
8. ПЛАН РАДА 

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Редн

и 

број 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТО

РИ 

ВРЕМЕ 

1. 

Формирање школског Тима за 

заштиту од 

дискриминације,насиља,злостав

љања и занемаривања ученика у 

школи 

Усаглашавање 

са законским 

нормама и 

превенција 

насиља у школи. 

Директор,Настав

ничко 

веће,Педагошки 

колегијум. 

Записници 

са седница 

Наставничк

ог већа и 

Педагошког 

колегијума. 

август 

2. 

Израда: Програма,Акционог 

плана и Плана рада Тима за 

заштиту ученика од насиља. 

Усаглашавање 

са законским 

нормама и 

превенција 

насиља у школи. 

Координатор 

тима са 

члановима. 

Свеска 

евиденције 

Тима. 

август 

3. 

Израда садржаја за часове 

одељенске заједнице,који дају 

могућност развијања 

толеранције и позитивне 

комуникације међу вршњацима. 

Превенција 

насиља и 

едукација 

ученика. 

ПП служба. Свеска 

евиденције 

Тима. 

август 

4. 

Анализа безбедности школе. Утврђивањтрен

утног стања 

безбедности у 

школи. 

Координатор 

тима са 

члановима. 

Свеска 

евиденције 

Тима. 

септемба

р 

5. 

Организовање дежурства 

запослених. 

Одржавање реда 

и превенција. 

Директор и 

ТЗПН-а. 

Дневник 

вођења 

евиденције. 

септемба

р 

6. 

Наставничко веће 

- Упознавање са 

Правилником о 
Протоколу за заштиту 

ученика од 

дискриминације,насиља,
злостављања и 

занемаривања; 

- Улози Школског тима; 

- Задужењима 

Упознавање 

свих чинилаца 

са планом рада. 

Секретар школе. Записник са 

седнице 

Наставничк

ог већа. 

септемба

р 



свакогчлана колектива. 

7. 

Родитељски састанци 

- Информисање родитеља 

у свим одељењима о 

Протоколу за заштиту 
ученика од 

дискриминације,насиља,

злостављања и 
занемаривања; 

- - упознавање са 

правилима понашања у 
школи. 

Упознавање 

родитеља са 

активностима 

које спроводи 

школа. 

Одељенске 

старешине. 

Дневник 

вођења 

евиденције 

родитељски

х састанака. 

септемба

р 

8. 

Едукативна 

радионица/предавање за 

ученике 5. Разреда на тему 

“Појам и врсте насиља”. 

Упознавање и 

едукација 

ученика 5. 

Разреда. 

Координатор са 

члановима. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

септемба

р 

9. 

Самостални рад са ученицима 

под ризиком – Превенција 

насилног понашања ученика 

које процењујемо да су под 

ризиком. 

Превенција 

насилног 

понашања. 

Одељенске 

старешине. 

Дневник 

вођења 

евиденције 

одељенског 

старешине. 

Септемб

ар-

октобар. 

10. 

Постављање Кутије поверења у 

холу школе. 

Откривање 

проблема у 

школи. 

Педагог школе. Свеска 

евиденције 

Тима. 

Септемб

ар 

11. 

Савет родитеља 

- Упознавање са 

Правилником о 

Протоколу за заштиту 

ученика од 
дискриминације,насиља,

злостављања и 

занемаривања; 

- Упознавање са 

правилима понашања у 

школи; 

- Информисање о 

активностима школе у 

овој области,упознавање 
са Акционим планом 

заштите ученика. 

Упознавање са 

активностима 

школе. 

Директор и ПП 

служба. 

Записник са 

састанка 

Савета 

родитеља. 

октобар 

12. 

Часови одељенске заједнице 

Подсећање ученика о врстама 

насиља. 

Превенција 

насиља у школи. 

Одељенски 

старешина. 

Дневници 

вођења 

одељенске 

заједнице. 

