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Кула, 26.12.2019. 



У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током другог квартала 
школске 2019/20. године реализоване су следеће активности: 
 
26.10.2019. наставници Економско–трговинске школе присуствовали су семинару 
„Асертивном комуникацијом до успеха“ 
 
28.10.2019. одржан је јавни час „Сећање на краљевачки и крагујевачки октобар“.  Час су 
припремили и одржали ученици III3 и наставник АлександраСекулић. 
 
30.10.2019. одржано је предавање др Николе Вуксановића, доцента Факултета за 
гастрономију „Како постати професионални кувар“   
 
14.11.2019. Одржан је јавни час „Шта се десило у...“ посвећен погрому Јевреја и 
догађајима од 9. новембра. Час су са ученицима реализовале наставнице Александра 
Секулић, Сања, Поповић и Ивана Илић. 
 
27.11.2019. објављени су резултати, а 29.11. уручене награде у у библиотеци у Сивцу 
поводом конкурса за литерарне радове у организацији Културно-просветне заједнице. 
Ученица Маријана Бабић II2 освојила је прво место, Јелена Вукућевић IV2 друго и 
Мирјана Табаковски II3 треће. Радове су послале уз подршку наставницаТање Симуновић 
Тулић и МилицеРабреновић. 
 
28.11.2019. приказани су резултати истраживања секције „Екођаци“ о загађењу Великог 
бачког канала, а у циљу заштите животне средине. 
 
29.11.2019. ученицима ЕТШ додељено је 8 Молтен лопти у акцији Роде, Министарства 
просвете и Кошаркашког савеза Србије. 
 
2.12.2019. Ученици првог разреда образовног профила кувар са наставником Керавица 
Срђаном посетили су PLUS CASH & CARRY и упознали се са практичном применом 
онога што су научили на часовима. 
 
5.12.2019. ученици ЕТШ уз подршку наставнице Оље Миросављев почели су акцију 
прикупљања слаткиша за пакетиће. 
 
6.12.2019. Ученици ЕТШ посетили су Фестивал науке “Разоткривање“ у Београду и 
Народну банку Србије са наставницама Славком Ловренчић, Татјаном Бублић и 
ОливеромТришић. 
 
12.1202019. у холу школе одржана је продајна изложба МНРО „Плава птица“ 
 
17.12.2019. одржано је предавање Неде Рајачић и Соње Сабадош из Црвеног крста на тему 
„Болести зависности и борба против сиде“ 
 
19.12.2019. реализована хуманитарна акција одељења I1 и II2, новогодишњи пакетићи за 
кориснике „Плаве птице“ 
 
20. и  21.12.2019.ученице Кучински Марија, Цвијетић Наташа и Шаша Невена, 
учествовале су у пројекту „Вршњачки караван интеркултуралне едукације“ у Новом Саду 
у организацији удружења „Хумана-друштво за подршку детињству и младости“ из Бачке 



Паланке уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и прописе и 
националне мањине. 
 
 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
другом кварталу  имао је четири  састанка на којима су анализирана актуелна дешавања у 
вези са безбедношћу ученика у школи.  
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj о насилним ситуацијама за други квартал и збирно за цело прво 
полугодиште, школске 2019/2020. године.  
 
Извештаји  у прилогу.                                                  

Координатор тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања: 

       
            ______________________________ 
       (Tања Симуновић Тулић) 


