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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи броји 12 
чланова: директор школе, педагоо школе, секретар  школе, четири члана из реда 
наставника, представник савета родитеља и два ученика- представника ученичког 
парламента.  

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. Такође су у оквиру Акционог плана донете нове 
превентивне активности,  утврђена је 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 првих разреда  су прочитале 
поздравно писмо управе школе и Тима за заштиту ученика. Писмом  су родитељи 
упознати са активностима које се предузимају у школи у циљу заштите ученика, као и са 
обавезом да ОС ове године одрже по 2 радиоице на тему дигиталног насиља, на ЧОС-у. 
Такође су ОС затражиле помоћ и сугестије родитеља на ову тему. 

 



-Одељењске старешине  су на ЧОС-у упознале  ученике са њиховим правима и обавезама, 
са правилима понашања у школи, са постојањем Тима за заштиту ученика, процедурама и 
мерама заштите. Ученици су упознати са обавезама дежурног ученика.Обавезе дежурног 
ученика налазе се и у књизи дежурства. 

-Наставник Сандра Орбовић направила  је 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. 

-Oд ове школске године у школи постоји Тим за вршњачку медијацију.Медијација је 
поступак у коме трећа, неутрална страна помаже особама у сукобу да реше неки проблем 
на обострано прихватљив и задовољавајући начин. Тимом ће кординирати Гордана 
Банатски,а чини га 11 ученика одељења 3-2, који слушају предмет Вештине комуникације. 
Координатор Тима и чланови Тима израдили су акциони план деловања. Овај тим 
сарађиваће са Тимом за заштиту ученика од насиља.  

- Од 14-.16.септембра за ученике првог и другог разреда одржане су мотивационе 
радионице за волонтирање у црвеном крсту. Предавач је био волонтер ЦК Светислав 
Вуков, а биле су присутне и представнице ЦК Кула Неда Рајачић и Бранислава Леђанац.  

- 10.09. наставници и ученици школе посетили су  црквене објекте у Кули 

* Током октобра : 

-01.10- поводом обележавањеа Међународног дана старих  у школском ресторану 
израђене су две торте и послате у Дом за старе у  Руском Крстуру и у Кули. 
 
- Почетком октобра Министарство просвете покренуло је пројекат  
 '' Превенција трговине децом и младима у  образовању''. Од Школске управе  Сомбор 
добили смо План акције за превенцију трговине децом и младима у образовању за ову 
школску годину, којим нас  је упознала са планираним активностима .  
Задаци њиховог Тима су састанци са директорима школа и стручним сарадницима , 
промоција пројекта и добијање сагласности од органа школе, обука за примену 
индикатора за идентификацију жртава трговине људима путем радионица, предавања , 
презентација, подела штампаног материјала. 
У превенцију трговине децом и омладином биће укључени  сви заспослени у школама, 
савет родитеља, ученички парламент, Тим за заштиту ученика . 
Након обуке задатак школе биће израда  Плана актиности , израда анекса школских 
докумената и имплементација пројекта. 

- 18.10. путем књиге обавештења  ученици су обавештени да се тог дана обележава 
европски дан борбе против трговине људима, као и о емитовању играног филма 



''Посматрачи'', чији је циљ подизање свести о трговини људима и предочавање начина 
превенције. 

 
- Од 19-21.октобра , у одељењима првог разреда, су одржане радионице о трговини 
људима. Предавачи су били волонтери ЦК Светислав Вуков и Денеш Галамбош. 
 

- 20.10. У Р.Крстуру одржано је Општинско такмичење у стоном тенису ј. Учествовали су 
следећи такмичари: 
Урош Бјекић 4-2Алекса Стоканић 4-1, Никола Ђуричић 3-3и Владана Радовић 3-3. 

У конкуренцији парова екипа је поражена у првој фази такмичења. 
У појединачној конкуренцији само је Владана Радовић освојила треће место. 
Нико се није пласирао у следећу фазу такмичења. 
 
 
-  21.10. у Пољопровредној школи у Црвенки отворен  је Сајам здраве хране .На сајму су 
учествовали ученици 2. разреда- кувари и 3. разреда- посластичари израдаом презентације 
производа здравае хране. Предметни наставници Марина Маленица и Негослава 
Јакић.Сајму су присуствовали в.д.дирекотр школе Даница Парошки, представник ђачке 
радионице Драган Бубало и ученици Урош и Марија Радовић- кувари 3-6. 
 
- Током октобра месеца ученици наше школе одазвали су се позиву мајке болесне ученице 
Иве Кесић из Врбаса и учествовали су у хуманитарној акцији прикупљања новчане 
помоћи за њено лечење у иностранству. Од укупно 21 одељења у акцији су учествовали 
ученици 14 одељења. 

-У првом кварталу ове школске године чланови стручног већа страних језика покренули су  

заједничку секцију која ће обједињавати  рад наставника енглеског и немачког језика. 

Назив ове секције је: ,,Драмска секција на енглеском и немачком језику'' а крајњи продукт 

рада биће представа коју ће  одржти у другом полугодишту.  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у првом кварталу  имао 
је  четири 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 2016/2017.  
године.  
    
Извештај у прилогу.                              Координатор Тима 
                                                          дипл.ек.Ђурђина Боговачки 


