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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

Циљ:
 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 
 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – образовних активности .
 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља. 
 Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља. 
 Успостављање система ефикасне заштите. 
 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља.
 Саветодавни рад са ученицима са циљем превенције и ублажавања последица насиља
 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и 

понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина

Активности Начин остваривања Носиоци 
активности

Временска 
динамика

Начин праћења

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
Превенција насиља 
реализацијом 
радионица, 
предавања

Обрада тема у оквиру ЧОС које се односе на 
упознавање са правилима понашања у 
школи и израду одељењских правила; теме 
везане за другарство, узајамно уважавање, 
толеранцију; ненасилно решавање сукоба, 
радионице везане за права детета,  за 
превенцију дискриминације 

Часови одељењског 
старешине и 
радионице

Током године, 
према 

плановима рада 
одељењског 
старешине

Евиденција у 
дневницима 
образовно 
васпитног

Превенција насиља 
реализацијом 
културних, 
спортских, 
хуманитарних и 
других активности

Рад у области културних, спортских, 
хуманитарних и других активности уз 
укључивање ученика у разноврсне садржаје 
чији је циљ квалитетно организовање 
слободног времена, развијање тимског рада 
а посебно промовисање здравих животних 
стилова

Наставници, 
ученици, 

одељењске 
старешине, стручни 

сарадници, 
родитељи

Током године, 
према 

плановима 
спортских, 
културних, 

хуманитарних 
активности, 

Евиденција посета 
у дневницима 

образовно 
васпитног, 
евиденција 

реализованих 
активности
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према 
програму 

здравствене 
заштите 
ученика

Превенција насиља 
раном 
идентификацијом 
ризика

Идентификовање и рано препознавање 
ризика од насиља, злостављања и 
занемаривања анкетирањем  ученика, 
давањем предлога  мерама за превенцију и 
заштиту после обраде анкета

Чланови тима Фебруар –мај Анкете, извештаји 
истраживања, 
предлози мера

Превенција насиља 
упознавањем ученика 
са правилницима и 
процедурама у 
поступању у школи  

Упознавање  ученика са Правилником о 
протоколу поступања у установи  у 
одговору на насиље злостављање и 
занемаривање –  и  Правилником о 

поступању установе при појави 
дискриминаторног  понашања и вређања 
угледа, части и достојанства личности, 
упознавање са правилима понашања у 

школи, израда одељењских правила

ОС Септембар Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада- 
ЧОС

Активности  ученика 
чланова Ученичког 
парламента

Организација хуманитарних акција, 
реализација вршњачких едукација из 
превенције насиља и дискриминације, 
организовање дебата, ажурирање сандучета 
„Moja школа још боља” и „Кутија 
поверења“, извештавање ученичког 
парламента о раду Тима

чланови 
парламента и 

наставници који 
координирају рад, 

СС

Током године Извештај о раду 
Ученичког 
парламента, 
организоване 
дебате, 
фотографије

Превенција насиља 
укључивањем 
родитеља ученика 

Упознавање родитеља ученика са  
правилницима, протоколом о поступању у 
случају насиља,  платформама, садржајима 

за превенцију насиља, на родитељским 
састанцима , путем сајта, огласне табле, 

Наставници, 
одељењске 

старешине, стручни 
сарадници, 

директор, Савет 

Током године Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада- 
засписници 
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Рад сародитељима ученика који испољавају 
проблеме у понашању, укључивање 
родитеља решавање ових проблема у 
школи, извештавање Савета родитеља о 
раду Тима

родитеља родитељских 
састанака, личне 
евиденције ОС и 

СС, извештаји рада 
Савета родитеља

Превенција насиља 
усавршавањем 
запослених

Стручно усавршавање запослених у 
установи и ван установе, упућивање 
запослених на   платформе, садржаје за 
превенцију насиља, 

Директор, тим за 
професионални 

развој запослених

током године Записници 
Наставничог већа, 
стручних већа, 
сертификати са 
похађаних обука 
обука

Сарадња са локалном 
средином 

Договори, анализе, предавања и радионице 
за ученике, родитеље, реализација пројеката 
и заједничких активности са –Домом 
здравља , Патронажном службом, Заводом 
за заштиту здравља, Школском управом, 
Центром за социјални рад, Локалном 
самоуправим, Црвеним крстом, спортским 
клубовима и удружењима, библиотеком, 
МУП-ом-посебан програм безбедности, који 
се реализује са МУП-ом за 1, 4. и 6.  

