Пснпвна щкпла „Вук Карачић“ у Крущевцу

ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ПД НАСИЉА,
ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА У ШКПЛИ

На пснпву Закпна п ратификацији Кпнвенције Уједиоених нација, Опщтег прптпкпла за
защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа, Ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце и ушеника пд
насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама, Правилника п прптпкплу
ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављааое и занемариваое и Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа Оснпвна щкпла „Вук Карачић“ у Крущевцу дпнпси ПРПГРАМ
ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА У ШКПЛИ кпјим се
прецизирају улпге и пдгпвпрнпсти свих субјеката укљушених у живпт и рад Шкпле.
На пснпву Ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце и ушеника пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама Шкпла је фпрмирала Тим за защтиту ушеника пд
насиља. Списак шланпва тима (Прилпг 1) је саставни деп пвпг Прпграма.
Овај Тим је израдип Прпграм за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у
Шкпли кпји је саставни деп Гпдищоег плана рада Шкпле. При изради пвпг дпкумента рукпвпдили
смп се брпјем, врстама и ушесталпщћу ситуација насиља, прпценама наставика и щкплскпг пплицајца
п сигурнпсти и ппстпјаоу безбедне климе, кап и раније реализпваним ппступцима са циљем
превенције насиља у щкпли и унапређеоа сарадое и разумеваоа свих ушесника у пбразпвнпваспитнпм прпцесу.
Прпгрампм су дефинисане превентивне активнпсти, кап и јасни кпраци и прпцедуре у
ппступаоу у защтити ушеника пд насиља. Такпђе је дефинисанп щта се сматра насиљем, кап и врсте и
пблике кпје пбухвата.

ЗНАЧЕОЕ ППЈМПВА
Свакп насиље се мпже спрешити у атмпсфери кпја:
1.
2.
3.
4.

Развија и негује културу ппнащаоа,
Не тплерище насиље и не ћути п оему,
Развија пдгпвпрнпст свих,
Обавезује на ппступаое све кпји имају сазнаое п насиљу.

Насиље се дефинише кап сваки пблик једанпут учиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или
невербалнпг ппнашаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља,
развпја и дпстпјанства ученика.

ППДЕЛА ПБЛИКА НАСИЉА
ПРВИ НИВП
Ове пблике насиља рещава сампсталнп васпиташ/наставник /пдељеоски старещина у пквиру саветпдавнпваспитнпг рада са децпм – ппјединцима, групама и пдељеоем. Мпжекпристити и ппдрщкуВрщоашкпгтима и
врщоашкихедукатпра.

Физишкп
насиље

Емпципналнп /
психишкп насиље

удараое чврга,
гураое,
штипаое,
гребаое,
гађаое, чупаое,
уједаое,
саплитаое,
шутираое,
прљаое,
уништаваое
ствари...

исмејаваое,
пмалпважаваое,
пгпвараое, вређаое,
ругаое,
називаое ппгрдним
именима, пспваое,
етикетираоe,
имитираое,
„прпзиваое“...

Насиље
злпупптребпм
инфпрмаципних
технплпгија

Сексуалнп
насиље и
злпупптреба

Спцијалнп насиље
дпбациваое,
ппдсмеваое,
игнприсаое,
искључиваое из
групе или
фавпризпваоена
пснпвуспцијалнпг
статуса, наципналнпсти,
верске припаднпсти,
насилнп дисциплинпваое,
ширеое гласина...

дпбациваое,
пспваое,
ласцивни
кпментари,
ширеое прича,
етикетираое,
сексуалнп
дпдириваое,
гестикулација..

узнемиравајуће
„зивкаое“,
слаое
узнемиравајућих
ппрука СМС-пм,
ММС-пм, путем вебсајта...

ДРУГИ НИВП
У рещаваоу пвих пблика насиља, васпиташ/наставник /пдељеоски старещина укљушује Тим, тп јест
унутращоу защтитну мрежу.
Насиље
Емпципналнп /
Сексуалнп
Спцијалнп
злпупптребпм
Физишкп насиље
психишкп
насиље и
насиље
инфпрмаципних
насиље
злпупптреба
технплпгија
шамараое, удараое,
гажеое, цепаое
пдела, „шутке“,
затвараое, пљуваое,
птимаое и
уништаваое
импвине, измицаое
стплице, чупаое за
уши и кпсу...

уцеоиваое,
претое,
неправеднп
кажоаваое,
забрана
кпмуницираоа,
искључиваое,
пдбациваое,
манипулисаое...

сплеткареое,
игнприсаое,
неукључиваое,
неприхватаое
манипулисаое,
експлпатација,
наципнализам...

Сексуалнп
дпдириваое,
ппказиваое
ппрнпграфскпг
материјала,
ппказиваое
интимних
делпва тела
,свлачеое...

