
Акциони план тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

 
Школске 2022/23. године питањима заштите ученика од насиља бавиће се тим, кога чине 

следећи чланови: 

• Младеновић Марина, наставник разредне наставе 

• Николић Мирјана, професор разредане наставе 

• Гавриловић Милош, професор математике 

• Милошевић Јанковић Слађана, професор енглеског језика 

• Ђурић Милица, професор енглеског језика 

• Миленковић Биљана, професор разредне наставе 

• Живковић Виолета, педагог 

• Милијановић Невенка, психолог 

• Крунић Ненад, професор хемије . 

Тим је именован на седници Наставничког већа, 31. 8. 2022. године.Чланови тима договорили су 

се да се и ове школске године састају једном месечно ( по потреби и чешће ) и сачинили су следећи 

акциони план за школску 2022/2023. годину: 

 
АКТИВНОСТИ  

 
Опис активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

 
ЗАДАЦИ 

Анкета –учесталост разних облика 
насиња 

Разредне 

старешине 
Током године Анкетирање ученика 

Информације на сајту о 

планираним ктивностима из 

Акционог плана за 

заштиту ученика од насиља за текућу 

школску годину 

 

Тим за борбу 

против 

насиља, 

Владан Нешић 

 
 

До краја 1 

полугодишт 

 
Поставити информације о 

активностима Тима на 

школски сајт 

Организовање 

предавања за наставнике, 

ученике(ЧОС), 
на тему разних облика насиља 

 
Одељењске 

старешине 

 
Једанпут у 

полугодишту 

 

Организовати предавања 

Организовање предавања 

за ученике на 

тему наркоманије, алкохолизма, 

насиља, репродуктивног здравља , 

електронског насиља од стране 

предавача из локалне заједнице 

Директор, 

Предавачи 

из 

локалне 

заједнице 

 

 
Током школске 

године 

 

 
 

Организовати предавања 

Дискусија и анализа реализованих 

активности у текућој школској 

години 
на састанку тима 

 

Тим за борбу 

против 

насиља 

 
До краја 

школске године 

 
Анализирати активности 

Тима 

Провера и праћење реализације 

планираних активности из Акционог 

плана у Kњигама евиденције и 
Свескама записника 

 

Чланови Тима 

 
До краја 

школске године 

 
Проверавати и пратити 

реализацију активности 

Разговор на тему дружења у току 

школског распуста 
Одељ.стареши 

не 

После сваког 

школског 

распуста 

 

Разговарати са ученицима 

Дечија недеља 
Ђачки 

парламент, 
октобар 

Узети учешће у 

организовању активности 



 одељењске 

старешине, 

наставници 
физичког 

васпитања 

  

Турнири и такмичења 
наставници 

физичког 

 

Током године 
Узети учешће у 

турнирима и 
талмичењима 

 

Израда паноа који се односи на 

толеранцију и превенцију насиља 

Милошевић 

Јанковић 

Слађана 

Ђурић 

Милица, 

наставници 

ликовне 

културе 

 

 

 
новембар 

 

 

 
Израдити паное 

 

Организовање недеље толеранције- 

радионице на тему толеранције и 

креативне изложбе 

Тим за 

безбедност, 

одељенске 

сатрешине и 

наставници 

ликовног 

 

 
новембар 

 

 
Спровести радионице 

Обележавање светског дана 

солидарности. 

Организовање продајне изложбе при 

чеми ће се новац употребити у 

хуманитарне сврхе 

Тим за 

безбедност 

Ђачки 

парламент, 

одељенске 

старешине 

 

 
децембар 

 
 

Организовати продајну 

изложбу 

Посета ђака виших разреда ђацима 

нижег разреда 

Милошевић 

Јанковић 

Слађана 

 
фебруар 

 
Организовати посете 

 
Спортске игре 

Наставници 

физичког 

васпитања, 
Чланови тима 

 
мај 

 

Узети учешће у 

спортским играма 

Организовање дружења и 

заједничких активности ученика из 

одељења за децу са сметњама у 

развоју и ученика из редовне наставе 

 

Чланови Тима 

 

Током године 

 
Спровести дружења међу 

децом 

 
Увођење „кутије поверења“ 

 
Чланови Тима 

 
Током године 

Редовно прегледање 

ученичких порука и 

реаговање у складу са 

поменутим темама 

Евиденциона листа за пријаву 

насиља, образац за писање 

индивидуалног плана за ученике који 

врше насиље, који трпе насиље и 
који су очевици насиља 

 

 
Чланови Тима 

 

 
Током године 

 
Употреба евиденционог 

листа и обрасца за писање 

индивидуалног плана 

 
Сарадња са Канцеларијом за младе 

 
 

Чланови Тима 

 
 

Током године 

Сарађивати са 

Канцеларијом за младе и 

ако је могуће 

организовати заједничке 

акције 

Евалуација 
 

Чланови Тима 

Полугодишњи и 

годишњи 

извештај Тима 

 

Сачинити извештаје Тима 

 


