Извештај о остваривању програма заштите од насиља,
злостављања и занемаривањау ОШ „ Д.Туцовић“ Јабучје за шк.
2018/19. годину
Планом заштите и превенције насиља за школску 2018-19. год. који је
усвојен као саставни део Годишњег плана рада за школску 2018-19. год. бр.
809/2 од 14. 09. 2019.год.предвиђене су активности које су се базирале на
превенцији, интервенцији и едукацији свих учесника школског живота у циљу
све обухватне заштите од насиља наших ученика и других учесника
образовања и васпитања. Кроз разне активности настојало се осигурати
физичка, здравствена и ментална заштита.
1.Информисање
Сви предвиђени видови информисања – разговор , извештај , дебате
предавања, радионице,...реализоване су у планираном облику и предвиђеном
динамиком – током године.
1.1.Директор школе и стручна служба је кроз Школски одбор, Савет родитеља,
Општински савет родитеља и локална заједница ( општина, тв- радио «
Пруга»..)публиковао извештаје, анализе...
1.2.Разредне старешине и наставници путем свакодневног контакта са
ученицима и родитељима;
1.3.Тим за спречавање насиља путем спровођења плана предавања, трибина,
анкета, дебата.
2.Активности на спречавање насиља- предавања
Активност
Стално стручно
усавршавање
Активност кроз наставу

Реализовано
- кроз индивидуалностручно усавршавање
- сваки наставник кроз
наставу према
распореду
- стручни тим и тип по
плану
Поштовање правила
- сваки наставник осим
понашања
разредног старешине
током наставних и
ваннаставних активности
Сарадња са родитељима - кроз родитељски
и локалном заједницом
састанак
- кроз општи савет
родитеља
- кроз Савет родитеља
- предавања полиције,
здравство патронажа

Када
током 2018/19.
током 2018/19.

током 2018/19.

током 2018/19.

Развијање школског и
рекреативног спорта

-обухват већег броја
ученика у спортској
секцији
- школа кошарке
- школа фудбала
- школа стони тенис

током 2018/19. илети

3. Интервенција
Годишњим планом за шк. 2018- 19. год. сходно Правилнику о заштити деце од
насиља формиран је :
3. 1. 1

Наставници- стр. сарадници

3. 1. 2

Остало особље

3. 1. 3

Одељенске старешине

3.1.4

Дежурни наставници

3.1.5

Тим за заштиту од насиља

Сви наставници уз помоћ
стучне службе реагују сходно
Протоколу....
Сво особље школе реагује
сходно Протоколу...
17 одељења – 17
разр.старешина реагују сходно
Протоколу
У смени по три дана наставник
реагује сходно Протоколу.
1.М. Лукић
2. М.Марић
3. И. Марковић
4.М.Радеч
5. Ј. Костић
6. Ј.Смиљанић

3.2 Спољашња заштитна мрежа
Током године укључена је спољашња заштитна мрежа током планираних
предавања и у случају II нивоа насиља.
Општина Лајковац

04.04.2019.
25.04.2019.
14.01.2019.
19.03.2019.
07.05.2019

Здравствена служба ЛајковацПатронажа октобар2018. март 2019
патронажа
Центар за социјални рад Лајковац
Разговор са родитељима
Спољашња заштитна мрежа је реаговала сходно Протоколу о промени
посебног протокола за заштиту деце од насиља у сваком тренутку :
откривању, прекидању , смиривању, консултасије и реализација
договорених активности . На основу документације и евиденције која се

чува код стручне службе и разредних старешина као и Тимаза заштиту од
насиља излистали смо следеће случајеве:
Ред
Актери
Датум
Дешавање
Напомена
бр.
1.
Н.Тејић 8-2
13.09.2018. Гађање,
Друштвено
чупање
кори. рад.Усм.
укор РС Н.Тејић
Ј.Митевски
2.
У. Павловић 6-1
07.11.2018. Чупање,
Друштвено
М.Митровић
гребање,
користан рад.
прљање,
Усм. укор РС У.
штипање
Павловић
3.
Урош Павловић 6-1 30.11.2018. Уништавањ Друштвено
М. Митровић 6-1
е ствари,
користан рад
вређање
4.
Н.Негић 1-1
04.04.2019. Саплетање, Усм. укор РС
В. Мијајиловић 1-1
шутирање,г Н.Негић
ребање
5.
Н. Савић 7-2
07.03.2019. гурање ,
Друштвено
У. Павловић 6-1
шутирање,с користан рад.
аплетање
Усм. укор РС
Н.Савић
6.
А. Јеленић 5-1
05.04.2019. Гађање,
Друштвено
Ј. Митевски 5-1
гурање ,
користан рад.
шутирање
Усм. укор РС

Укупно: 6 случајева
II ниво

Ред
бр.
1.