пгласи, клиппви,
блпгпви, злпупптреба
фпрумa и четпваоa,
снимаое камерпм
ппјединаца прптив
оихпве впље,
снимаое камерпм
насилних сцена,
дистрибуираое
снимака и слика..

ТРЕЋИ НИВП
Акп ушеници шине или трпе неки пд следећих пблика насиља пбавезнп је укљушиваое других
институција, пднпснп активираое сппљащое защтитне мреже.
Насиље
Сексуалнп
Физишкп
Емпципналнп /
Спцијалнп
злпупптребпм
насиље и
насиље
психишкп насиље
насиље
инфпрмаципних
злпупптреба
технплпгија
туча, дављеое,
бацаое,
прпузрпкпваое
ппекптина,
ускраћиваое
хране и сна,
излагаое ниским
температурама,
напад пружјем...

застрашиваое
уцеоиваое,
рекетираое,
пграничаваое кретаоа,
навпђеое на кпришћеое
психпактивних
супстанци,
укључиваоеу секте,
занемариваое...

претое, изплација,
пдбациваое, терпр
групе над
ппјединцем/группм,
дискриминација,
прганизпваое
затвпрених група
(кланпва),
наципнализам,
расизам...

завпђеое пд стране
пдраслих,
ппдвпђеое,
злпупптреба
пплпжаја,
навпђеое,
изнуђиваое
и принуда на
сексуални чин,
силпваое, инцест...

снимаое насилних
сцена,
дистрибуираое
снимака и слика,
дечија
ппрнпграфија...

ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ
Прпграм защтите ушеника пд насиља има кап ппшти циљ да Шкпла буде безбеднп и
ппдстицајнп местп, чиме се пстварује правп свакпг детета да буде заштићенп пд свих пблика
насиља. Овп се ппстиже применпм мера превенције, кпјима се ствара безбедна средина, и мера
интерванције у ситуацијама када се јави насиље, злпстављаое или занемариваое ушеника.

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ
1. Ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције, уважаваоа;
2. Ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих улљушених у живпт и рад щкпле за
преппзнаваое насиља,злпстављаоа и занемариваоа;
3. Ангажпваое ппстпјећих ресурса щкпле за ствараое безбеднпг и ппдстицајнпг пкружеоа;
4. Усппстављаое система ефикасне защтите пд насиља фпрмираоем унутращое и сппљащое
защтитне мреже;
5. Дефинисаое ппступака и прпцедура за защтиту пд насиља крпз превентивне и интервентне
активнпсти;
6. Укљушиваое разлишитих ушесника пбразпвнп-васпитнпг прпцеса, сарадника Шкпле и других
институција зншајних за пснпвнп пбразпваое у превенцију и защтиту ушеника крпз разне
наставне и ваннаставне активнпсти;
7. Обезбеђиваое превентивне и защтитне улпге щкплскпг сппрта и сппртских активнпсти у
защтити ушеника;
8. Спрпвпђеое ппступака реагпваоа у ситуацијама насиља;
9. Дпкументација и евиденција насиља и праћеое предузетих мера.
У складу са ппщтим и специфишним циљевима Прпграма и на пснпву анализе стаоа безбеднпсти и
присутнпсти насиља у щкпли (увид у евиденцију Тима за защтиту ушеника пд насиља впђену тпкпм
щкплске 2013/14, извещтаја щкплскпг пплицајца)
ЗАДАЦИ Прпграма тпкпм щкплске 2014/15. су:
Смаоити прпценат ушеника кпји се насилнп ппнащају за 10% (превентивне активнпсти планиране за
пву щкплску гпдину, ангажпваое свих заппслених, дежурних наставника, шланпва Врщоашке мреже и
Ушенишкпг парламента);
Смаоити прпценат ушеника кпји су излпжени насилнпм ппнащаоу врщоака зa10%(превентивне
активнпсти планиране за пву щкплску гпдину, ангажпваое свих заппслених, дежурних наставника,
шланпва Врщоашке мреже и Ушенишкпг парламента);
Смаоити вербалнп насиље – за 15% (активнпсти на шаспвима пдељеоске заједнице, грађанскпг
васпитаоа, верске наставе и других предмета);
Смаоити гураое и саплитаое кап најшещће пблике врщоашкпг насиља међу ушеницима млађих
разреда за 20% (активнпсти на шаспвима пдељеоске заједнице, грађанскпг васпитаоа, верске наставе
и других предмета);
Интензивирати мере безбеднпсти на местима где се најшещће дещавају насилни инциденти (щкплскп
двприщте тпкпм ппследоих шаспва у ппппдневнпј смени, хпл испред фискултурне сале за време малпг
пдмпра, свлашипнице);
Ппвећати кпнструктивнп реагпваое ушеника у ситуацијама насиља за 20%(радипнице Врщоашкпг
тима);
Ппбпљщати сарадоу щкпле и рпдитеља (рпдитељски састанци, трибине, Савет рпдитеља, свакпдневне
активнпсти щкпле).

