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ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Циљ је да сви запослени буду оспособљени за безбедан и здрав рад а на основу домаћих и Стратегија ЕU, а водећи рачуна 
посено о примени прописа из области МОР-а.

Активности  Начин остваривања Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин праћењења 

Обука запослених о могућим 
узроцима и опасностима од 
пожара, о употреби заштитне 
ватрогасне опреме и 
демонстрација гашења пожара

чланови ватрогасне јединице 
града реализују обуку 
запослених најмање једном 
током трајања програма

-директор, 
помоћник, 
ватрогасна 
јединица и 
запослени

-у току 
школске 
године

Записници

Упознавање ученика  са планом 
евакуације и противпожарне 
заштите

Радионице на часовима ЧОС-а
руководилац 
противпожарне 
заштите

Октобар- 
новембар

Записници у 
Дневницима рада- 
часови ЧОС-а

Вежба евакуације ученика и 
запослених у случају пожара и 
других ексцесних ситуација

 Извођење вежбе евакуације

Ватрогасна 
јединица, 
руководилац 
противпожарне 
заштите, Муп и 

Прво 
полугодиште

 Евиденција у 
летопису школе и 
евиденција тима за  
безбедност

Безбедност здравља на раду 
запослених и ученика –заштита 
од пожара

Редовна контрола 
противпожарних апарата

Ватрогасна 
јединица у 
сарадњи са 
школом и 
локалном 
самоуправом., 
руководилац Тима,

У току 
школске 
године

 Записници о 
редовној контроли 
противпожарних 
апарата
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Побољшање безбедности у 
саобраћају запослених и ученика
школе

Покретање иницијативе ради 
побољшања безбедности у 
саобраћају постављањем 
семафора и лежећих полицајаца 
на прилазима школе,појачано 
дежурство саобраћајних 
полицајаца ,организовање 
предавања о саобраћају

Часови ОС: „ Безбедност у 
саобраћају“

Саобраћајна 
полиција ,наставни
ци , 
ОС ,ученици,родит
ељи и запослени у 
школи

У току 
школске 
године

Опомињање ученика 
који се небезбедно 
понашају у собраћају 
од стране запослених 
школе и 
обавештавање 
родитеља и 
одељенских 
старешина

Евиденција ЧОС-а

Oдржавање безбедним  школски 
простор и околину током зиме

Чишћење снега  и леда на 
прилазима школи , и скидање 
леденица са крова на улазима  
школе

Запослени у школи
– помоћно особље

У зимским 
месецима по 
потреби

Реализација дежурстава Редовно дежурство наставника 
према утврђеном распореду

Редовно вођење књиге дежурства
са белешкама о догађајима

Директор, 
помоћник 
директора, 
наставници

У току 
школске 
године

Евиденција о 
дежурству

Књига дежурства

Реализација активности 
предвиђеним  планом Тима за 
превенцију дискриминације, 
насиља, злоставњања и 
занемаривања 

Реализација активности 
предвићеинм планом Тима за 
превенцију дискриминације, 
насиља, злоставњања и 
занемаривања

Сви предвиђени 
планом 

У току 
школске 
године

Записници тимова, 
евиденција у 
дневницима лична 
евиденција 
наставника


