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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања  и занемаривања имао је у овом кварталу 
два састанка на којима су анализиране превентивне и интервентне активности. Чланови 
Тима констатују  да су све планиране активности дефинисане Програмом за III квартал 
спроведене, односно да је у овом периоду било и више активности од  планираних. 
 
 
 

Реализација превентивних активности у III кварталу 
 
 

- У оквиру обележавања Националног дана без дуванског дима 31.01.2015. 
волонтери Црвеног крста Куле су одржали акцију у центру Куле са слоганом 
"Свака цигарета смета". Они су том приликом спровели и анкету, а такође су 
грађанима делили јабуке у замену за остављену цигарету. 
 

- У оквиру акције "Крв живот значи" волонтери Црвеног крста Куле су 25. и 26.02. 
2015. одржали едукацију ученика четврте године у циљу мотивације да што више 
ученика узме учешће у акцији добровољног давања крви. Ученици одељења II-2: 
Тијана Миличић, Соња Томчић, Дијана Фаркаш и Драган Ђођић су снимили и 
послали на конкурс филм "Будимо даваоци крви" у сарадњи са ментором, 
наставницом Александром Секулић. Напомињемо да је 21 ученик наше школе 
волонтер Црвеног Крста.  
 

- Ученици наше школе су учествовали на спортским такмичењима, и то на 
општинском такмичењу у одбојци које је одржано 04.02. учествовале су мушка и 
женска екипа. Женска екипа се пласирала и на окружно такмичење, које је одржано 
12.02.2015. 

 
     -     12.02.2015.Одржано је школско такмичење из енглеског језика за ученике четвртих 
           разреда : 
                                1. месдто Дарко Томајек 
                                2. место  Александра Пејић 
                                3. место  Никола Копанић 
 
 

-     14.02.2015. обележен је Дан заљубљених. У томе су учествовали ученици, 
координатор Ученичког палрамента Љубица Поповић  и Ђурђина Боговачки, 
координатор овог тима. 

- Поводом обележавања "Дана матерњег језика" ученици наше школе снимили су 
кратки ученички филм са темом мултикултуралности. Наслов филма је "Приче из 
моје учионице" и једна од тема филма је матерњи језик. Филм је приказан и као 
презентација школе у дечјем селу ''Песталоци'' у Швајцарској у оквиру пројекта 
"Живети толерантно". 



- У оквиру пројекта "Живети толерантно" ученици првих и других разреда заједно са 
наставницама Идом Миловић, Драганом Мандић и Иваном Илић боравили су у 
Швајцарској у дечијем селу "Песталоци" у периоду од 24.02 до 11.03.2015. 

 
- 20.02.2015. одржано је школско такмичење из српског језика и књижевности. 

Учествовали су ученици свих разреда , а 10 ученика се пласирало на општинско 
такмичење. 

 
      -    26.02.2015. оржано је школско такмичење из  Пословне информатике. На  
            такмичењу су учествовале две ученице, наставнице Оливере Канкараш Милићевић, 
            из одељења IV4 : Нина Костић и Лидија Радуловић . 
 

- 27.02.2015. организована је посета ученика четвртих разреда, директора, 
помоћника директора и одељењских старешина Међународном сајму образовања 
"Путокази" у Новом Саду.  Том приликом ученици матуранти имали су прилику да 
се упознају са сајамским презентацијама већег броја државних и приватних 
факултета. 

 
      -     02.03.2015.одржано је школско такмичење из Основа економије , учествовала су 4  
            ученика завршних разреда наставника Гавранић Кристијана 
 

- 14.03.2015. наша школа била је домаћин општинског такмичења из српског језика и 
књижевности. Учествовали су средњошколци из три, од четири средње школе, 
''М.Пупин'',  Гимназија ''П. Кузмјак'' и ЕТШ. Учествовало је 14 ученика , на виши 
ранг такмичења пласирала се ученица наставнице Александре Секулић, Соња 
Томчић, која је освојила 2. место. 

 
- 20.03.2015. ученици одељења I-2 учествовали су као испитаници у Националној 

студији о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Републици Србији. 
Овом приликом ученици су били интервјуисани од стране троје истраживача 
„Инцест траума центра“ из Београда, који реализује ову студију у партнерству са 
Министарством просвете и науке Републике Србије. 

 
     -     21.03.2015. у Средњој стручној школи у Црвенки одржано је општинско такмичење  
           из историје на коме је наш ученика Бојић Александар  освојио прво , а ученик  
           Будалалић Марко  друго место. Ученике је на такмичење водио професор Јанковић  
           Зоран. 
 

- У вртићу “Колибри“ покренута је креативна радионица “Хранимо се здраво“ у којој 
учествују ученици II године наше школе  – кувари са наставницом Слободанком 
Милић и деца из вртића “Колибри“ са васпитачицом Макша Јеленом. 

 
- 24.03.2015. на факултету '' ФИМЕК'' у Новом Саду одржано је покрајинско такмичење из 

опште информисаности. Нашу школу представљали су  Бучко Борис  IV1 , Миловић 
Мирко IV2 и Пена Марко IV3 . Освојили су прво место и пласирали су се у полуфинале.  
Ученике је на такмичење водила директор школе Снежана Делић. 

 



 На састанку Тима за заштиту ученика , дана 26.03.2015. године, констатовано је да у III 
кварталу  ове школске године није било насилних ситуација. 
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