На пснпву прпцене безбеднпсти предлпжена је и реализација следећих мера за 2014/15: ппстављаое камере
на ђашки улаз, активираое щкплскпг пплицајца или ангажпваое МУПа у ппппдневним шаспвима у щкплскпм
двприщту и на щкплскпм игралищту, ангажпваое ппмпћнпг радника и/или дежурнпг наставника у хплу
испред фискултурне сале, ангажпваое ппмпћнпг радника на главнпм улазу у време наставе, уређенији улазак
ушеника у щкплу на ппшетку наставе и ппсле великпг пдмпра.

Струшнп усаврщаваое заппслених
Циљ струшнпг усаврщаваоа наставника је стицаое знаоа и вещтина за кпнструктивнп реагпваое у
ситацијама насиља, кап и за реализацију разлишитих превентивних активнпсти.
Инфпрмисаое п пбавезама и пдгпвпрнпстима у пбласти защтите пд насиља
Одељеоске старещине пбавещтавају ушенике п пбавезама и пдгпвпрнпстима на шаспвима
пдељеоске заједнице и тпкпм свакпдневнпг рада са ушеницима.
Чланпви Врщоашке мреже и Ушенишкпг парламента раде на изради и истицаоу правила ппнащаоа у
щкпли, ппхађају радипнице са темпм: „Уппзнаваое са Прптпкплпм“ и држе радипнице за ушенике
млађих разреда на исту тему.
Рпдитеље инфпрмищу пдељеоске старещине на рпдитељскпм састанку и индивидуалним
састанцима, директпр на Савету рпдитеља и струшна лица на трибинама кпје прганизује Шкпла.
Директпр инфпрмище наставнп и ненаставнп пспбље, Савет рпдитеља, Шкплски пдбпр.
Тим за защтиту ушеника пд насиља има свпју пгласну таблу у збпрници на кпјпј стпје ппступци у
слушају насиља, кап и списак задужених лица за прикупљаое евиденције.
Ппдстицаое ушеника за рад у струшним и другим прганима щкпле
У пквиру рада Ушенишкпг парламента ушеници ће мпћи да анализирају безбеднпст у щкпли, дају
предлпге за превентивне активнпсти, мере за унапређеое щкпле кап сигурне и ппдстицајне средине.
Чланпви Ушенишкпг парламента и Врщоашке мреже ће свпја знаоа стешена тпкпм радипница
ппделити са свпјим врщоацима у радипницама кпје ће ппд надзпрпм наставника задужених за
Врщоашу мрежу и Ушенишки парламент сами прганизпвати и реализпвати.
Васпитни рад ради развијаоа самппдгпвпрнпг и друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа ушеника
Васпитни рад ради развијаоа самппдгпвпрнпг ппнащаоа ушеника реализпваће се: путем радипница,
дискусија, ушещћем у сппртским такмишеоима и хуманитарним акцијама, квизпвима, кап и
друщтвенп-кприсним активнпстимаиндивидуалнп и/или на нивпу разреда и щкпле.
Укљушиваое разлишитих ушесника у превенцију и защтиту деце пд насиља крпз наставне и ваннаставне активнпсти
Крпз сарадоу са институцијама Шкпла щири мрежу кпја врщи превенцију и защтиту ушеника пд
насиља. Тпкпм щкплске гпдине прганизпваће се акције кпје прпмпвищу Шкплу кап безбеднп местп
(МУП, Здравствени центар, Завпд за јавнп здравље, Центар за спцијални рад), трибине за заппслене,
ушенике и рпдитеље на тему защтите пд насиља (Центар за спцијални рад, МУП). Такпђе прпщирује
сарадоу са щкплама у пкружеоу крпз заједнишке активнпсти усмерене на превенцију насиља.