Актери

Датум

Дешавање

Напомена

У. Павловић 6-1
М.Митровић

8.11.2018.

Ударање,
отимање
имовине
више пута
се понавља

Друштвено
користан рад
Писмени укор
РС смањење
оцене из
владања. У.
Павловић

2.

Н.Лекић 7-2
Н.Тејић 8-2

26.09.2018.

Ударање,
шутирање

3.

М. Радосављевић 2-1
О. Тејић 2-1
У. Милић 4-1

25.10.2018.

Ударање,
гажење,
уништавањ
е имовине
чупање за
косу

Друштвено
користан рад
Писмени укор
РСсмањење
оцене из
владања Н.
Тејић
Друштвено
користан рад
Усмени укор РС

III ниво
Нема III нивоа – није било потребе укључивати спољашње заштитне мреже
нити обавештавати МП- ШУ у року 24 часа
Реализација договарања активности у зависности од нивоа насиља спроводио
је разредни старешина уз кординацију стручне службе – педагога и тима за
насиље . Тим за заштиту од насиља је одржао низ активности које су
престављене кроз извештај Тима за спровођење насиља (прилог ) Програм
заштите кроз активности је рализован како је предвиђено у плану током целе
школске године.
Утисак је да је протекла шк. 2018- 2019. год. протекла без већих проблема и да
се превенцијом насиља постигло да се смањује број случајева потенцијалног
насиља. Појачана активност на пољу превенције нарочито већим обухватом
ученика кроз спортске активности формирањем спортских секција ( кошарка,
фудбал, стони тенис) као и спровођење рекреативних акција – бициклијада,
стазама Колубарске битке , укључивање ученика у планинарско друштво „
Ћира“ настојали смо да каналишемо понашање ученика у добром смеру.

Координатор Тима за насиље
_____________________________
/ Мирјана Радеч/

Извештај о остваривању програма заштите од насиља, злостављања и
занемаривања у ОШ“Д.Туцовић“ Јабучје за шк.2018/19.годину
период септембар – март

Планом заштите и превенције насиља за школску 2018-19.год. који је усвојен
као саставни део Годишњег плана рада за школску 2018-19год. бр.809/2 од
14.09.2019.год. предвиђене су активности које су се базирале на превенцији,
интервенцији и едукацији свих учесника школског живота у циљу свеобухватне
заштите од насиља наших ученика и других учесника образовања и васпитања.
Кроз разне активности настојало се осигурати физичка, здравствена и ментална
заштита.
1. Информисање
Сви предвиђени видови информисања – разговор, извештај, дебате,
предавања, радионице,...реализоване су у планираном обиму и предвиђеном
динамиком – током године.
1.1 Директор школе и стручна служба је кроз Школски одбор, Савет родитеља ,
Општински савет родитеља и локална заједница (општина, тв – радио „Пруга“..)
публиковао извештаје, анализе...
1.2. Разредне старешине и наставници путем свакодневног контакта са
ученицима и родитељима;
1.3 Тима за спречавање насиља путем спровођења плана предавања, трибина,
анкета, дебата.
2. Активности на спречавање насиља – предавања
Активност
Стално стручно
усавршавање
Активност кроз наставу

реализовано

-кроз индивидуално струч.усавр.сваког наставника
-сваки наставник кроз наставу
према распореду
-стручни тим и тип по плану
Поштивање правила
-сваки наст.осим раз.стар. током
понашања
наставних и ваннаст.активности
Сарадња са
-кроз родитељски састанак
родитељима и лок.зајед. -кроз Опш.савет родитеља
-кроз Савет родитеља
-предавање полиције,
здравство - патронажа
Развијање школског и
-обухват већег броја ученика у
рекреативног спорта
спорт.секцији
-школа кошарке
-школа фудбала
-школа стони тенис

када
Током
шк.2108/19.
Током
шк.2108/19.
Током
шк.2108/19.
Током
шк.2108/19.

