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Анекс-Акциони плaн Тима за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања, након
спроведене анкете,2017/18.

АКТИВНОСТ ЦИЉНА ГРУПА
којој је намењена

активност

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ

динамика
реализације

Тематски часови
посвећени
превенцији
насиља

Ученици од  првог
до осмог разреда

ЧОЗ Одељенски
старешина

Прво и друго
полугодиште

Радионице на
тему насиља

Ученици од  првог
до осмог разреда

ЧОЗ Одељенски
старешина

друго
полугодиште

Израда шеме
процедуре
пријављивања
насиља

Сви учионички
простори од од
првог до осмог

разреда

ЧОЗ Кооординатор Тима и
oдељенски
старешина

Новембар

Едукација о
вршњачком

насиљу

Ђачки парламент Едукација Представници
Црвеног крста

новембар

Акције Ђачког
парламента

Ђачки парламент Акције

Дан

толеранци

је

- Недеља

лепих

порука

- Кутија поверења

Представници Ђачког
парламента, одстали

ученици

Прво и друго
полугодиште

Постављање:
Кутија поверења

и Моја школа још
боља

Ученици од  првог
до осмог разреда

ЧОЗ Одељенске
старешине

информишу ученике
о намени  кутија:
Поверења и Моја
школа још боља

Новембар



Анализа садржаја
кутија

Представници
Ђачког

парламента

Састанци Ђачког
парламента

Наставник задужен за
Ђачки парламент,

представници Ђачког
парламента

Током целе
школске године

Предлози из „
Кутија“

Представници
Ђачког

парламента

Састанци Ђачког
парламента и

директора школе

Представници Ђачког
парламента

Током целе
школске године

Информисње
ученика о
казненим
одредбама
ЗОСОВ и њиховој
одговорности да
поштују
прописане
одредбе

Ученици од  првог
до осмог разреда

ЧОЗ Тема : Шта
каже Закон -новине
везане за
понашање,обавезе и
одговорности

Одељенски
старешина

Новембар,
децембар

Информисање
родитеља о
процедури
пријављивања и
реаговања у
ситуацијама
насиља

Родитељи од
првог до осмог
разреда

Родитељски
састанци Тема :
Процедура
пријављивања и
реаговања у
ситуацијама насиља

Одељенски
старешина

Новембар,
децембар

Информисање
родитеља  о
казненим
одредбама
ЗОСОВ

Родитељи од
првог до осмог
разреда

Родитељски
састанци Тема :
Новине у  ЗОСОВ ,
везане за
понашање,oбавезе и
одговорности

Одељенски
старешина

Новембар,
децембар

Спортом против
насиља

Ученици од  првог
до осмог разреда

Спортски сусрети
ученика

Наставници физичког,
одељенске

старешине , ученици

По два у
сваком

полугодишту

Ефикасно
дежурставо

школи  у време
уласка ученика у

школу ,током
,одмора  у

просторима

Дежурни
наставници,пред

метни наставници
,помоћни
радници

Провера дежурства Директор школе,
помоћник,секретар

школе, стручни
сарадници,помоћни

радници

Континуирано
током школске

године



:школског
дворишта,

ходницима ,
степеништу,

фискултурној
сали,свлачионици
, испред ђачких

тоалета  , а током
наставе је
обавезно
присуство

наставника у
учионичком

простору

Едукација
запослених од

стране
представника

локалне
заједнице:МУП-а,

Центра за
социјални рад......

Сви запослени Теме на
наставничком већу

Директор,представни
ци локалне

заједнице: МУПа,
Центра за социјални

рад......стручни
сарадници

Током године

Спортом против
насиља - заједно

у акцији

Фокус групе
ученика и
родитеља

Спортски сусрети Наставници физичког,
родитељи,ученици

Током године

Едукација
представника
МУП-а
Теме:
1. Безбедно
коришћење
Интернета и
друштвених
мрежа
2. Насиље као
негативна
друштвена појава
3. Превенција и
заштита деце од
трговине људима

Ученици четвртог
и шестог разреда

Предавања/радиони
це

Представници МУП-а Октобар

Израдила:

Зорица Димитријевић