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА
Превенција насиља у щкпли је скуп мера и активнпсти шији је циљ ствараое сигурнпг и ппдстицајнпг
пкружеоа, негпваое атмпсфере сарадое и кпнструктивне кпмуникације. Активнпсти кпје Шкпла
предузима имају за циљ ппдизаое нивпа свести
и псетљивпсти за преппзнаваое
насиља,злпстављаоа и занемариваоа, усмерене су ка негпваоуатмпсфере сарадое и тплеранције,
развијају знаоа, вещтине и ставпве неппхпдне за кпнструктивнп реагпваое у слушају насиља и
пбезбеђују защтиту ушеника, рпдитеља и свих заппслених пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа.
Превентивне активнпсти на нивпу Шкпле:
Анализа безбеднпсти у Шкпли и истраживаое присутних пблика насиља и ризишних група у
щкпли
Уппзнаваое свих интересних група са правима,пбавезама и пдгпвпрнпстима прпписаних
Закпнпм, правилницима и другим актима Шкпле
Струшнп усаврщаваое наставника у пвпј пбласти
Дпнпщеое правила ппнащаоа (на нивпу щкпле и разреда)
Праћеое рада унутращое защтитне мреже
Развијаое знаоа и вещтина за кпнструктивнп реагпваое у ситуацијама насиља
Развијаое друщтвенп-пдгпвпрнпг ппнащаоа (акције у кприст заједнице)
Активираое щкплскпг сппрта (фер-плеј турнири и фер-плеј навијаое)
Ушещће ушеника у планираоу и реализацији разлишитих активнпсти кпје имају за циљ
превенцију насиља или развијаое кпнструктивне сарадое (радипнице, квизпви, трибине,
друщтвенп-кпристан рад)
Израда листе за пријаву и евиденцију насилнпг ппнащаоа и кпрака за ппступаое у слушају
насиља, заппстављаоа или занемариваоа
Пружаое ппмпћи ушеницима у савладаваоу лишних прпблема и прпблема у ушеоу
Осппспбљаваое заппслених и рпдитеља за ранп преппзнаваое знакпва у ппнащаоу деце кпји
указују на пптенцијалнп насилнп ппнащаое
Омпгућаваое свим ушеницима кпји имају сазнаое п насилнпм акту да без излагаоа ппаснпсти
врще пријаву насиља
Сарадоа са рпдитељима, Саветпм рпдитеља, Шкплским пдбпрпм
Сарадоа са службама, устанпвама и институцијама ван щкпле кпје ппсреднп и неппсреднп
мпгу ппмпћи на превазилажеоу прпблема насиља у щкплама
Превентивне активнпсти у пквиру редпвне наставе
Српски језик и коижевнпст :
Обрада разлишитих текстпва предвиђених планпм и прпгрампм кпјима се развија критишкп
мищљеое, тплеранција, сапсећајнпст, ппщтпваое културних и језишких разлишитпсти.
Страни језик:
Обрада разлишитих тема кпјима се развија критишкп мищљеое, тплеранција, сапсећајнпст,
ппщтпваое културних и језишких разлишитпсти.
Истприја:

Крпз наставне садржаје ушеници се уппзнају са истпријпм и културпм разлишитих нарпда, развијају
птвпренпст према другима, шиме се смаоују етнишки стерептипи и предрасуде кпје мпгу да буду
пснпв дискриминације и нетрпељивпсти.
Биплпгија :
Крпз наставне садржаје ушеници развијају здравстевену и екплпщку културу и фпрмирају ппзитивне
ставпве п знашају менталнпг и физишкпг здравља.
Верска настава:
Развијаое тплеранције, прихватаое верских разлишитпсти,ппщтпваое других вера и пбишаја.
Грађанскп васпитаое:
Развијаое тплеранције, прихватаое разлишитпсти, ппщтпваое лишнпсти других.
Физичкп васпитаое :
Развијаое тимскпг духа,ппщтпваое прптивника, развпј фер плеја,уважаваое разлика у
сппспбнпстима и физишкпм изгледу, сппртскп прихватаое неуспеха,развпј самппуздаоа, тимске
игре, развпј сампкпнтрпле, сппртскп и фер плеј навијаое.
Превенција у пквиру ваннаставних активнпсти :
Ушещће на приредбама и манифестацијама у лпкалнпј заједници са циљем прпмпвисаоа
сарадое и афирмација ппстигнућа ушеника
Екскурзије и излети, щкпла у прирпди
Фер плеј турнири у пквиру разреда и сппртска такмишеоа на нивпу щкпле, ппщтине, пкруга,
републике
Часпви пдељеоскпг старещине
Радипнице
Предаваоа
Индивидуални и групни саветпдавни разгпвпри са рпдитељима и предаваоа на рпдитељским
састанцима и Савету рпдитеља Шкпле
Квизпви
Журке за ушенике
Литерарни и ликпвни кпнкурси на нивпу щкпле и града.
ИНТЕРВЕНЦИЈА У СЛУЧАЈУ НАСИЉА, ЗАППСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА
Циљ интервенције је да се, пре свега, заустави насиље и злпстављаое, да се пбезбеди сигурнпст,
смаои ризик пд ппнављаоа и да се ублаже или птклпне ппследице.

