
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Oпшти  циљ:  

 

Унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

у установама. 

 

 

Специфични циљеви у превенцији: 

 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

 Организовање различитих активности које афирмишу толеранцију, сарадњу, 

ненасилно решавање конфликата, креативност и остале облике здравог стила 

живљења.  

 Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална 

заједница) у реализацију и даље развијање програма превенције. 

 Унапређење сарадње са другим установама од значаја за превенцију насиља, 

злостављања и занемаривања (Центар за социјални рад, МУП, Дом здравља ...). 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

 Евидентирање ученика који показују неке од ризичних облика понашања.  

 Праћење присуства различитих облика насиља у школи (анонимна анкета о насиљу). 

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 

 Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима 

за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

 Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, 

родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, 

злостављања и занемаривања.  

 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

 Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите. 

 Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у 

заједницу вршњака и живот установе. 

 Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља. 



 Саветодавни рад са родитељима деце која врше одн. трпе насиље.  

 

У нашој школи постоји тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, а чланови су: Јела Стевановић, Јадранка Мацура, Милан Митић, Слађана 

Дамевић, Ирина Стефановић, Момчило Вулевић, Милица Војводић, Дејан Тмушић, Давид 

Михаиловић (ученик), Дарко Павловић (родитељ), Тања Ивановић (представинк локалне 

самоуправе), Весна Рудић и Драгана Николић.   

 

 

Мере интервенције:  

 

 

 На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи 

са родитељем, у смислу појачаног васпитног радаса одељенском заједницом, групом 

ученика и индивидуално.  

 

 На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадњи 

сапедагогом,психологом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће 

родитеља, у смислу појачаног васпитног рада.Уколико појачан васпитни рад није 

делотворан, директор покреће васпитно-дисциплинкипоступак и изриче меру, у 

складу са Законом.   

 

 На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција...) 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према 

ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са 

законом, а према ученику мере за заштиту и подршку. 

 

 

Кораци у интервенцији:  

 

 

 Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је 

насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем 

самог детета или треће особе. 

 Прва реакција треба да буде заустављање насиља, евидентирање насилног понашања 

и обавештавање о томе надлежне особе: одељењског старешину, дежурног 

наставника, чланове Тима, директора или помоћника, ПП службу, а који ће даље 

проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу.  

 Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 

напетости кроз разговор са актерима.Тај разговор треба да буде умирујући, без 

спомињања могућих последица и застрашивања.  

 Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у 

догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова Тима, педагог 

или психолог, одељенски старешина.За трећи ниво насиља и злостављања, изјава се 

даје директору, у присуству психолога или педагога, и родитеља, осим ако је 



родитељ спречен да дође. Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља 

тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика 

којима ће бити изречене мере.  

 Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са 

Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, при чему се 

анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна 

о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, 

обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, 

здравствена служба).На основу консултација треба донети одлуку о начину 

реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању. 

 Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, 

закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере 

заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава 

се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило), 

Министарство просвете и науке, односно надлежна школска управа (у року од 24 

сата, за трећи ниво насиља и злостављања). Подношење пријаве тим службама треба 

да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор 

(осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да 

родитељи не буду укључени).  

 Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих 

актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. Унутрашња 

заштитна мрежа Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.  

 

Прописане су улоге и одговорности запослених и ученика у школи на превенцији насиља:  

 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

 
 

 дежура у складу са распоредом; 

 уочава и пријављује случај; 

 покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, 

користећи неку од стратегија);  обавештава одељењског старешину о случају; 

 евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног 

понашања; 

 сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА   

 
 

 уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

 учествује у процесу заштите деце; 

 разговара са учесницима насиља; 

 информише родитеље и сарађује са њима; 

 по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

 планира и изводи активности у оквиру ЧОС ; 

 прати ефекте предузетих мера; 



 евидентира и води документацију о случају; прибавља потпис родитеља 

 по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ  

 
 

 уочава случајеве насилног понашања; 

 покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

 обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

 по потреби, разговара са родитељима; 

 пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

 разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

 обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

 по потреби, сарађује са другим установама; 

 евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ   

 
 

 дежура 

 уочава и пријављује случајеве насилног понашања; 

 прекида насиље 

 

УЧЕНИЦИ  

 
 

 уочавају случајеве насилног понашања; 

 траже помоћ одраслих; 

 пријављују одељењском старешини; 

 учествују у мерама заштите. 

 

 

Праћење, вредновање и извештавање о различитим облицима насиља, предузетим мерама и 

ефектима врши се помоћу обрасца који је саставио Тим за заштиту од насиља, злостављања 

и занемаривања (Прилог 1). Тим извештава Наставничко веће два пута у току године (на 

крају првог и другог полугодишта).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


