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-Акциони план ТимаОпшти циљ
Побољшање квалитета живота ученика кроз обезбеђивање безбедне средине за живот
и рад ученика у Школи.
Време
Носиоци
Приоритети
Активности
реализације
активности
- Разматрање и унапређивање питања
превенције и заштите деце од насиља,
злостављања и занемативања
- Разматрање и унапређивање
процедуре реаговања на насиље,
Током
злостављање и занемаривање од
школске
Чланови
стране запослених у Школи
године,
Тима, по
1. Редовни и
- Разматрање и унапређивање
састанци
потреби и
ванредни
документације која прати реаговање
тима једном
сви остали
састанци Тима
на насиље, злостављање и
месечно и
запослени
занемаривање
чешће по
Школе
- Праћење вођења Појачаног
потреби
васпитног рада са ученицима за које
се указала потреба
- Тренутни ванредни састанци Тима у
случају када се посумња на насиље,
злостављање и занемаривање
- Обнова постојећих знања о
превенцији и интервенцији из
Протокола о поступању у установи у
одговору на насиље, злостављање и
Октобар,
Чланови
занемаривање
новембар и
Тима и сви
2. Едукација
- Упознавање запослених са новим
по потреби
остали
запослених
ЗОСВО-м (Чланови и Ставови који се
током
запослени
тичу реаговања на насиље,
школске
Школе
злостављање и занемаривање)
године
- Упознавање свих запослених са
резултатима истраживања
заступљености насиља у Школи
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Приоритети

3. Оснаживање
одељењских
старешина за
извођење ЧОС-а

4. Едукација
родитеља

Активности
- Анализа плана рада одељењских
старешина и корекција истих
уколико је потребна
- Детаљна анализа Протокола о
поступању у установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање
- Детаљна анализа документације
која прати реаговање на насиље,
злостављање и занемаривање
- Представљање Протокола о
поступању у установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање Савету родитеља
- Представљање новиог ЗОСВО-а
(Чланови и Ставови који се тичу
реаговања на насиље, злостављање
и занемаривање) Савету родитеља
- Детаљније упознавање свих
родитеља са Протоколом о
поступању у установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање на ЧОС-у
- Упзнавање свих родитеља са
врстама, нивоима и појавним
облицима насиља са акцентом на
физичко и социјално насиље
- Упознавање Савета родитеља, као
и свих родитеља са резултатима
истраживања заступљености насиља
у Школи

Време
реализације

Носиоци
активности

Новембар и
по потреби
током
школске
године

Чланови
Тима и
одељењске
старешине

Новембар и
по потреби
током
школске
године

Чланови
Тима,
одељењске
старешине и
родитељи
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Приоритети

Активности

5. Едукација
(обнова знања)
ученика о врстама
и нивоима
насиља

- Упознавање ученика старијих
разреда са нултом толеранцијом на
насиље у Школи
- Упознавање ученика са
резултатима истраживања
заступљености насиља у Школи
- Обнова уопштених знања о свим
врстама и нивоима насиља
- Обнова процедуре реаговања на
насиље, злостављање и
занемариање у Школи
- Едукација ученика о значају
исправне и благовремене реакције
на насиље, злостављаање и
занемаривање

Време
реализације

Носиоци
активности

Новембар и
више пута
током
школске
године
(једном
месечно)

Чланови
тима,
одељењске
старешине,
стручни
сарадник,
ученици и
по потреби
остали
запослени
Школе

6. Детаљнија
едукација
ученика о
појавним
облицима
физичког насиља

Са ученицима обновити:
- Појма физичког насиља
- Нивои физичког насиља
- Појавни облици физичког насиља
(примери)
- Превенција физичког насиља
- Како реаговати на физичко насиље
- Коме се обратити у случају да се
деси физичко насиље

Новембар и
више пута
током
школске
године
(једном
месечно)

7. Детаљнија
едукација
ученика о
појавним
облицима
социјалног
насиља

Са ученицима обновити:
- Појма социјалног насиља
- Нивои социјалног насиља
- Појавни облици социјалног
насиља (примери)
- Превенција социјалног насиља
- Како реаговати на социјално
насиље
- Коме се обратити у случају да се
деси социјално насиље

Новембар и
више пута
током
школске
године
(једном
месечно)

Чланови
тима,
одељењске
старешине,
стручни
сарадник,
ученици и
по потреби
остали
запослени
Школе
Чланови
тима,
одељењске
старешине,
стручни
сарадник,
ученици и
по потреби
остали
запослени
Школе
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Приоритети

Активности

8. Оспособљавање
чланова Ученичког
парламента за
вршњачку едукацију

- Упознавање чланова Ученичког
парламента са резултатима
истраживања заступљености
насиља у Школи
- На састанку Ученичког
парламента са члановима
обнављање и утврђивање:
- Појма насиља
- Нивое свих облика насиља
- Појавне облике насиља
(примери)
- Превенцију насиља
- Како реаговати на насиље
- Коме се обратити у случају
да се деси насиље
- Упознавање чланова УП са
структуром и начином
радионичарског типа рада
- Организовање радионица од
стране чланова Ученичког
парламента (уз подршку стручног
сарадника) са осталим ученицима
Школе

Време
реализације

Носиоци
активности

Децембар и
током
школске
године

Чланови
Ученичког
парламента и
остали
ученици
Школе,
чланови
Тима,
стручни
сарадник