За ефикасну интервенцију у сампј Шкпли јаснп су дефинисане улпге и пдгпвпрнпсти свих
заппслених и деце у устанпви у пквиру прпписаних кпрака интервенције. Прилпг п улпгама и
пдгпвпрнпстима је саставни деп пвпг Прпграма.
Приликпм интервенције спрпвпди се прпцедура и ппступци реагпваоа у ситуацијама насиља у
складу са Правилникпм п прптпкплу ппступаоа у слушајевима насиља, евидентирају се слушајеви
насиља, прати ппнащаое ушесника и прпцеоују ефекти предузетих мера, врщи саветпдавни рад са
ушеницима кпј трпе и врще насиље или су ппсматраши насиља, дефинищу се механизми за
пбезбеђеое сарадое, прати квалитет сарадое у пквиру мрежа (унутращое и сппљащое) и
предузимају мере за превазилажеое застпја).
Без пбзира да ли је у питаоу врщоашкп насиље, насиље пд стране заппслених у щкпли или пд стране
пдрасле пспбе кпја није заппслена у щкпли, пбавезујући кпраци у интервенцији за све кпји ушествују
у живпту и раду щкпле су:
1. пткриваое насиља директнп (саппщтаваоем или пријављиваоем слушаја) или индиректнп на
пснпву физишких, физиплпщких, емпципналних ппказатеља, или на пснпву ппнащаоа у
щкпли)
2. прекидаое, заустављаое насиља
3. смириваое ситуације
4. пбављаое кпнсултација унутар устанпве да ли ће се слушај рещавати на нивпу щкпле или у
сарадои са другим устанпвама или ће се прпследити надлежним службама
5. реализација дпгпвпрених активнпсти и мера защтите
6. праћеое ефеката предузетих мера
Унутращоа и сппљащоа защтитна мрежа
Унутрашоа заштитна мрежа
За ефикасну интервенцију у ситуацијама насиља у Шкпли ппстпји унутращоа защтитна мрежа кпју
шине сви заппслени у щкпли и ушеници щкпле. У пквиру пве мреже функципнище и Врщоашки тим
кпји шине изабрани представници ушеника (сами ушеници бирају пп два представника свпг пдељеоа
кпји су шланпви пвпг тима). Унутращоа защтитна мрежа се активира пнда када сам наставник
пднпснп пдељеоски старещина не мпже сам да рещи слушај насиља. У пквиру пве мреже
дефинисане су улпге и пдгпвпрнпсти заппслених и ушеника када ппстпји сумоа на насиље или се пнп
дещава. На пгласнпј табли Тима за защтиту ушеника пд насиља приказани су кпраци у ппступаоу у
слушајевима насиља на пп нивпима (Прилпг 4).
УЛПГЕ И ПДГПВПРНПСТИ СВИХ ЗАППСЛЕНИХ И ДЕЦЕ У УСТАНПВИ У ПКВИРУ ПРППИСАНИХ КПРАКА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НАСТАВНИК
 Упшава и пријављује слушај
 Ппкреће прпцес защтите детета
 Обавещтава пдељеоскпг старещину п слушају
 Евидентира слушај
 Сарађује са другима кпји треба да пбезбеде защтиту

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
 Дежура у складу са расппредпм дежурства
 Упшава и пријављује слушај
 Ппкреће прпцес защтите ушеника (реагује пдмах у слушају насилнпг ппнащаоа)
 Обавещтава пдељеоскпг старещину п слушају
 Евидентира слушај
 Сарађује са другима кпји треба да пбезбеде защтиту

ПДЕЉЕОСКИ СТАРЕШИНА
 Упшава слушајеве насилнпг ппнащаоа и реагује пдмах
 Ушествује у прпцесу защтите ушеника
 Разгпвара са ушесницима насиља
 Инфпрмище рпдитеље и сарађује са оима
 Пп пптреби, сарађује са Тимпм за защтиту ушеника пд насиља
 Прати ефекте предузетих мера
 Евидентира слушај и впди дпкументацију
 Пп пптреби, кпмуницира са релевантним устанпвама
ПЕДАГПГ / ПСИХПЛПГ
 Упшава слушајеве насилнпг ппнащаоа
 Ппкреће прпцес защтите детета
 Обавещтава пдељеоскпг старещину и сарађује са оим, пп пптреби и са рпдитељима
 Обавља кпнсултације
 Сарађује са другим устанпвама кпје треба да пбезбеде защтиту
 Пружа ппмпћ и ппдрщку ушеницима, Врщоашкпм тиму, наставницима
 Разматра слушај (2. и 3. нивпа)и псмищљава стратегије за ппступаое
 Евидентира слушај
 Предлаже защтитне мере и прати ефекте предузетих мера

ППМПЋНП-ТЕХНИЧКП ПСПБЉЕ
 Дежура пп расппреду дежурства
 Прекида насиље
 Упшава и пријављује слушајеве насилнпг ппнащаоа

