе су 
се у пријатном дружењу упознали са  радом наше школе, и  том приликом направили 
здраве посластице. 
- 18.10.2017. ученици наше школе посетили су Општину Кула, где су их примили 
председник општине Перица Видекањић, начелник за друштвене делатности Драгана 
Потпара и  заменик председника општине, Карољ Валка.  Такође, истог дана у Центру за 
социјални рад, ученици су у разговору са директорком Центра упознати са надлежностима 
ове установе и са тиме на које све начине запослени у овој установи пружају подршку и 
помажу својим суграђанима. У разговору је истакнута добра сарадња  Центра са нашом 
школом у протеклим годинама.  



- 20.10.2017. ученици су посетом Дому здравља у Кули завршили планирани обилазак 
институција са којима је  школа у претходном периоду имала добру сарадњу и које су јој 
биле подршка у раду. У получасовном разговору са директором ове установе др Жарком 
Шевином договорена је сарадња у стручним предавањима на теме хигијене, заразних 
болести и здравих стилова живота. 
-  20.10.2017. посета манифестацији "Дани здраве хране" која се традиционално одржава у 
Средњој стручној школи у Црвенки. 
- 21.10.2017. у оквиру манифестације "Дани бундеве" ученици друге и треће године 
образовног профила кувар, заједно са предметним наставницима Слободанком Милић и 
Марином Маленицом учествовали су са производима ђачке радионице на свом 
изложбеном штанду. 
-  26.10.2017. одржана је радионица на тему "Трговина људима" за ученике одељења I-1,  
I-2 и I-3, а радионицу је водила Тамара Јовановић, волонтер Црвеног крста. Радионица ће 
поново бити одржана 02.11.2017. за ученике одељења I-4 и I-5. 
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у првом кварталу  имао 
је  три састанка на којима су анализирана актуелна дешавања у вези безбедности ученика 
у школи.  
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj  о насилним ситуацијама  за први  квартал  школске 2017/2018.  
године.  
    
Извештај у прилогу.                               
 
         Координатор Тима 
                                                                   дипл.ек. Александар Шуша 

 
 

 