Током
шк.2108/19.и
лети

3.Интервенција
Годишњим планом за шк. 2018-19.год. сходно Правилнику о заштити деце од
насиља формиран је:
3.1 унутрашња заштитна мрежа
3.1.1

Наставници –стр.сарадн.

3.1.2

Остало особље

3.1.3

Одељењске старешине

3.1.4

Дежурни наставници

3.1.5

Тим за заштиту од насиља

Сви наст.уз помоћ стр.служби
реагују сходно Протоколу....
-сво особље школе реагује сходно
Протоколу...
-17 одељења – 17 разр.стареш.
реагују сходно Протоколу
-у смени по три дана наст.реагује
Сходно Протоколу
1.М.Лукић
2.М.Марић
3.И.Марковић
4.М.Радеч
5.Ј.Костић
6.Ј.Смиљанић

3.2 спољашња заштитна мрежа
Током године укључена је спољашња заштитна мрежа током планираних
предавања и у случају II нивоанасиља.
Полиција Лајковац
Здравствена служба Лајковац –
патронажа

14.01.2019.
Патронажа
октобар 2018.

Центар за соц.рад Лајковац

Разговор са родитељима

Унутрашња заштитна мрежа је реаговала сходно Протоколу о примени
посебног протокола за заштиту деце од насиља у сваком тренутку: откривању,
прекидању, смиривању, консултације и реализација договорених активности.
На основу документације и евиденције која се чува код стручне службе и
разредниох старешина као и Тима за заштиту од насиља излистали смо
следеће случајеве:

I ниво
Р.бр.
1.

Актери
Н.Тејић82
Ј.Митевски 51

Датум
13.09.2018.

2.

У.Павловић 61
М.Митровић 61

07.11.2018.

3.

У.Павловић 61
М.Митровић 61

30.11.2018

Дешавање
Гађање, чупање

напомена
Друш.кор.рад
Усм.укор РС
Н.Тејић
Ј.Митевски
Чупање, гурање,
Друш.кор.рад
прљање, штипање
Усм.укор РС
У.Павловић
Уништ.ствари,вређање Друш.кор.рад

Укупно: 3 случаја

Укупно: 6 случајева
II ниво
Р.б.
1.

Актери
У.Павловић 61
М.Митровић 61

Датум
08.11.2018.

Дешавање
Ударање, отим.
имов.више пута се
пон.

2.

Н.Лекић 72
Н.Тејић 82

26.09.2018.

Ударање, шутирање

3.

М.Радосављевић21 25.10.2018.
О.Тејић 21
У. Милић 41

Укупуно: 3 случаја

Ударање, гажење,
униш. имовине
чупање за косу

напомена
Друш.кор.рад
Пис.укор РС
смање.оц.влад.
У.Павловић
Друш.кор.рад
Пис.укор РС
смање.оц.влад.
Н.Тејић
Друш.кор.рад
Усм.укор РС

III ниво
нема III ниво – није било потребе укључивати спољашње заштитне мреже
нити обавештавати МП – ШУ у року од 24 часа

Реализацију договарања активности у зависности од нивоа насиља спроводио
је разредни старешина уз координацију стручне службе – педагога и тима за
насиље. Тим за заштиту од насиља је одржао низ активности које су
представљене кроз извештај Тима за спровођење насиља ( прилог ).
Програм заштите кроз активности је реализован како је предвиђено у плану
током целе шк.године.
Утисак је да је протекли период септембар – март шк.2018/19.год. протекао без
већих проблема и да се превенцијом насиља постигло да се смањује број
случајева потенцијалног насиља. Појачана активност на пољу превенције
нарочито већим обухватом ученика кроз спортске активности формирањем
спортских секција ( кошарка, фудбал, стони тенис ) као и спровођење
рекреативних акција – бициклијада, стазама Колубарске битке, укључивање
ученика у планинарско друштво „ Ћира“ настојали смо да каналишемо
понашање ученика у добром смеру.

Координатор Тима за насиље
_________________________
/ Мирјана Радеч /

