
 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације 

и програми превенције других облика ризичног понашања 

 

 

 

Основни/општи циљ овог програма је стварање безбедног окружења за живот и рад свих актера 

школског живота, заснованог на толеранцији и међусобном прихватању различитости. 

Специфични циљеви програма су:   

- увођење, доследна примена, стално унапређивање и праћење јасних правила понашања свих 

учесника школског живота 

- доследна примена, стално унапређивање и праћење мера превенције (анализа безбедности, 

едукативне активности, спортске активности итд.) 

- доследна примена, стално унапређивање и праћење јасних процедура у поступању у случајевима 

сумње на насиље и насиља 

 

Програм се заснива на примени Посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља и њим 

дефинисаним процедурама превенције и интервенције. 

За примену програма одговорни су:  директор, помоћник директора задужен за рад тимa, чланови Тима 

за заштиту ученика од насиља, разредне старешине, учитељи, Савет родитеља,  Општински савет 

родитеља. 

Правила понашања 

Школа је донела правила и кодексе понашања. У току трајања школског програма промовисати на 

месечном нивоу правила понашања и пролашавати одељења/појединца који се најдоследније придржава 

промовисаног правила понашања. Одељење/појединац се похваљују кроз обавештење од стране 

директора. Промовисање правила се врши у складу са бројем правила. 

Правила се промовишу истицањем на видљива места и на страницу и сајт школе. 

Правила и кодексе промовисати свима актерима школског живота, учинити видљивим правила и 

кодексе истицањем на огласне табле у учионице и ходнике, на страницу и сајт школе. 

Примена и праћење правила понашања се врши евидентирањем присустности промовисаног правила  у 

чек листе од стране дежурног ученика, дежурних наставника и помоћника директора. 

Мере превенције 

Процена безбедбности у школи: 

Процена безбедности се врши на годишњем нивоу кроз анкетирања и/или фокус групе и/или 

партиципативна истраживања.  

Процена безбедности носиоци и начин процене се планирају на годишњем нивоу кроз рад Тима за 

заштиту ученика, кроз планове рада Школског одбора и Савета родитеља. 



Резултати се представљају на седницама Наставничког већа, седницама Школског одбора, преко 

представника у Савету родитеља на родитељским састанцима. 

На основу добијених резултата израђује се акциони план који се анексом додаје плану рада Тима за 

заштиту ученика, Годишњем плану рада, по потреби Развојном плану итд. 

Дежурства наставног особља 

Дежурство се одвија у складу са одредбама предвиђеним Правнилником о правилима понашања. 

Дежурство планирају и прате помоћници директора у сарадњи са директором и наставником/учитељем 

задуженим за дежурне на нивоу школске године. Начин праћења се утврђује на почетку школске године 

и саопштава истицањем на огласну таблу. 

Обавеза задуженог за дежурства је да у сарадњи са Тимом за заштиту ученика на сва видљива места 

стави процедуре и кораке у случају насиља, да учествује у анализи безбедности и доношењу мера за 

унапређење безбедности. 

 

 

 

Едукативни рад 

Едукативни рад се одвија са групама ученика, родитеља и наставног (по потреби и ненаставног) особља. 

Уважавајући специфичности окружења у коме се налази школа, а односе се на неефикасну социјалну 

заштиту, сматрамо да је школа дужна да ојача област едукације и деце и родитеља, ослањајући се на 

своје стручне капацитете, на капацитете институција и удружења из нашег региона, али и са територије 

републике. 

Области  за едукативни рад: 

- Ненасилна комуникација и  Социјалне вештине,  

- Безбедност на интернету, 

- Ментална гихијена 

- Здравстевна превенција 

- Превенција болести зависности 

- Мултикултуралне различитости 

- Друге области у складу са исказаним и уоченим потребама деце, родитеља и породице. 

 

Едукативни рад се сваке година планира кроз планове рада и сарадњу  Тима, Општинског савета 

родитеља, стручних сарадника. 

Спортске активности 

Спорт представља следећу окосницу превентивног рада. Календаром културних и спортских 

активности планирају се спортски догађаји и манифестације као што су: турнири, фер плеј дан, игре 

без граница. 

На почетку сваког месеца се утврђују термини за коришћење хале за ученике школе, као и термини 

за коришћење тениских терена. 



