
АКЦИОНИ ПЛАН ШОМО Кула   
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА  

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

***Обзизом да школску годину започињемо у складу са препорукама и смерницама 
Министарства просвете и прописаним мерама безбедности како би се спречило ширење 

корона вируса, активности ћемо реализовати у складу са тренутном ситуацијом и 
тренутним могућностима, те су могуће измене у плану или у начину реализације 

одређених активности. 
 

Редни 
бр. 

УВОДНЕ АКТИВНОСТИ Носиоци Време Начин 

1. 
Именовање  Тима за заштиту 

деце од насиља 
Директор Август 

Узимањем у обзир 
савета из 

Приручника 

2. Израда плана рада тима 
Координатор, 

тим 
септембар Писање плана 

3. 
Истицање имена чланова Тима за 

превенцију насиља на видном 
месту 

Директор Септембар 
Одштампати имена 

чланова Тима и 
истаћи у ходнику 

4. 
Анализа стања безбедности у 

школи 

Тим у 
сарадњи са 
директором 

Септембар 

Увидом у 
документацију 

школе о 
досадашњем раду 

5. 
Израда предлога акционог плана 

заштите ученика од насиља 

Тим у 
сарадњи са 
директором 

Септембар 

На основу 
Протокола и 

Приручника за 
примену Протокола 

 
 

Редни 
број 

 
ПРЕВЕНТИВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
Носиоци 

 
Време 

 
Начин 

 
1. 

Дефинисање улога и 
одговорности чланова тима, 

одељењских старешина, 
помоћног особља и ученика 

координатор 
тима, 
тим 

септембар 
На основу Протокола, 

компетенција... 

 
2. 

Стално стручно усавршавање 
свих запослених 

тим и други 
носиоци 

Током 
године 

Разне врсте едукација 
(семинари,предавања) 

 
3. 

Организовање групних 
активности (музичке 
радионице) у циљу 

социјализације ученика  

сви 
наставници Током 

године 

Одржавањем слободних 
активности (у школи 

или онлајн) 

4. 
Активности у оквиру Дечје 

недеље 
Сви 

наставници 
Прва недеља 

октобра 
Разне активности 



5. 
Обележавање Европског дана 
заштите од трговине људима 

Наставници 
групне 
наставе 

18.октобар 
Приказивање кратких 
едукативних филмова, 

спотова на тему насиља 

6. 

Појачан надзор у спровођењу 
правила понашања и 
безбедности током 

одржавања концерата 

запослени 
Током 
године 

Присуство 

7. Кутија поверења 
наставници и 

педагог 
Током 
године 

Кутија у ходнику 

8. Недеља лепих порука, речи наставници  март 2022. 

Постављање паноа на 
који ће ученици 

уписивати лепе речи и 
поруке 

9. Акција Подржи свог друга  тим 

Приликом 
сваког 

концерта 
ученика 

постављање табле за 
мотивационе поруке 
пред наступе ученика 

10 Анализа безбедности у школи 
Наставници 

групне 
наставе и тим 

Мај 2022. Анкетирање ученика 

11. 

Информисање деце, 
запослених и свих осталих 
актера у животу школе о 
садржајима везаним за 

насиље 

Директор, 
педагог, 

наставници 

Током 
године 

Израда плаката, 
брошура, постера, 

презентација на 
школском сајту 

12. 
Информисање свих актера о 
начину поступања у случају 

насиља 
Наставници 

Током 
године 

Истицање штампаног 
материјала у 
учионицама 

13. 
Предавања, презентације, 

радионице, разговори у циљу 
превенције  насиља 

Наставници  
Током 
године 

На седницама 
наставничког већа 

14. 

Сарадња са релевантним 
службама (Центром за 

социјални рад, 
Предшколском установом, 

Школском управом,  
Црвеним крстом) 

Тим, педагог, 
директор 

Током 
године по 
потреби 

Стручна помоћ, размена 
информација, акције 

15 

Организовање различитих 
активности за ученике у 

којима свако има прилику да 
постигне резултат/успех  

Тим,  
стручна већа 

На почетку и 
током 

школске 
године  

Разне активности 

16 

Сарадња са родитељима 
ученика у организацији 

наступа у оквиру 
превентивних активности у 

борби против насиља 

Стрична већа, 
сви запослени 

и родитељи  

У току 
школске 
године  

Присуство, 
Организација 



 

Редни 
број 

 
ИНТЕРВЕНТНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 
Носиоци 

 
Време 

 
Начин 

 
1. 

Примена утврђених поступака и 
процедура у случају насиља 

Сви запослени 
Када се 

насиље догоди 

Поштујући 
Протокол о 
заштити од 

насиља 

 
2. 

Евидентирање случајева насиља 
Наставници, 

педагог, 
директор 

Непосредно 
после насиља 

На обрасцу из 
Приручника о 

примени 
Протокола 

 
3. 

Сарадња са релевантним 
службама (Центром за социјални 
рад, Домом здравља, Школском 

управом,  Министарством 
унутрашњих послова ) 

Тим, педагог, 
директор 

Током године 
по потреби 

 
Стручна помоћ 

4. 
Израда плана васпитног рада за 

учеснике у насиљу 
Тим 

Током године 
по потреби 

Састанци, 
консултације, 

евиденције 

 
4. 

Подршка ученицима који трпе 
насиље 

Педагог, одељ. 
старешине 

Током године 
по потреби 

Саветодавни рад, 
разговор, групне 

активности 

 
5. 

Рад са ученицима који врше 
насиље 

Педагог, одељ. 
старешине 

Током године 
по потреби 

Саветодавни рад, 
разговор, групне 

активности 
 

6. 
Васпитно-саветодавни рад са 

родитељима ученика 
Педагог, одељ. 

старешине 
Током године 

по потреби 
Саветодавни рад, 

... 

 
7. 

Процена ефеката планираних и 
предузетих мера 

тим 
Током године 

по потреби 

Састанци, 
консултације, 

евиденције 
 
 
 
              
                                                                                                                               Председник  тима 
                                                                                                                          Марта Гога  

 
 


