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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у Економско-
трговинској школи у школској 2019/2020. години чине следећи чланови:  
 

 Тања Симуновић Тулић, проф.српског језика и књижевности- координатор Тима   
 Мирјана Бојанић, педагог   
 Марина Џакула, директор школе    
 Наташа Вујовић Радовић, секретар    
 Марина Маленица, представник Ђачке радионице    
 Негослава Јакић, наставник 
 Школски полицајац  - Ненад Јововић  
 Представници УП – Стоја Ристић, Жељана Радмановић  
 Представник Савета родитеља -– Мирјана Леђенац  
 Представник Школског одбора – Драгана Вуловић  

 
 

 
Тим за заштиту од дискриминације, 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 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 дискриминација, насиље, злостављање и 
занемаривање ученика. 

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
донели су План рада Тима за ову школску годину у оквиру кога је утврђена 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 су упознале родитеље са 
Начином правдања изостанака ученика, Кућним редом, Правилником о васпитно-
дисциплинској одговорности ученика, Правилником о оцењивању, Протоколом о 
поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања, као и са постојањем Тима 
за каријерно вођење и саветовање. 
 



- Одељењске старешине  су на ЧОС-у упознале  ученике са њиховим правима и обавезама, 
са правилима понашања у школи, са васпитним и васпитно-дисциплинским мерама за 
неизвршавање радних обавеза, са постојањем Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, као и процедурама и мерама заштите.  
 
- Педагог школе и координатор Тима за заштиту ученика од насиља направили  су 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. 
 
6.09.2019. наставница Ливиа Јухас са ученицима који су учествовали у пројекту под 
називом „TEENTERACTION”, У Београду добила признање за добијање Твининг ознаке 
квалитета за  рад ана пројекту 
 
- 21.09.2019. Наставници и ученици Економско-трговинске школе реализовали су посету 
ликовној галерији Културног центра Кула, где су изложене слике ликовне уметнице Ање 
Стојановић. Затим су положили цвећена споменик палим борцима и минутом ћутања 
одали пошту и обележили Међународни дан мира. 

* Током октобра : 

2.10.2019. Ученици II5 са наставницама Марином  Маленицом, Негославом Јакић 

директором и педагогом школе посетили МНРО „Плава птица“ 

2.10.2019. Потписан заједнички пројекат међуграничне сарадње „ИНТЕРРЕГИПА ЦБЦ 

Мађарска-Србија“ између Економско-трговинске школе у Кули и Центра за струковне 

студијеиз Калоче. 

3.10.2019. Радови ученица  наше школе Јелене Вукићевић (наставник Тања Симуновић 

Тулић) и Маријане Бабић(наставник МилицаРабреновић) објављени у Зборнику 

књижевног стваралаштва младих 

10.10.2019.Ученици Економско-трговинске школе посетили штићенике Дома за старе 

санаставницом СнежаномМркаић у оквиру обележавања Месецастарих. 

11.10.2019. Ученик Филип Вучковић IV1, у просторијама Градске библиотеке водио 

интервју на књижевној вечери поводом новог романа Весне Дедић, у оквиру 

манифестације „Месец књиге“ 



11.10.2019.Поводом „Дечје недеље“ у оквиру акције „Друг-другу“ ученици Економско-

трговинске школеприкупили школски прибор за ученике кориснике помоћи Црвеног 

крста 

12.10.2019.На финалу РТС кроса у Сомбору међу 1500 ученика, 26 ученика наше школе 

освојило пласман међу првих десет у различитим категоријама трка. 

15.102019. Ученици IV1 и IV3са наставницама СнежаномМркаић , Маријом Бубало и 

педагогом Мирјаном Бојанић посетили МНРО „Плава птица“. Циљ посете је пружање 

подршке лицима са посебним потребама. 

- 15.10.2019. у оквиру манифестације "Дани бундеве" наши школу су представљали 
ученици образовних  профила посластичар и кувар, заједно са наставницима практичне 
наставе, који су успели да освоје прво место у конкуренцији производа од бундеве. 
 
- 17.10.2019. Поводом Светског дана здраве хране др Саша Илин је за ученике, чланове 
Ученичког парламента, одржао предавање на тему „Правилна исхрана“. 
  
   Ученици наше школе угостили су децу из ПУ „Бамби“ у оквиру радионице о здравој 
исхрани 
18.10.2019. реализована посета и упознавање ученика из Калоче 
24.10.2019. поводом 18.октобра, Европског дана борбе против трговине људима за 
ученике четири одељења првог разреда, одржане су едукативне радионице са циљем 
ширења свести о трговини људима и превентивног деловања.У реализацији ове теме 
помогле су нам Неда Рајачић и Бранислава Леђенациз Црвеног крста. 
  
 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у првом 
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 први  квартал  школске 2019/2020.  
године.  
    
Извештај у прилогу.                               
 
         Координатор Тима 
                                                                   ТањаСимуновић Тулић,          
                                                                                             проф.српског језика и књижевности 
                       



 
 