октобар 

13. Анкетирање ученика Утврђивање ПП служба и Дневници октобар 



Утврдити колико су ученици 

упознати о врстама насиља и 

присуства истог у школи. 

степена знања и 

откривање 

проблема. 

одељенске 

старешине. 

вођења,Свес

ка 

евиденције 

Тима. 

14. 

Оснивање Вршњачког тима 

Ког чине председници одељења 

од 5. до 8. разреда. 

Сагледавање 

проблема кроз 

“очију” ученика. 

Координатор 

вршњачког тима. 

Свеска 

евиденције 

ВТ-а. 

октобар 

15. 

Едукативна 

радионица/предавање за у 

ученике 6. и 7. разреда на тему 

“Вршњачко насиље”. 

Упознавање и 

едукација 

ученика 6.  и 7. 

разреда. 

Координатор са 

члановима. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

октобар 

16. 

Вршњачки тим 

Упознавање парламента са 
члановима Тима; 

Упознавање са Правилником и 

Протоколом за заштиту ученика 
од насиља; 

Упознавање са Акционим 

планом; 

Учешће у доношењу правила 
понашања на нивоу школе; 

Покретање и организовање 

креативних садржаја ученичког 
слободног времена 

(игранке,литерално-песнички 

сусрети,изложбе,…). 

Обука чланова 

ВТ-а. 

Координатор 

вршњачког тима. 

Свеска 

евиденције 

ВТ-а. 

током 

године 

17. 

Едукативна 

радионица/предавање за 

ученике 8. разреда на тему 

“Дигитално насиље”. 

Упознавање и 

едукација 

ученика 8. 

разреда. 

Координатор са 

члановима. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

новемба

р 

18. 

Обележавање значајног датума 

“Дан толеранције” 

Обележавање и 

едукација. 

Сви актери на 

првом часу и 

пано 

презентација. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

16. 

новемба

р 

19. 

Обележавање значајног датума 

– “Светски дан права детета” 

Обележавање и 

едукација. 

Сви актери на 

првом часу и 

пано 

презентација. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

20. 

новемба

р 

20. 

Организовање предавања за 

наставнике и родитеље на тему 

разних врста насиља. 

Едукација 

наствника и 

родитеља. 

ПП служба. Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

током 

године 

21. Информативни панои за Едукација и 

презентовање 

Члан ТЗПН-а и Извештај у 

свесци 

током 



ученике,наставнике и родитеље. датих тема. чланови ВТ-а. евиденције 

Тима. 

године 

22. 

Акција у корист заједнице 

(рециклажа) 

Едукација 

ученика. 

Члан ТЗПН-а Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

током 

године 

23. 

Стручно усавршавање 

наставника,едукација ученика – 

медијација. 

Едукација свих 

актера у школи. 

Директор школе. Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

током 

године 

24. 

Одељенске заједнице 

- Дискусија/радионица на 

тему конструктивног 
решавања проблема; 

- Дискусија/радионица на 
тему слободног времена 

ученика; 

- Дискусија/радионица на 
тему превенције насиљ 

    

25. 

Школски полицајац 

- Разговор са ученицима 
на тему “Безбедност у 

школи” … 

Превенција и 

едукација. 

Школски 

полицајац 

 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

током 

године 

26. 

Акција “Играј фер плеј у школи 

без насиља”. 

Едукација и 

забава. 

Координатор 

ТЗПН-а и 

наставници ФИЗ. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

децембар 

27. 

Млађи разреди 

- Акција “Недеља лепих 

порука” 

- Пано презентација. 

Едукација  Члан ТЗПН-а и 

наставници 

разредне наставе. 

Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима. 

мај 

28. 

Евалуација 

Информисање Наставничког 

већа и Савета родитеља о 

реализацији Акционог плана за 

заштиту ученика. 

Резимирање 

учињеног. 

Чланови ТЗПН-а Извештај у 

свесци 

евиденције 

Тима,записн

ици са 

Наставничк

ог већа и 

Савета 

родитеља. 

јун 

 

 