УЧЕНИЦИ
 Упшавају слушајеве насилнпг ппнащаоа
 Траже ппмпћ пдраслих
 Пријављују наставнику / пдељеоскпм старещини
 Ушествују у мерама защтите
Сппљашоа заштитна мрежа
Укпликп Тим за защтиту ушеника пд насиља прпцени да је реш п тежем пблику насиља (трећи нивп),
или има сумоу и да се тп насиље дещава ван щкпле или пд стране пдрасле пспбе,укљушују се друге
институције из лпкалне заједнице (МУП, Центар за спцијални рад, здравствене службе) и тада се
активира сппљащоа защтитна мрежа. Нашини и ппступци пвих система дефинисани су Опщтим
прптпкплпм за защтиту деце пд насиља кап и Ппсебним прптпкплима за сваки пд пвих система.
Дпкументација и евиденција
Евиденцију п слушајевима насиља впди пдељенски старещина/наставник за слушајеве насиља са
првпг нивпа, а Тим за защтиту пнда када се укљушује у интервенисаое. На нивпу щкпле ппстпји
пбразац за пријаву насилне ситуације(Прилпг 3) и пбразац за пријаву брпја слушајева насиља на
нивпу месеца ((Прилпг 2). За прикупљаое евиденције задужен је заменик директпра, а у слушају
оегпвпг пдсуства, дпкументација се мпже предати билп кпм шлану Тима за защтиту ушеника пд
насиља.
Дпкументација п слушајевима кпји захтевају укљушиваое Тима шуваће се у кацеларији педагпщке
службе щкпле, а са првпг нивпа насиља кпд пдељенских старещина за целу щкплску гпдину.
Тим за защтиту ушеника пд насиља впдиће дпкументацију и п праћеоу и укљушиваоу других
институција у интервенцију и превенцију насиља .
Директпр ће пдлушивати п дпзвпли приступа дпкументацији и ппдацима у складу са Правилникпм п
ппступаоу у слушајевима насиља.

(Прилпг 1)
ЧЛАНПВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ПД НАСИЉА

1) Драгпмир Алексић, директпр Шкпле
2) Владимир Левић, заменик директпра
3) Ана Мијајлпвић, прпф. енглескпг језика, кппрдинатпр Тима
4) Снежана Рајкпвић, педагпг
5) Љиљана Милићевић, психплпг
6) Марица Никплић, прпф. разредне наставе
7) Драгана Милпјевић, прпф. разредне наставе
8) Мирјана Симпнпвић, прпф. српскпг језика
9) Олгица Стефанпвић, прпф. разредне наставе
10) Натаща Живкпвић, прпф. разредне наставе
11) Карплина Кпстић, прпф. српскпг језика
12) Радпмир Лпвић, прпф. технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа
13) Гпран Милићевић, щкплски пплицајац

(Прилпг 2)
ПБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ БРПЈА И ВРСТЕ НАСИЉА ПП ПДЕЉЕОУ

ПРВИ НИВП

Физишкп насиље

Емпципналнп / психишкп насиље

Спцијалнп насиље

Сексуалнп насиље и
злпупптреба

Насиље злпупптребпм
инфпрмаципних
технплпгија

Сексуалнп насиље и
злпупптреба

Насиље злпупптребпм
инфпрмаципних
технплпгија

Сексуалнп насиље и
злпупптреба

Насиље злпупптребпм
инфпрмаципних
технплпгија

БРПЈ ЗАБЕЛЕЖЕНИХ СЛУЧАЈЕВА

ДРУГИ НИВП
Физишкп насиље

Емпципналнп / психишкп
насиље

Спцијалнп насиље

БРПЈ ЗАБЕЛЕЖЕНИХ СЛУЧАЈЕВА

ТРЕЋИ НИВП

Физишкп насиље

Емпципналнп / психишкп
насиље

Спцијалнп насиље

БРПЈ ЗАБЕЛЕЖЕНИХ СЛУЧАЈЕВА

Датум ______________
Ппдатке прикупип и пбрадип ____________________________
Предлпг за НАЈ ППТЕЗ месеца ____________________________________________________________________________________

(Прилпг 3)

ЕВИДЕНЦИПНИ ЛИСТ
Датум

Местп

Врста насиља

Време
Нивп насиља

Кратак ппис ситуације (кп је пријавип насиље, кп су ушесници, щта се дпгпдилп, има ли евентуалних
ппвреда, какп је указана ппмпћ укпликп је тп билп пптребнп)

Предузете мере (смириваое ситуације, пријављиваое пдгпвпрнпј пспби, пбављене кпнсултације)

ЗА ПДЕЉЕОСКЕ СТАРЕШИНЕ
Евиденција разгпвпра са ушесницима.
Евиденција разгпвпра са рпдитељима ушесника (писмени ппзив рпдитељима укпликп се не пдазивају).
Сарадоа са струшнпм службпм, Тимпм за защтиту ушеника пд насиља. (Слушај насиља на 2. или 3. нивпу пријавити Тиму у
рпку пд 24 сата).
Сарадоа са пдељеоским старещинпм другпг пдељеоа (нивп насиља, врста, заједнишке активнпсти, праћеое ефеката
мера) укпликп се насиље дпгпди између ушеника кпји нису у истпм пдељеоу.

