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Образовно-васпитни систем је, по обухвату популације, један од највећих система 

у Републици Србији. У установама овог система налазе се готово сва деца за коју треба, 

као основно, осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, као и 

заштиту од свих облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

У ту сврху Министарство просвете је сачинило Протокол поступања у установи у 

одговору на насиље ,злостављање и занемаривање. Програм заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања ОШ ''Др Јован Цвијић'' у потпуности се заснива на 

принципима и мерама заштите установљеним овом Протоколом. 

Општи циљ Протокола је унапређивање квалитета живота ученика применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

- мера интервенције у ситуацијама када се јавља, насиље, злостављање и 

заменаривање у установи 

Основни принципи на којима се Протокол темељи: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета 

- недискриминација 

- учешће деце 

 

Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СПРЕЧИТИ, 

Школа ће се усмерити на креирање климе у којој се: 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, 

- не толерише насиље, 

- не ћути у вези са насиљем, 

- развија одговорност свих, 

- сви који имају сазнање о насињу обавезују на поступање. 

У свом превентивном деловању, Школа ће се придржавати специфичних 

циљева, дефинисаних Протоколом: 

 

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (Тим) ће се састајати једном месечно (по потреби и чешће) и сачинити 

акциони план за актуелну годину: 

 

1. Мирјана Николић-одговорна особа 

2. Ненад Крунић 

3. Милица Ђурић 

4. Виолета Живковић-педагог 

5. Невенка Милијановић-психолог 

6. Марина Младеновић 

7. Аца Цветановић 

8. Слађана Милошевић Јанковић 

9. Милош Гавриловић 

10. Маријана Максимов- секретар школе 



АКТИВНОСТИ 

 

Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

 

ЗАДАЦИ 

Анкета –учесталост разних облика 
насиња 

Одељењске 
старешине 

Током године 
Анкетирање 

ученика 

 

Информације на сајту о 

планираним активностима из Акционог 

Тима за текућу школску годину 

 
Тим 

 
До краја 1. 

полугодишта 

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 

До краја 

школске 

године 

Анализирати 

активности Тима 

Провера и праћење реализације 

планираних активности из Акционог 

плана у књигама евиденције и свескама 

записника 

 
Чланови Тима 

До краја 

школске 

године 

Проверавати и 

пратити 

реализацију 

активности 

Разговор на тему дружења у току 

школског распуста 

Одељењске 

старешине 

После сваког 

школског 

распуста 

Разговарати са 

ученицима 

 

 

Дечија недеља 

Ученички 

парламент, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

физичког 
васпитања 

 

 

октобар 

 
 

Узети учешће у 

организовању 

активности 

 

Турнири и такмичења 

Наставници 

физичког 

васпитања 

 

Током године 

Узети учешће у 

турнирима и 

талмичењима 

Израда паноа који се односи на 

толеранцију и превенцију насиља 

Наставници 

ликовне 

културе 

 

новембар 

 

Израдити паное 

Организовање недеље толеранције- 

радионице на тему толеранције и 

креативне изложбе 

Тим, одељенске 

сатрешине и 

наставници 

ликовног 

 
новембар 

 

Спровести 

радионице 

Обележавање светског дана Тим децембар Организовати 



солидарности. 

Организовање продајне изложбе при 

чеми ће се новац употребити у 

хуманитарне сврхе 

Ученички 

парламент, 

одељенске 

старешине 

 продајну 

изложбу 

Посета ученика виших разреда 
ученицима нижег разреда 

Наставници 
страних језика 

фебруар 
Организовати 

посете 

 

 
Спортске игре 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

учитељи 

чланови тима 

 

 
Током године 

 
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 

 

 
Акција писања радова на тему 

толеранције и ненасилне комуникације 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

наставницима 

српског језика, 

веронауке и 

грађанског 

васпитања 

 
 

Једном у току 

класификацио- 

ног периода 

Редовно 

прегледање 

ученичких 

радова и 

презентовање 

изабраних радова 

 
Акција израде ликовних радова на тему 

толеранције и ненасилне комуникације 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

наставницима 

ликовне 

културе 

 
Једном у току 

полугодишта 

Редовно 

прегледање 

ученичких 

радова и 

организовање 



   изложбе 

изабраних радова 

 
Радионица: Тајни пријатељ 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

 
Током године 

 

Организовање 

радионица 

 

 

Укључивање родитеља у школске и 

ваншколске активности 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама, 

родитељима и 

Тимом за 

професионалну 
оријентацију 

 

 

 
Током године 

 

Обезбедити 

учешће родитеља 

у школским и 

ваншколским 

активностима 

школе 

 

Евалуација 
 

Чланови Тима 

Полугодишњи 

и годишњи 

извештај Тима 

Сачинити 

извештаје Тима 

 


