
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

1. Драгана Николић (координатор – психолог школе) 

2. Јела Стевановић (директор школе) 

3. Весна Рудић (педагог школе) 

4. Милица Војводић ( наставник енглеског језика) 

5. Момчило Вулевић ( наставник технике и технологије) 

6. Слађана Дамевић (наставник разредне наставе) 

7. Ирина Стефановић (наставник разредне наставе) 

8. Јадранка Мацура (наставник разредне наставе) 

9. Рада Ђукић Петровић (наставник разредне наставе) 

10. Ленка Биочанин, представник Ученичког парламента 

11. Дарко Павловић, представник Савета родитеља 

12. Представник јединице локалне самоуправе 

13. Дејан Тмушић ( секретар школе) 

Октобар:  

 Прикупљање података о ученицима са ризичним понашањем од учитеља и 

одељенских старешина (без првог и петог разреда) и комплетирање евиденције о 

ученицима са ризичним понашањем (по дисциплинским категоријама) и планирање 

даљег рада и укључивање различитих видова подршке. 

 Формирање вршњачког тима. 

 Информисање Наставничког већа о заједничким процедурама реаговања на 

ситуације насиља (изводи из протокола, одговорности, кораци деловања, 

формирање вршњачког тима ...). 

 Информисање  Савета родитеља о раду Тима за заштиту ученика/деце од насиља. 

 Планирање начина обележавања Дана толеранције (16. новембар) 

 Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и 

о раду мини тимова. 

 Разно. 

 

Новембар: 

 Допуна евиденције ученика са ризичним понашањем (први и пети разред). 

 Обележавање Дана толеранције, 16. новембра (афирмисање толеранције и 

ненасилног понашања кроз ликовне и литерарне радове). 

 Договор око прикупљања информација од наставника у вези реализације часова 

одељенских старешина и различитих активности са темом ненасиља. 

 Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) као и 

о раду мини тимова. 



 Разно. 

 

Јануар/фебруар: 

 Договор око реализације анкете ,,Насиље у нашој школи'' (испитивање 

учесталости, облика, актера насилног понашања и осталих фактора који утичу 

на испољавање насилног понашања у школи).  

 Утврђивање активности којима ће се промовисати позитивно понашање 

ученика.  

 Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) 

као и о раду мини тимова. 

 Разно. 

 

 Март:  

 Анализа рада вршњачког тима 

 Анализа резултата анкете о насиљу 

 Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) 

као и о раду мини тимова 

 Разно 

Мај:  

 Осврт на реализацију часова одељенских старешина са темом превенције 

насиља (од првог до осмог разреда) као и различитих активности које 

афирмишу ненасилно понашање и ученичку креативност 

 Анализа рада Тима у протеклој школској години 

 Представљање резултата анкете о насиљу у школи на Наставничком већу 

 Размена искустава о актуелним питањима (у вези случајева насиља у школи) 

као и о раду мини тимова 

 Разно 

 

Јун: 

 Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину. 

 Састављање Извештаја о раду Стручног тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2021/22. годину. 

 Састављање Годишњег плана рада Стручног тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2022/23. годину. 

 

 