Страна 1

Ефекти предузетих мера

Страна 2

(Прилпг 4)
ЛАНАЦ ПДГПВПРНПСТИ

1 НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
1. НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА/
СУМОА ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА (прескпшити кпрак 2/3)
Ученик пријављује најближпј пдраслпј пспби (наставник, пдељеоски старешина, шкплски пплицајац,
дежурни наставник, ппмпћнп пспбље).

2. ПРЕКИДАОЕ, ЗАУСТАВЉАОЕ НАСИЉА
А) Раздвпјити ушеснике.
Б) Укпликп је пптребнп ппзвати у ппмпћ друге пдрасле пспбе.
В) Пбавестити пдгпвпрне пспбе.
а) наставник  пдељеоски старешина,директпр
б) пдељеоски старешина  директпр, Тим за заштиту ученика пд насиља (насиље 2. или 3. нивпа)
в) ппмпћни радник  дежурни наставник, наставник, пдељеоски старешина
г) шкплски пплицајац  пдељеоски старешина, директпр

Г) Хитнп реагпвати укпликп је пптребнп.
Указати ппмпћ ученику.

3. СМИРИВАОЕ СИТУАЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Умирити актере.
Пбезбедити прпстпр за разгпвпр.
Ппзвати кплеге или струшну службу акп је пптребнп.
Саслущати пбе стране без заузимаоа става, не дпзвплити им да се расправљају, вређају.
Усмерити пажоу на кпнкретан дпгађај.
Реагпвати смиренп.
Рећи щта планирате да урадите.

Не ппнављати разгпвпр више пута, већ пмпгућити прптпк инфпрмација (кпрак
2).
4. ПРИКУПЉАОЕ ИНФПРМАЦИЈА
(разгпвпр са ушесницима насиља и другим актерима)
Насиље 1. нивпа – пдељеоски старещина, наставник, дежурни наставник

Насиље 2. или 3. нивпа – пдељеоски старещина, струшна служба, директпр, щкплски пплицајац, Тим за
защтиту ушеника пд насиља
Одељеоски старещина је дужан да у писменпм пблику пбавести Тим за защтиту ушеника пд насиља п
насиљу на 2. или 3. нивпу и првим предузетим мерама у рпку пд 24 шаса. За сваки разред задужен је пп један
шлан Тима. Списак задужених наставника налази се на пгласнпј табли.

5. КПНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНПВИ
Обавити неппхпдне кпнсултације у устанпви и прпценити ризик пд ппнављаоа слушаја или евентуалних
ппследица.

6. ИНФПРМИСАОЕ РПДИТЕЉА / НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ
Одељеоски старещина

је дужанда

благпвременп пбавести рпдитеље ушеника кпји врще насиље и

ушеника кпји трпи насиље п дпгађају.
Укпликп пдељеоски старещина није присутан п насиљу 2. или 3. нивпа рпдитеље пбавещтава директпр,
заменик директпра или струшна служба.

7. ДПГПВПР П ЗАШТИТНИМ МЕРАМА
Насиље 1. нивпа – пдељеоски старещина, пп пптреби струшна служба.
Насиље 2. или 3. нивпа - пдељеоски старещина, струшна служба, Тим за защтиту деце пд насиља, директпр
щкпле, рпдитељи.

8. ПРЕЋЕОЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
Насиље 1. нивпа – пдељеоски старещина
Насиље 2. или 3. нивпа - пдељеоски старещина, струшна служба, Тим за защтиту деце пд насиља, рпдитељи.

Евидентираое слушајева насиља
Евиденцију п слушајевима насиља билп кпг нивпа мпрају имати:
1. Наставик, дежурни наставник у шијем се присуству насиље дпгпдилп или је пријавип сумоу на насиље
(пппунити пбразац).
2. Одељеоски старещина.
У сушајевима насиља 2. или 3. нивпа евиденцију мпрају имати:
1. Наставик, дежурни наставник у шијем се присуству насиље дпгпдилп или је пријавип сумоу на насиље
(пппунити пбразац).
2. Одељеоски старещина.
3. Струшна служба.
4. Тим за защтиту ушеника пд насиља (накпн пријаве пдељеоскпг старещине).

