
Економско-трговинска школа 

К у л а 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 

ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кула 28.10.2014. 

 

 

 



У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи, неговања 

атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим за 

заштиту ученика од насиља је  у току I квартала школске 2014/2015. године у 

оквиру планираних превентивних активности , урадио следеће: 

* У септембру месецу: 

- Формиран је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемариваља у чијем раду учествују поред запослених у школи и ученици  
чланови УП: Денеш Галамбош - III 8, и Делић Јелена - III 5; родитељ - члан 
Савета родитеља – Пјевач Милица и полицајац позорник задужен за школу, 
Душко Шарац. 
 
- На првом састанку Тима  дефинисане су дужности сваког члана Тима 

-На састанку Ученичког парламента  11.09. педагог школе упознала је 
ученике са Планом рада Тима и планираном активношћу на оснаживању 
ученика да пријаве сумњу на насиље, водећи рачуна о принципу 
поверљивости. Такође их је упознала са планираним вршњачким едукацијама 
на различите теме, везане за насиље. 

- На седници ОВ одржаној 12.09. координатор Тима упознала je  запослене са  
Планом превентивних и интервентих активности Тима за ову школску 
годину и поднела је извештај о активностима Тима до 11.09.2014. године. 

- За први родитељски састанак ,чланови Тима и управа школе припремили су 
материјал са  којим су одељењске старешине упознале  родитеље. На тај 
начин родитељи су  упознати са   мерама које школа предузима да би 
ученици у њој били безбедни. 

-  Израђен је распоред и организовано дежурство наставника  и ученика. 
 
- Израђен је подсетник за  обавезе дежурног ученика, који се налази у књизи 
дежурства.  Одељењске старешине су биле у обавези да га прочитају на ЧОС-
у  и упознају своје ученике са њиховим обавезама. 
 



- 13. 09.2014.  наставници и ученицишколе посетили су  црквене објекте у 
Кули 
 
- 16.17и.19.09.-2014. ученик, Денеш Галамбош- волонтер Црвеног крста, 
спровео је вршњачку едукацију ученика  I1,I4,I5,I6 i III8 на тему '' Трговина 
људима''  

У октобру месецу:  

-Поводом обележавања Дечије недеље (прва недеља октобра), на предлог 
Ученичког парламента  организована је  акција „У туђим ципелама“, где су 
ученици  и наставници  заменили улоге на часу.  Акција је успешно 
спроведена у многим разредима. Доказ о томе налази се у Књизи евиденције 
образовно-васпитног рада. 

-01.10.2014- поводом обележавањеа Међународног дана старих  организована 
је  посета Дому  за старе. Присутни су били директор школе, шеф ресторана 
и ученици угоститељских одељења. 
  
- 08.10. 2014- реализован је јесењи крос  

-11.10.2014-  у Новом Саду  одржано је  предавање и радионица, под називом 
„Филмовање“, циљеви пројекта су: унапређење приступа садржају наставе у 
формалном образовању  Нашу школу су представљале ученице 3.разреда 
Николина Јечменица и Ана Мика , са наставницом српског језика и 
књижевности Драганом Мандић. 

- 17.10. 2014 - ученици наше школе угоститељских смерова, Денеш 
Глалмбош и Борис Клајн,  са својим наставницама Слободанком Милић и 
Марином Маленицом, представили су се на Сајму здраве хране у 
Пољопривредној школи у Црвенки. Манифестацији су присуствовали и 
директорка Снежана Делић, наставник и шеф школског ресторана Драган 
Бубало и помоћник директора  Александра Секулић. 

-23.10.2014- у одељењу II4,  код наставнице Александре Секулић, два часа 
часа српског јика и књижевности, претворена су у мини трибине посвећене 
стопедесетгодишњици смрти Вука Караџића. Ученици Милош Шибалић, 



Љубомир Шљиванчанин, Теодора Дринић и Попин Наташа, представили су 
четири сегмента Вуковог рада. 

- 23.10.2014-  колегинице Драгна Мандић и Александра Секулић ажурирале 
су сајт школе у вези са заштитом ученика од насиља. 

- Вршњачка едукација о значају добровољног давања крви , планирана за 
октобар 2014. године, померa се за април 2015. Године јер ће,  по процени 
чланова Тима, имати већи ефекат  јер се  у мају планира акција добровољног 
давања крви.   
 
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 2014/2015. године.  
 
Извештај у прилогу.  

 
 

       
 

                                                              Координатор Тима за заштиту ученика: 

                                                                                         

                                                                        дипл ецц  Ђурђина Боговачки 

 