Директор, 
наставници, 
одељењске 

старешине, стручни 
сарадници, 

сарадници из 
локалне средине

током године 
према 
планираним 
активностима 
сарадника 
локалне 
средине, и по 
потреби

Евиденције 
сарадње са 
установама, личне 
евиденције ОС и 
СС, извештаји 
реализације 
посебних програма

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Проверавање сумње 
или откривање 
насиља, злостављања 
или занемаривања
Заустављање 
дискриминаторног 
понашања

-прикупљањем информација / директно или 
индиректно /
-преглед видео записа

-Тим и сви 
запослени

-редовно током 
године

Лична евиденција 

Прекид насиља и 
смиривање учесника
Смиривање ситуације 
при појави 

-на месту дешавања раздвојити сукобљене и 
по потеби пружити или обезбедити 
потребну помоћ

сви запослени у 
установи

-у моменту 
дешавања

Лична евиденција, 
опис ситуације 
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дискриминације
Обавештавање 
родитеља, ОС, 
васпитача

Подношење пријаве 
директору о 
дискриминаторном 
понашању

-телефонским путем или писмено

Информације о дискриминаторном 
понашању

ОС, Тим, директор -одмах после 
прекида и 
смиривања или 
по сазнању

Лична евиденција

Пријава директору

Консултације у вези 
насиља које се десило 
/ околности, анализа 
чињеница, процена 
нивоа / и у вези 
појаве 
дискриминације

-разговор ОС, дежурни 
наставникСС, Тим, 
директор ученички 

парламент

-непосредно 
после 
дешавања

Записици тимова, 
лична евиденција 

СС

Појачан васпитни рад 
са ученицима који су 
извршили први ниво 
насиља

Појачан васпитни рад 
са ученицима који су 
извршили први ниво 
дискриминације

-разговор са починиоцима насиља
-разговор са ученицима који су трпили 
насиље или дискриминацију
-разговор са ученицима сведоцима насиља и 
целим одељењем
-разговор са родитељима

ОС и родитељи -увек када се 
деси насиље и 
дискриминациј
а

Евиденција о 
појачаном 

васпитном  раду,  
Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада

Евиденција и 
праћење понашања 
ученика у насиљу 
првог нивоа и 
извештавање Тима

-евиденција насиља
-праћење мера
-писани извештај Тиму на крају тромесечја 

ОС
-код сваке 
појаве насиља 
првог нивоа

Записници тима

Појачан васпитни рад 
са ученицима који су 
поновили насиље 

-прикупљање информација и разговори 
одељењског старешине и педагога са 
учеником и родитељима и даљи васпитни 

ОС,СС
чланови Тима

директор

-увек када 
одељењски 
старешине 

Евиденција о 
појачаном 

васпитном  раду,  
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првог нивоа рад са учеником и одељењем
-по потреби директор покреће васпитно-
дисциплински поступак

-родитељ процени да је 
овај рад 
неопходан, рад 
једном или 
неколико пута 
поновљеног 
насиља првог 
нивоа

Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада

Послови везани за 
процедуре насиља 
другог нивоа

Послови везани за 
процедуре 
дискриминације 
другог нивоа

-изјаве ученика у присуству родитеља о 
самој ситуацији
-прикупљање осталих података
- разговори одељењског старешине и 
педагога са учеником и родитељима
- даљи појачан васпитни рад са учеником и 
одељењем
-по потреби директор покреће васпитно-
дисциплински поступак

ОС, СС,чланови 
Тима

директор
-родитељ

-увек када се 
деси насиље и 
дискриминациј
а другог нивоа

Лична евидеција, 
евиденција 
директора, 

евиденција о 
васпитно 

дисциплинском 
поступку 

Израда оперативног 
плана заштите за 
ученике- ученике 
починиоце насиља и 
дискриминације  и 
жртве

-планови за сваког ученика појединачно Тим за заштиту / 
ОС, СС, директор 

родитељ и др.