2 НАСИЉЕ ПД СТРАНЕ ЗАППСЛЕНИХ У
УСТАНПВИ
1. НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА
Ученик пријављује наставнику, дежурнпм наставнику или пдељеоскпм старешини.
Заппслени има сазнаое п насиљу ппажаоем или дпбија инфпрмације да је насиље у тпку.

СУМОА ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА (прескпшити кпрак 2)
Заппслени пријављује сумоу директпру Шкпле.

2. ПРЕКИДАОЕ НАСИЉА
А) Раздвпјити ушеснике.
Б) Укпликп је пптребнп ппзвати у ппмпћ друге пдрасле пспбе.
В) Хитнп реагпвати укпликп је пптребнп.

3. ПРИЈАВА ДИРЕКТПРУ
4. КПНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНПВИ
Кпнсулатације у устанпви пбављају директпр, Тим за защтиту ушеника пд насиља, струшна служба. Прикупљају
се инфпрмације и врщи прпцена нивпа ризика.

5. ППТВРЂЕНА СУМОА
Укпликп је сумоа пптврђена предузимају се следећи кпраци:
1. Директпр предузима мере према заппсленпм у складу са Закпнпм.
2. Директпр инфпрмише рпдитеље.
3. Предузимају се заштитне мере према ученику (Тим за заштиту ученика пд насиља, пдељеоски
старешина, стручна служба)
4. Директпр пп пптреби инфпрмише надлежне службе.

СУМОА ЈЕ НЕПСНПВАНА
Прати се ппнашаое пптенцијалних учесника. (Тим за заштиту ученика пд насиља, директпр, стручна
служба)

5. ПРАЋЕОЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
Ефекте предузетих мера прати Тим за заштиту ученика пд насиља у сарадои са пдељеоским
старешинпм и рпдитељима.

3 НАСИЉЕ ПД СТРАНЕ ПДРАСЛЕ ПСПБЕ КПЈА
НИЈЕ ЗАППСЛЕНА У УСТАНПВИ
А)
1. НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА У УСТАНПВИ
Ученик пријављује наставнику, дежурнпм наставнику или пдељеоскпм старешини.
Заппслени има сазнаое п насиљу ппажаоем или дпбија инфпрмације да је насиље у тпку.

2. ПРЕКИДАОЕ НАСИЉА
А) Раздвпјити ушеснике.
Б) Укпликп је пптребнп ппзвати у ппмпћ друге пдрасле пспбе.
В) Хитнп реагпвати укпликп је пптребнп.
Г) Смаоити напетпст.
Д) Пријавити директпру.

3. КПНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНПВИ
Кпнсулатације у устанпви пбављају директпр, Тим за защтиту ушеника пд насиља, струшна служба. Прикупљају
се инфпрмације и врщи прпцена нивпа ризика.

4. ИНФПРМИСАОЕ РПДИТЕЉА / НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ
Рпдитеље или другу пспбу пд ппвереоа инфпрмище директпр.
Надлежне службе (МУП, центар за спцијални рад, здравствп) пп пптреби инфпрмище директпр.

5. ДПГПВПР П ЗАШТИТНИМ МЕРАМА
Тим за защтиту ушеника пд насиља, директпр, пдељеоски старещина, наставници, струшна служба

6. ПРАЋЕОЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
Тим за защтиту ушеника пд насиља, пдељеоски старещина, струшна служба.

Б)
1. СУМОА ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА ВАН УСТАНПВЕ
1. Укпликп ппстпји сумоа да се над ушеникпм врщи насиље ван устанпве (нпр. у ппрпдици) сумоу треба
пријавити Тиму за защтиту ушеника пд насиља, кпји пп пбављаоу кпнсултација слушај пријављује
струшнпј служби и директпру.
2. Директпр и струшна служба пбављају разгпвпр са рпдитељима или некпм другпм пспбпм пд ппвереоа
укпликп тп не угрпжава безбеднпст ушеника.
Директпр непдлпжнп пријављује слушај насиља МУП-у или здравственпј устанпви укпликп ппстпји
ппвреда или је угрпжен живпт.
3. Директпр пријављује слушај надлежнпм Центру за спцијални рад.
Са ушеникпм не пбављаразгпвпр никп пд заппслених у щкпли. Центар за спцијални рад щаље
ппсебнп пбушене раднике за такве слушајеве.

2. ПРУЖАОЕ ППДРШКЕ УЧЕНИКУ
Организпвати ппдрщку ушенику у пквиру међусектпрске мреже защтите.

3. ПРАЋЕОЕ РАЗВПЈА СИТУАЦИЈЕ И ПРЕИСПИТИВАОЕ ПДЛУКЕ
Струшна служба, Тим за защтиту ушеника пд насиља.

