
Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 

децембар 2020. године 



 Тим у нашој школи постоји од 2008. године 

 Надлежност Тима су сви облици насиља/сумњи 
на насиље на свим релацијама: ученик-ученик; 
ученик-наставник; родитељ-наставник-
запослени, ученик; наставник-наставник 

 Тим се састаје 6-7 пута годишње, а често и 
чешће у зависности од актулених дешавања 

 Тзв. Мали тимови организују се за сваки 
појединачни случај насиља у школи  

 Састав Тима чине представници све три школе, 
сваке смене, стручни сарадници, секретар, 
директор и предтавници родитеља, локалне 
заједнице и ученика 



Чланови Тима: 

 Сузана Дамевић, наставник разредне наставе 
(смена млађих у Вранићу) 

 Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 
(смена I и II разреда у Meљаку) 

 Ирина Стефановић, наставник разредне 
наставе (смена III и IV разреда у Мељаку) 

 Рада Ђукић Петровић, наставник разредне 
наставе (у Шиљаковцу) 



 Момчило Вулевић, наставник технике и 
технологије (смена старијих у Вранићу) 

 Милица Војводић, наставник енглеског језика 
(смена старијих у Вранићу) 

 Весна Рудић, стручни сарадник педагог 

 Драгана Николић, стручни сарадник психолог 
и координатор Тима 



 Дејан Тмушић, секретар 

 Јела Стевановић, директор 

 Дарко Павловић, представник родитеља 

 Тања Ивановић, представник локалне 
заједнице 

 Ленка Биочанин, представник ученика 



Тим је до сада реализовао ... 

 Редовну евиденцију деце са различитим 
облицима ризичног понашања 

 Припрема радионица/активности које се баве 
превенцијом насиља код ученика  

 Реализација радионица које са ученицима који 
показују неприлагођено одн.агресивно 
понашање, као и са ученицима који трпе 
насиље од других 

 Саветодавни разговори са ученицима  



 Саветодавни разговори са родитељима ученика 
који трпе одн. брше разлчите облике насиља 

 Саветодавни разговори са 
наставницима/запосленима који у погледу деце 
која трпе/врше насиље, као и разматрање 
притужби родитеља и ученика  

 Редовне анонимне анкете о насиљу у нашој 
школи  

 Сарадња са ГЦСР, Школском управом и другим 
сродним институцијама ... 



 Реализација обуке помоћног особља Школе са 
темом препознавања различитих облика 
насиља, упознавање са процедурама реаговања 

 Предлагање семинара стручног усавшравања за 
наставнике са темом превенције насиља 

 Извештавање Наставничког већа/Савета 
родитеља о раду Тима за заштиту 

 Редовно и констатно информисање свих 
запослених о свим актуелностима у вези ове 
теме 



 Утвриђивање униформних образаца који се у 
Школи користе у току ПВР-а, ДКР-а као и 
током вођења васпитно-дисцплинских 
поступака 

 Праћење учесталости јављања различитих 
облика понашања са елементима насиља у 
школи (место, време, учесници, повод …) 

 Координација рада вршњачког тима за 
превенцију вршњачког насиља ,,Чувари мира’’ 



 Промовисање здравих стилова живљења, 
конструктивних начина решавања сукоба, 
толеранције, поштовања и разумевања  

 ... 



Планиране активности: 

 Тематска предавања/трибине за родитеље са 
темама превенције насиља 

 Организација гостовања стручњака из 
различитих области (права, полиције, здравства, 
социјалне заштите …) 

 Редовна едукација ученика, наставника и свих 
запослених о неопходности и начинима 
правовременог реаговања у ситуацијама насиља 

 …. 



 

 

 

                    Хвала на пажњи  
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