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Програм превенције дискриминаторног понашања има за циљ превазилажење 
стереотипа и предрасуда, препознавање сваког дискриминаторног понашања, усвајање 
ставанулте толеранцијеза све облике и врсте дисакриминације ипромовисање разумевања 
и сарадње без обзира на етнички,културни, језички или верски идентитет. 
Циљеви Програма реализоваће се унапређивањем система заштите иразвијањем  
компетенција за делотворно смањивање дискриминације кроз мере и активности које су 
планиране Акционим планом за ову школску годину. 



АКТИВНОСТ ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда Програма и Акционог плана у 
превенцији дискриминаторног 
понашања за шк. 2020/2021. 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 
август, 

септембар 2020. 

У школским просторијама и на сајту 
школе истицање информације о 
саставу Тима и 
коракцима/редоследу поступања 
школе  у случају дискриминације  

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 
септембар 

2020. 

Упознавање ученика и родитеља 
првог разреда са Правилником о 
поступању установе у случају сумње 
или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређања угледа, части 
или достојанства личности; 
подсећање запослених, родитеља и 
ученика осталих разреда на 
поступање установе у случају 
дискриминаторног понашања 

 
 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 одељенске старешине 

 
 
 

септембар 2020. 

Обука за наставнике:   Асертивност 
(председници стручних већа) 

 
 

Педагошко-психолошка 
служба 

 
 

децембар 
2020. 

Хоризонтално стручно усавршавање:  
представљање наученог са обуке на 
стручним већима 

 
Председници стручних већа 

 
јануар 2021. 

 

Обука за чланове Ученичког 
парламената: 
Интеркултуралност ;Асертивност 

Чланови Ученичког 
парламента уз подршку 
Тима за заштиту од 
дискриминације и насиља   

 
новембар, 

децембар 2020. 

Чланови УП на ЧОС-у преносе знања 
и информације са обуке кроз коју су 
прошли 

Чланови Ученичког 
парламента 

децембар 2020. 
јануар, 2021. 

 
Теме за час одељењског старешине: 
-„Другачији, а исти“ (I разред)  
- Културне разлике у вербалном 
опхођењу – „Да речи не боле.“ 
(Power point презентација) (II, III, IV) 
 

 
 

ученици 
одељењске старешине 

 
 

март2021. 

   



 
 
 
 

септембар 2020.        Координатор Тима, 
          Г. Анђелковић 
 
 
 
 
 

Информисање родитеља на 
родитељским састанцима о 
активностима  школе у превенцији 
дискриминаторног понашања 

Чланови Савета родитеља 
уз подршку Тима за заштиту 

од дискриминације и 
насиља   

 
друго полугодиште 

2020/2021. 
 

Подршка ученицима из осетљивих 
друштвених  група 

одељењске заједнице, 
одељењске старешинае 

током наставне 
2020/2021. 

Организовање вршњачке подршке 
на нивоу одељења у учењу за 
ученике којима је подршка потребна 

 
одељењске старешине 

ученици 

 
током наставне 

2020/2021. 
Израда педагошких профила 
планова индивидуализације и ИОП-а  

Тим за инклузију, 
одељењске старешине 

током наставне 
2020/2021. 

Обележавање Дана толеранције 
Стручно веће енглеског 
језика, другог страног 

језика и ученици 
16.11.2020. 

Обележавање Међународног Дана 
људских права 

Ученички парламент 
Стручно веће друштвених 

наука 

 
10.12.2020. 

Обележавање Међународног дана 
женатемом родна равноправност 

Ученички парламент 
проф. И. Ивковић 

8.03.2021. 

Промовисање активности на сајту 
школе, ФБ страници и  Инстаграм 
профилу  

администратори  
М. Пантић, 

 М. Јосифовић 

током наставне 
2020/2021. 

Извештавање о случајевима 
дискриминације и предузетим 
мерама (Наставничко веће, Савет 
родитеља) 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 

 
током наставне 

2020/2021. 

Извештавање о реализацији и 
ефектима АП 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

 

 
фебруар 2021. 

јун 2021. 



 
 
 


