
ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊA И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ОШ 

 
 План заштите деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу 

посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и разрађене 

превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова 

насиља у школској средини. 

ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву децу и 

ученике. 

Задаци тима за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

-израда, реализација и евалуација програма заштите деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

-идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности детета/ученика 

-спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

-праћење и евидентирање свих врста насиља 

-јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, 

Здравствени центар …) 

-тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље 

регистровано 

-саветодавни рад са ученицима и родитељима  

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

Евалуација – анализа реализације 

програма за заштиту деце за протеклу 

школску годину: 

-анализа и израда извештаја о 

евидентираним ситуацијама насиља 

-анализа и израда извештаја о предузетим 

превентивним и интервентним 

активностима 

-анализа и израда извештаја о свескама 

праћења 

Тим за заштиту 

ученика 

 

Свеске 

праћења, 

протоколи, 

педагошка 

документација 

база података 

VI 

2016. 

Израда програма за заштиту ученика за 

текућу школску годину и упознавање 

свих актера - Савет родитеља, 

Наставничко веће, Школски одбор, 

Ђачки парламент 

ППС 

Координатор 

школског тима 

Педагошка 

документација 

извештаји 

 

2015/16. 



Ревизија школских правила, одељенских 

правила, допуна и измена документације 

праћења ученика 

Тим за заштиту Педагошка 

документација 

извештаји 

По 

потреби 

Позорник  у окружењу школе од стране 

МУП-а 

МУП Присуство, 

извештаји 

Т.Г. 

2015/16 

Упознавање родитеља будућих првака са 

школским правилима, свеском праћења и 

програмом заштите ученика 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација 

IX 

2015 /16. 

Евиденција и документација о појавама 

насиља 

Запослени у школи Документација Т.Г. 

Израда одељенских правила-реституција 

у одељењима првог и петог разреда 

Одељенске 

старешине и 

ученици 

Педагошка 

документација 

пано правила 

септембар, 

октобар 

2015 /16. 

Подстицање и неговање различитости и 

културе уважавања у оквиру наставних 

активности: на 

часовима одељенске заједнице и 

одељенског 

старешине (радионице из програма 

„Школе безнасиља“), грађанског 

васпитања, састанцима Ученичког 

парламeнта, Акције у организацији 

Вршњачког тима (обележавање 

Међународног дана толеранције и 

Учинимо добро дело – акција промоције 

рада тима) 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

грађанског 

васпитања, 

учитељи, ППС 

радионице, 

радови. панои 

Т.Г 

2015 /16. 

 

АКТИВНОСТИ Ђачког парламента у 

складу са планом - превентивне 

активности  

-Права  и обавезе ученика-израда паноа у 

хол школе 

Ђачки парламент Плакати, 

презентације, 

фотографије, 

записи 

Т.г. 

2015/16  



- Презентовање једног искуства 

ефикасног решавања проблема насиља 

-Активности у оквиру месеца ненасиља 

-Месец лепих речи 

-Зидне новине 

-„Топ листа“саговорника и тема за 

сусрете 

 

 

Укључивање ученика у рад секција 

Учитељи, 

наставници 

Активности 

секције-

изложбе, 

такмичења, 

концерти, 

акције, 

утакмице... 

Т.Г. 

2015/16 

„Дани промоције спорта“-представљање 

локалних спотрских клубова у циљу 

промовисања здравог начина живота, 

важности физичке активности за 

правилан раст и развој и укључивања 

већег броја ученика у спортске клубове 

 

Помоћник 

директора, 

Стручно веће 

физичког 

васпитања, 

руководиоци 

стручног већа 

разредне 

наставе,Ђачки 

парламент 

Плакати,  

Фотографије, 

извештаји 

септембар 

2015. 

Организовање изложбе ликовних радова 

ученика на тему ненасиља и превенције 

наст. ликовне 

културе, учитељи 

радови фебруар 

2016. 

 

Школска спортска такмичења/ спортски 

дани посвећен безбедном и сигурном 

школском окружењу у оквиру недеље 

спорта (организовање 

турнира и спортских сусрета) 

Учитељи, 

наставници 

физичког 

васпитања 

спортски 

сусрети 

октобар 

2015 

април 

2016. 



Трибина: „Лош утицај медија“ (подстицај 

појединих песама на насиље) 

наставници 

музичке културе 

трибина новембар 

2015. 

Такмичење „Шта знаш о насиљу“ одељенске 

старешине, ППС 

квиз март 2016. 

Литерарни конкурс - “У туђој кожи“ 

или..... 

Наставници 

српског језика 

радови март 

2016. 

