
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

 

У протеклој школској години превенцијом насиља се бавио Стручни тим за заштиту 

деце и ученика од насиља, у саставу: 

 

- Весна Рудић, педагог 

- Драгана Николић, психолог 

- Милица Војводић, наставник енглеског језика  

- Момчило Вулевић, наставник техничког образовања 

- Ирина Стефановић, наставник разредне наставе 

- Јадранка Мацура, наставник разредне наставе 

- Слађана Дамевић, наставник разредне наставе 

- Милан Митић /Гордана Ђокановић наставник разредне наставе 

- Дарко Павловић, родитељ 

- Тања Ивковић, представник локалне заједнице 

- Давид Михаиловић, ученик 

- Дејан Тмушић, секретар школе 

-  Јела Стевановић, директор 

 

- Утврђивање чланова Стручног тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

(проширен састав за представнике локалне заједнице, родитеља и ученика), 

- У току ове школске године одржано је  пет редовних планираних по Годишњем плану,  

један ванредни састанак на коме је израђен нов Програм заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, десет састанака мини тимова који су се састајали поводом 

разматрања актуелних проблема, одн. насилних понашања ученика, 

- Евиденција ученика са ризичним понашањем од првог до осмог разреда (анализа и 

давање предлога поступања), 

- Саветодавни рад са ученицима који показују ризично понашање, 

- У току школске године спроведена је анкета о насиљу у школи на почетку другог 

полугодишта, као и први пут ове годинеанкета о насиљу за родитеље, наставнике и 

ученике 4 – 8. разреда, 

- Анализа резултата анкета и поређење са прошлом годином, 

- У оквиру обележавања Дана толеранције 16. новембра урађени су пригодни панои у 

млађим разредима, 

- Реализација часова одељенског старешине са темом превенције насиља, 

- Формирање Вршњачког тима за заштиту од насиља ,,Чувари мира'' за ову школску 

годину, 

- Реализација избора најбољег друга/другарице у свим одељењима од првог до осмог 

разреда. 

 

 Лука Стојковић 1/1 

 Матеја Бибић 1/2 

 Немања Димитријевић 1/3 



 Стефан Протић 1/4 

 Сергеј Поповић 2/1 

 Лена Јоксић 2/2 

 Дамјан Вујовић 2/3 

 Анастасија Анђелић 2/4 

 Емилија Поповић 3/1 

 Василије Чаркић 3/2 

 Ања Радовановић 3/3 

 Филип Гавриловић 3/4 

 Јован Поповић 4/1 

 Угљеша Броћиловић 4/2 

 Александра Стојиљковић 4/3 

 Стефан Протић 4/4 

 Анастасија Анђелић 4/5 

 Ивана Милошевић 5/1 

 Никодим Марјановић 5/2 

 Василије Глушчевић 5/3 

 Вук Јоксић 6/1 

 Лука Стојиљковић 6/2 

 Немања Тишма 6/3 

 Андреа Стефановић 7/1 

 Лука Јордановић 7/2 

 Аљоша Петровић 7/3 

 Милица Радосављевић 8/1 

 Петар Станојчић 8/2 

 Марина Поповић 8/3 

 

- Давање предлога и подстицање разноврсних ваннаставних активности (нове секције) и 

организованих дружења у просторијама школе (журке, прославе...) 

- Међусобно информисање и консултације чланова Тима о појединачним случајевима 

насиља 

- У четвртом и шестом разреду, на часовима одељенског старешине више пута су 

гостовали представници МУП-а са различитим темама из области превенције насиља и 

очувања безбедности уопште: 

 

 Заштита од техничко-технолошке опасности природних непогода, 

 Oснови безбедности деце, 

 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа  

 Превенција и заштита деце од трговине људима, 

 Насиље као негативна друштвена појава,  

 Полиција у служби грађана, 

 Заштита од пожара, 

 Безбедност деце у саобраћају 

 



 

- Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Барајево. 

- Сарадња са Полицијском управом Барајево. 

- Сарадња са Домом здравља Вранић. 

- Састављање  Годишњег извештаја  Стручног  тима за школску 2020/21.годину. 

- Састављање  Годишњег  плана рада  Стручног тима за школску 2021/21.годину. 

 

 

 

 
 