У сарадњи са спортским клубовима се склапа и обнавља споразум о бесплатним терминима за 

ученике из социјално осетљивих група, ученике који иницирају конфликте и друге категорије 

ученика у ризику. 

Унапређује се кутак за стони тенис и шах – опремањем простора, организовањем мини турнира у 

зимским месецима пре свега, а у сарадњи са Ученичким парламентом. 

 Рад вршњачке групе 

Вршњачка група се формира на основу анкете спроведене међу ученицима (ученици бирају 

другарицу/друга у ког имају највише поверења). Анкетирање се понавља у новопристиглим 

одељењима (1. и 5. разред и у одељењима где постоји реална потреба за укључивањем новог члана). 

Вршњачка група учествује у активностима промовисања Правила понашања, анализи безбедности, 

решавању случајева сумње на насиље и/или насиља.  

Вршњачка група може бити и окосница вршњачке едукације по потребе и када је то у складу са 

материјално-техничким и организационим ресурсима школе најефикасније. Теме које се обрађују са 

вршњачком групом су већ наведене у делу едукативни рад. 

Кутак за медијацију 

У периоду трајања школског програма предвидети, опремити кутак за медијацију и обучити 

вршњачку групу за медијацију. Опремање кутка, обука у току прве године реализације школског 

програма, рад медијаторске групе од друге године реализације школског програма. Обука се одвија 

за области социјалне вештине и комуникација, основни кораци у медијацији и може бити окосница 

даље вршњачке едукације. 

За рад медијатора је задужен руководилац Тима за заштиту ученика у сарадњи са стручним 

сарадником и помоћником директора. 

  

Процедуре у интервенцији су следеће: 

 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или 

посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

2.  Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: 

дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника, одељ.старешину, ПП службу, а 

који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу.  

3.  Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз 

разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и 

застрашивања. 

4.  Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз 

вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, педагог или психолог, 

одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или 

доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња 

треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да 

нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 

5.  Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за 

заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, представницима вршњачке групе,  

при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна 



о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се 

консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На 

основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, 

задатке и одговорности у самом поступању. 

6.  Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се 

родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним 

мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног 

деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од 

дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и 

писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву 

или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени). 

7.  Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у 

заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА 

СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим– у обавези су да воде евиденцију о 

појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који треба да садржи: 

 Шта се догодило ?  

 Ко су учесници ? 

  Како је пријављено насиље ? 

  Врсте интервенције?  

 Какве су последице?  

 Који су исходи предузетих корака?  

 На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба?  

 Праћење ефеката предузетих мера. Потребно је пратити:  

 Понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи 

подршку и на који начин...) и детета које се понашало насилно ( да ли наставља са нападима, да ли 

тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...); 

  Како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се 

повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се препознаје страх, 

да ли сами предузимају неке акције и сл.);  

 Шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...);  

 Колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља;  

 Како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може боље);  



 Колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог 

укључивања ? 

Извештавање о појединим случајевима насиља путем саопштења даваће директор школе водећи рачуна 

о поверљивости података, заштити приватности стављајући интересе детета изнад интереса родитеља, 

школе, струке и др. Подаци до којих се дође су поверљиви и могу се ставити на располагање само 

службеним лицима ангажованим у поступцима заштите деце од насиља. 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, 

неопходно је предузети следеће заштитне мере: 

 Појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика  

 Укључити у рад родитеље и школског полицајца  

 Наставити са индивидуалним радом  

 Укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже) Све субјекте укључене у 

решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права ученика. 

Напомена: Програмом васпитног рада се дефинишу кораци у појачаном васпитном раду у који бивају 

укључени ученици и групе ученика у случају да испољавају неке од облика насилног понашања. 

Посебне мере се предвиђају за ученике који понављају непожељне облике понашања. 

 

АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА  

Примену Програма прати и анализира Тим,  квартално преко евиденције о реализованим активностима 

које су планиране Програмом и операционализоване кроз планове носиоца активности предвиђених 

овим програмом . Овим путем се утврђују и узроци уколико неке планиране активности нису 

реализоване. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА Тим квартално извештава Наставничко веће, а 

полугодишње Школски одбор и савет родитеља Школе о реализацији превентивних и интервентних 

мера. 

Врше се компаративне анализе броја случајева на нивоу 3 школске године, анализе предузетих мера, са 

посебним акцентом на случајевима поновљеног насиља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