Угледни час - свет око нас - развијање 

одгворног односа према друговима 

учитељ Припрема за 

час, посета 

часу-

фотографије, 

анализа и 

дискусија 

Т.Г. 

2015/16 

Ажурирање базе података о 

евидентираном насиљу 

 

Психолог, педагог Пријаве, база 

података 

Т.Г 

2015 /16. 

Јачање сарадње са институцијама из 

локалне заједнице у циљу превенције и 

сузбијања насиља: 

Тим, директор,  Педагошка 

документација 

извештаји 

Т.Г 

2015/16. 

Едукације свих актера школе у циљу 

сензибилизације на појаву и 

препознавање насиља  

( врсте, облици, начини испољавања ) 

Стручна 

литература, 

предавања 

Педагошка 

документација 

извештаји 

Т.Г 

201 /16. 

Новембар-месец ненасиља: 

-Дан толеранције 

-јавни час- физичко васпитање/биологија  

- стицање знања за препознавање ризика 

од спортских повреда и указивање прве 

помоћи 

-презентације у холу школе 

-предавање од стране Ђачког парламента 

Тим, Ђачки 

парламент, 

поједина одељења, 

наставници 

физичког 

васпитања и 

биологије 

Презентације, 

фотографије, 

извештаји, 

записи 

Новембар 

2015 



или израда и подела флајера о 

толеранцији- поједина одељења 

-родитељски састанци-1 и 5 разред-„ 

Насиље међу децом“-за родитеље 

ученика првог и петог разреда 

Превентивне активности усмерене на 

спречавање социјалног насиља-девојчице 

6 и 7 разред 

ППС, одељењске 

старешине 

Документација

, извештаји 

Јануар/ 

фебруар 

Појачан васпитни рад са ученицима 

-праћење понашања ученика на часу 

-праћење односа учесника насиља на 

часу и ваннаставе уз помоћ дежурног 

наставника и радника обезбеђења 

-примена заједничких активности, 

тимског рада како би учесници насиља 

успоставили другарске односе 

Одељенске 

старешине, 

психолог, педагог 

Педагошка 

документација

, извештаји 

 

Т.Г 

2015 /16. 

Пружање помоћ ученицима у решавању 

индивидуалних проблема или проблема 

са другима и индивидуално саветодавни 

рад са ученицима који имају проблеме у 

понашању 

ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација

, извештаји 

 

Т.Г 

2015/16. 

Интензивиран и индивидуализиран 

васпитни рад: 

-са починиоцима насиља  

-са жртвама насиља 

ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација

, извештаји 

 

Т.Г 

2015/16. 

Праћење ризичног понашања ученика 

путем свакодневног контакта у циљу 

стицања увида у њихов социјално 

психолошки статус 

ППС, Одељенске 

старешине 

Досије 

ученика, 

евиденције 

Т.Г 

2015/16. 

Организовање и реализација културних, 

ваннаставних активности у циљу 

Задужени 

наставници, ВТ, 

Педагошка 

документација 

Т.Г 



промоције школе као безбедног места Координатор ШТ, 

Родитељи 

извештаји 2015/16. 

Редовни контакт са родитељима ученика 

починиоцем насиља или ученика који 

трпи насиље и њихово укључивање у 

заједничко решавање проблема 

ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација 

извештаји 

 

Т.Г 

2015/16. 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 

 спровођење процедура и поступака 

реаговања у ситуацијама насиља 

праћење и евидентирање свих врста 

насиља 

примена адекватних мера за сузбијање 

или ублажавање учињеног насиља 

 укључивање родитеља у решавање 

проблема 

сарадња са локалном заједницом 

праћење ефеката предузетих мера 

ТИМ, Директор 

школе, ВТ, 

Одељенске 

старешине и 

остали актери 

Педагошка 

документација 

извештаји 

 

Т.Г 

2015/16. 

Прикупљање основних информација у 

циљу процене нивоа насиља и ризика од 

будућег насиља 

Тим, остали актери Педагошка 

документација 

извештаји 

Т.Г 

2015/16. 

Активирање на основу правилника о 

безбедности: 

-унутрашње заштитне мреже 

-спољашње заштитне мреже 

Тим, остали актери Педагошка 

документација 

извештаји 

 

Т.Г 

2015/16. 

Покретање поступака унутар установе: 

-васпитни (према ученицима и 

родитељима) 

-васпитно дисциплински (према 

Директор школе Извештаји, 

решења 

Т.Г 

2015/16. 



 

ученицима) 

-дисциплински (према наставницима и 

запосленима) 

Праћење промена понашања ученика ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација 

извештаји 

Т.Г 

2015/16. 

Евалуација програма на основу 

документације и евентуалне измене у 

програму 

Тим Педагошка 

документација 

извештаји 

VI 

2015/16. 


