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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.Тим за заштиту ученика 
од насиља, злостављања  и занемаривања имао је у другом кварталу три 
састанка на којима је анализирана примена Програма и констатаовано је да су 
све превентивне активности дефинисане Програмом за II квартал ове 
школске године,   спроведене. 

* У  октобру  месецу: 

30. октобар 2014. Наставница Аника Војчена и  ученици  различитих 
образовних профила снимили су  кратак филм о раду ученика у ђачкој 
радионици и ђачком киоску наше школе. Филм је постављен на сајт школе. 

31.октобар 2014- одлазак на 59.Међународни београдски сајам књига „Време 
је за књигу“; ученици сва четири разреда  и нaставнице српског језика и 
књижевности: Тања Симуновић Тулић, Даница Парошки, Драгана Мандић и 
Александра Секулић. 

* У  новембру  месецу: 

6. новембра 2014 -  на састанку ученичког парламента  чија је главна  тема 
била насиље и заштита ученика, дискутовало се о мерама безбедности 
ученика и како спречити насиље. Ученици су се једногласно изјаснили да се 
осећају безбедно на часовима и на одморима,  како у школи тако и у 
школском дворишту. 

-По календару школског такмичења остварени су следећи рeзултати у 
екипним спортовима: 

10.новембар - општинско такмичење – кошарка  

мушка екипа 1. место; женска екипа 1. место 

21. новембар – окружно такмичење – кошарка  



мушка екипа 2. место; женска екипа 1.место 

26.новембар – међуокружно такмичење – кошарка ; женска екипа – 3.место 

13.новембар- општинско такмичење- фудбал;  мушка екипа 2. место  

21 и 23.новембра 2014.- одржан је Куп  Толеранције у Зрењанину; ученице 
наше школе освојиле су Куп у одбојци; Овај успех су оставриле: Дејана 
Бедичин, Јована Крупљанин, Викторија Соколовски, Кристина Басара, 
Снежана Гроздић, Соња Томчић, Милица Козачевић,Весна Бајић, Данијела 
Зекић и Марија Васиљевић; тимом је руководио наставник физичког 
васпитања Веселин Ђурковић. 

У другој половини  новембра спроведена је  анкета о безбедности ученика у 
школи, у одељењима : I3, I6, II 1, II 5, III 1; III 7 i IV 4. Статистичку обраду 
података извршила  је коолегиница Сандра Орбовић. Са  разултатима анкете  
педагог и психолог школе су  упознеле  чланове Тима за заштиту ученика од 
насиља. Педагог школе,  резултате анкете  је представила   члановима  Савета  
родитеља,  а чланове Наставничког  већа ће упознати са истим   на седници 
25.12.текуеће године. 

28.новембар 2014.- Договор са волонтерима, вршњачким едукаторима:Ана 
Дронић, Јелена Свирац, Сузана Џувер и  Сташа Кукић , о реализацији 
радионице „ Полно преносиве болести“, поводом Светског дана борбе против 
ХИВА; носиоци активности су били волонтери Омладине ЈАЗАС-а и Тим за 
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Радионице су реализоване у преиоду од 1.-5. децембра  на часовима 
Одељењског старешине у одељењима: I1,I2,I3,I5 и I6. 

* У децембру месецу:  

1.децембар 2014 –обележен је Светски дан борбе против сиде -наша школа је 
угостила представнике Канцеларије за младе општине Кула, као и 
представнике Црвеног крста и омладине „Јазаса“и организовала предавање 
на тему значаја превенције сиде; сарадњу је оставрио ђачки парламент чијим 
радом руководи наставница енглеског језика Љубица Поповић. 



3.децембар 2014 - посета Црвеном крсту са ученицима III разреда  и  

5. децембра  са ученицима II  разреда , који желе да волонтирају у овој 
организацији. Упознавање са областима у којима могу да се ангажују и дају 
свој допринос у помоћи својим суграђанима. Црвени крст : Неда Рајачић, 
Бранислава Леђанац Економска школа:Александра Секулић , помоћник 
директора ,  Гордана Банатски, психолог и Мирјана Бојанић, педагог. 

4. децембар 2014- одржано је  предавање „Значај поста за хришћане“ 
координатора за верску наству Епархије бачке  Жељка Латиновића , које је 
организовао вероучитељ наше школе,  Раде Булајић. 

9.децембар 2014.-  педагог М.Б. на седници НВ упознала је чланове са  
Програм Тима за заштиту ученика од насиља , подсетила  је на врсте и нивое  
насиља као и на  процедуре  у ситуацијама насиља.  

Том приликом одељењским старешинама подељени су  обрасци  за појачан 
васпитни рад : за први ниво насиља , за изостајање са наставе и остале 
прекршаје. 

12.13.  и 14.децембр  2014- ученице Ивана Тулић и Александра Грујић  у 
организацији Црвеног крста биле су на едукацији У Б. Паланци  н а тему: 
Превенција сиде. 

16. децембар 2014.-  спроведена је анкета о безбедности ученика у школи . 
Анкету су попунили родитељи , чланови Савета родитеља. Педагог школе 
статистички је обрадила анкету и резултате  представила  18.децембра  на 
састанку Тима за заштиту ученика. Са резултатима анкете чланове 
Наставничког већа , педагог школе ће упознати на седници НВ 25.децембра  
т.године. 

22.децембaр 2014-одржан је  јавни час под називом „Нушићем о Нушићу“ 
Ученици II1 обележили су стопедесетгодишњицу рођења Бранислава 
Нушића. Менторство наставнице Александре Секулић у сарадњи са 
наставницом Драганом Мандић. Часу су присуствовале  директорка Снежана 
Делић и наставница  Ивана Уранкар. 



22. децембар 2014. – додељена су признања и награде за учешће на 
литерарног конкурса за средње школе у општину Кула, који је организован у 
оквиру 54. Културно-пропагандне акције МЕСЕЦ КЊИГЕ: Награде су 
освојиле:  

1. награду - Тамара Тоскић -III 5 

2. награду – Драга Ловрић - IV 4 

Похвале: 

- Јована Недић -IV2 ,Сузана Џувер- IV 4 и Нина Костић - IV 4 

22.децембар 2014.- организовна је посета Културном центру у Кули – 
пројекција филма ''Непослушни-'' редитељке Мине Ђукић из Куле. 

На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских 
старешина  састављен је извештај о насилним ситуацијама  за прво 
полугодиште школске 2014/2015. године.  
 
 
Извештај у прилогу.  

 
 

                                                               Координатор Тима за заштиту ученика: 

                                                                                         

                                                                      Дипл. ецц.  Ђурђина Боговачки 

 

 

 


