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План рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

шк. 2020/2021. година 
 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци реализације 

Август, 
Септембар 

- Упознавање чланова Тима са 
Правилником о изменама и допунама 
Правилника о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 
 
- Предлози за израду Програма и 
Акционог плана заштите ученика 
однасиља,злостављања и занемаривања 
и Програма пшревенције 
дискриминаторног понашања 
 
- Израда Плана рада Тима 
 
- Подела задужења члановима Тима 
 
-Изборпредставника Ученичког 
парламента и Савета родитеља за члана 
Тима 

Разговор, 
анализа, 
израда 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Тим за заштиту, 
координатор Тима Г. 
Анђелковић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар 

-Информисање родитеља на Савету 
родитеља и родитељским састанцима о 
Правилнику о изменама и допунама 
Правилника о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање,стању 
безбедности у школи, мерама за 
побољшање и превентивним 
активностимакоје су планиране 
Програмом и Акционим планом за ову 
школску годину 
 
 

Разговор, 
анализа, 
излагање 

координатор Тима псих. 
Г. Анђелковић 
одељењскестарешине 
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Време 
реализације Активности/теме Начин 

реализације Носиоци реализације 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

-  Информисање ученика о раду Тима за 
заштиту ученика од насиља упружању 
подршке и помоћи ученицима који трпе 
насиље или су сведоци насиља 

-Упознавање ученика, родитеља и 
запослених са процедурама за 
пријављивање и поступање у случају 
сумње или сазнања о облицима насиља, 
злостављања и занемаривања 

- Ажурирање информативног паноа за 
наставнике, родитеље и ученике о 
активностима и могућности тражења 
подршке и помоћи од Тима за заштиту 

 излагање, 
разговор 
Седнице 

Одељењских и 
Наставничког 

већа 
час 

одељењског 
старешине 

 

Тим за заштиту, 
одељењске старешине 

Децембар 
- Извештај о реализацији стручног 
усавршавања професора у превенцији 
дискриминације и насиља 

Праћење, 
евиденција 

проф. М. Јосифовић 

Јануар, 
фебруар 

-Извештај о остваривању и ефектима 
Програма и Акционог плана заштите 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

Прикупљање 
података и 

писање 
извештаја 

чланови Тима 
координатор Тима псих. 

Г. Анђелковић 
 

Април, 

Мај 

- Припремање чланка о превенцији 
насиља за  школски часопис у циљу бољег 
информисања наставника, ученика и 
родитеља 
 
- Истраживање: „Субкултура и вредносни 
систем“  

Писање 
чланка, 

интервју 
 

спровођење 
истраживања 

 

проф. И. Несторовић, 
чланови новинарске 

секције 
 

проф. И. Ивковић и 
проф. С. Миладиновић 

психолог Г. Анђелковић, 
педагог В.Ђорђевић 

 

Јун 

-  Извештај о остваривању и ефектима 
Програма и Акционог плана заштите 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања  

Прикупљање 
података и 

писање 
извештаја 

чланови Тима, 
координатор Тима псих. 

Г. Анђелковић 
 

Јул- август 

- Евалуација Програма заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања; 
анализа стања безбедности ученика у 
школи и резултата самовредновања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Тим за заштиту, 
Наставничко веће 

Школски одбор 
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Време 
реализације Активности/теме Начин 

реализације Носиоци реализације 

Током 
школске 
године 

 
- Сарадња одељењских старешина са 
Тимом у примени Правилника о 
протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање (евиденција -  први ниво 
насиља; кораци у интервенцији, појачан 
васпитни рад, вођење евиденције) 

 
 

Анализа, 
разговор, 
договор 

 
 

 

Тим за заштиту, 
одељењске старешине 

 

Током 
школске 
године 

- Сарадња са Тимом за самовредновање, 
Тимом за инклузију  и Активом за школски 
развојни план 
 
 

 
Договор, 
подаци 

усклађивање 
активности 

координатор тима псих. 
Г. Анђелковић, члан 

Тима педагог В. 
Ђорђевић 

Током 
школске 
године 

-Сарадња са  стручњацима из других 
надлежних институција и организација 
(Центар за социјални рад, Здравствени 
центар, Полиција, Школска управа) 
 
 

Сарадња, 
разговор, 
договор 

Координатор Тима 
псих. Г. 

Анђелковић,директор 

Током 
школске 
године 

- Поступци и процедуре у случајевима 
сумње или потврде дешавања насиља 
 

Процена 
ризика и 

доношење 
одлука 

Тимза заштиту, 
одељењске старешине 

Током 
школске 
године 

-Праћење и процењивање ефеката 
предузетих мера за заштиту ученика 
 

Процена 
ефеката и 
доношење 

одлука 

Тимза заштиту, 
одељењске старешине 

Током 
школске 
године 

- Сарадња са Ученичким парламентом у 
реализацији активности у циљу 
превенције насиља 
 
 

Договор, 
организација 

члан Тима проф. И. 
Ивковић, председник 

УП и ВТ 

Током 
школске 
године 

- Постављање информација о 
активностима у превенцији 
дискриминације и насиља на школском 
сајту  

Прикупљање 
и 

обједињавање 
података 

Координатор Тима 
псих. Г. Анђелковић, 

 

Током 
школске 

- Уређивање Facebook странице 
„Гимназија без насиља“ 

Прикупљање 
и 

администратор,  проф. 
М. Пантић 
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Време 
реализације Активности/теме Начин 

реализације Носиоци реализације 

године - Уређивање инстаграм профила обједињавање 
података 

администратор проф. М. 
Јосифовић 

 
 

Током 
школске 
године 

 
-Састанци Тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања: 
процена ситуације у школи, праћење и 
евалуацијапревентивних активности 
- Вођење евиденције о учесталости 
дискриминације и насиља  
 

 
Прикупљање 

и 
обједињавање 

података 

Тим за заштиту 

Током 
школске 
године 

- Вођење документације о раду Тима за 
заштиту (записници са састанака, 
реализација Плана рада Тима) 
 

Писање 
записника, 
извештаји 

координатор Тима псих. 
Г. Анђелковић 

 
Састав Тима: 
1. Снежана Миловановић, проф. биологије 
2. Марко Пантић, проф. верске наставе 
3. Ивана Несторовић, проф. српског језика и књижевности 
4. Милан Јосифовић, проф, математике 
5. Бојана Весић, проф. физичког васпитања 
6. Ивана Ивковић, проф. социологије 
7. Марија Ступар, проф. филозофије 
8. Сања Јовановић, проф. хемије 
9. Данијела Њежић, проф. хемије 
10. Нела Бјелановић, секретар (правник) 
11. Гордана Анђелковић, психолог (координатор Тима) 
12. Виолета Ђорђевић, педагог 
13. Биљана Дачић, директор 

      

 
 
септембар 2020.      Координатор Тима, 
        Г. Анђелковић, псих. 
 


