
Школа за основно музичко образовање, К у л а 

Годишњи план рада  
Tима за безбедност и заштиту ученика  

од насиља, злостављања и занемаривања  
за шк. 2022/2023.год. 

 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења; неговања атмосфере сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и 
занемаривања, Тим за заштиту ученика од насиља у току школске 2022/2023.године, у оквиру 
превентивних активности и пристиглих обавеза, планира следећу динамику састанака и тема којима 
ће се бавити на истим: 

 
СЕПТЕМБАР 

1. Конституисање чланова тима. 
2. Израда  Плана рада тима, подела задужења и одговорности члановима тима за школску 

2022/2023.  
3. Анализа стања безбедности према мерилима датим у Протоколу за школску 

2020/2021.годину. 
4. Имплементација ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима у Годишњег програма заштите од насиља злостављања 
и занемаривања. 

5. Израда Годишњег програма са Акционим планом заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања уз имплементацију и планирање примене активности превенције трговине 
људима. 

6. Подела задужења и одговорности  актерима  у животу и раду школе на основу Акционог 
плана (по потреби) 

7. Давање предлога допуне Правилника о мерама , начину и поступку заштите и безбедности 
ученика ШОМО Кула.  

8. Давање предлога тима, везаних за израду Развојног плана школе 
 

НОВЕМБАР 
1. Анализа безбедности у школи; 
2. Анализа спровођења интервентних активности код  утврђених случаја насиља; 
3. Аанализа и  укључивање поступка спровођења индикатора  за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима; (по пријављеним  укључењима 
индикатора) 

4. Провера и праћење реализације планираних активности из Акционог плана за протекли 
период школске 2022/2023. 

5. Договор о активностима у наредном периоду, текући послови. 

ЈАНУАР 
1. Анализа безбедности у школи  
2. Анализа спровођења интервентних активности код  утврђених случаја насиља; 
6. Аанализа и  укључивање поступка спровођења индикатора  за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима; (по пријављеним  укључењима 
индикатора) 

3. Провера и праћење реализације планираних активности из Акционог плана за протекли 
период школске 2022/2023. 

4. Договор о активностима у наредном периоду, текући послови. 
5. Израда полугодишњег извештаја 

 
 
 
 



АПРИЛ 
1. Анализа безбедности у школи  
2. Анализа спровођења интервентних активности код  утврђених случаја насиља; 
7. Аанализа и  укључивање поступка спровођења индикатора  за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима; (по пријављеним  укључењима 
индикатора) 

3. Провера и праћење реализације планираних активности из Акционог плана за протекли 
период школске 2022/2023. 

4. Израда и планирање спровођења анкете за ученике 
5. Договор о активностима у наредном периоду, текући послови 

ЈУН 
1. Анализа безбедности у школи (Извештај о реазултатима спроведене  анкете са ученицима) 
2. Провера и праћење реализације планираних активности из Акционог плана за протекли 

период школске 2022/2023. 
3. Израда  Годишњег извештаја о раду Тима 
4. Извештај о реализацији Годишњег програма заштите и Акционог плана спровођења 

превентивних и интербентних активности у циљу заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. 

                                                                                                                               
         координатор тимa: 
         __________________________ 
         Љиљана Барна Никитовић        
                                                                                                      