-у сваком 
насиљу другог 
нивоа

Оперативни план 
заштите

Послови везани за 
процедуре насиља 
трећег нивоа

Послови везани за 
процедуре 

-послови око прикупљања информација
-изјаве о насиљу ученика коју он даје 
директора у присуству педагога, и родитеља 
/ако није спречен /
-директор покреће васпитно-дисциплински 
поступак
-изрицање мере
-инфромисање, по потреби укључивање и 
сарадња са Центром за социјални рад, 

ОС,СС
-остали чланови 

Тима
директор
-родитељ

представници 
других 

организација

-увек када се 
деси насиље  и 
дискриминациј
атрећег нивоа

Лична евидеција, 
евиденција 
директора, 

евиденција о 
васпитно 

дисциплинском 
поступку 
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дискриминације 
трећег нивоа

здравственим службама, полицијом, 
Школском управом и другим 
организацијама
-појачан васпитни рад са учеником

Подношење пријава 
надлежним органима, 
организацијама и 
службама
и обавештавање 
Школске управе о 
насиљу и 
злостављању трећег 
нивоа и 
дискриминацији 
трећег нивоа

-пре подношења пријаве разговор са 
родитељима
-писмена пријава
-писмено обавештење

директор школе -у року од 24 
сата 

Пријаве, 
евиденције 

Школске управе

Израда оперативног 
плана заштите за 
ученике-ученике 
починиоце насиља и 
дискриминације и 
жртве

-планови за сваког ученика појединачно Тим за заштиту / 
ОС, СС директор 

родитељ и др.

-у сваком 
насиљу трећег 
нивоа

Оперативни 
планови заштите 

Информисање Центра 
за социјални рад и 
полиције о сумња или 
сазнање о насиљу, 
злостављања или 
занемаривању које 
ученик трпи у 
породици 

-писмено обавештење директор школе - када се сумња 
или се утврди 
да постоји 
такво насиље

Пријаве, 
евиденције ЦСР

Обавештавање 
родитеља и полиције 
када постоји сумња 
да насилни догађај 

-писмено обавештење директор школе - када се сумња 
или утврди да 
насиље има 
елементе 

Пријаве, 
евиденције ПУ
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има елементе 
кривичног дела или 
прекршаја

кривичног дела 
или прекршаја

Послови везани за 
процедуру када је 
запослени починилац 
дискриминације, 
насиља, злостављања 
и занемаривања

-директор школе предузима мере према 
запосленом, а са дететом процедура заштите

директор школе - када је 
запослени 
починиоц

Евиденција 
директора

Обавештавање 
полиције када је 
родитељ починилац 
насиља и 
злостављања према 
запосленом

-позивање полиције 
 директор је дужан да одмах обавести јавног 
тужиоца и полицију.

директор
секретар,

дежурни наставни
чланови Тима

-одмах када се 
насиље деси

Пријаве, 
евиденције ПУ

Обавештавање 
родитеља, а ,по 
потреби, полиције  и 
Центра за социјални 
рад о насиљу ученика 
према запосленом
- покретање 
васпитно-
дисциплинског 
поступка за тог или 
те ученике
-изрицање  васпитно-
дисциплинске мере у 
складу са Законом

-обавештавање родитеља и надлежних 
институција
-рад на процедури покретања васпитно-
дисциплинског поступка и изрицања 
васпитно-дисциплинске мере на седници 
Наставничког већа

директор школе

директор и остали 
учесници у 

васпитнодисциплис
ком поступку

-одмах када се 
насиље деси

Пријаве, 
евиденције ПУ, 

ЦСР, лична 
евиденција

Обавештавање 
родитеља, полиције и 
Центра за социјални 
рад о сумњи да је 

-усмено и писмено обавештавње директор школе -одмах по 
сазнању

Пријаве, 
евиденције ПУ, 

ЦСР, лична 
евиденција 
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починилац 
дискриминације и  
насиља треће одрасло 
лице
Реализација 
друштвено-корисног 
и хуманитарног рада

саставни део процедура је  избор ДКР у 
сваком конкретном случају,а његову 
реализацију организује и прати ОС / 
стручни сарадници

ОС, чланови 
одељењског већа, 

стручни сарадници, 
родитељи

Према плану 
заштите

Друштвено 
корисни рад- 
евиденција 


