
И З В Е Ш Т А Ј 
о раду Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одржао је 8 
састанака до почетка ванредне ситуације.  
 
У досадашњем периоду реализован је план предвиђених превентивних активности:   
 
 утврђен је програм превенције у циљу заштите деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања;   
 донета су и истакнута правила понашања у школи; 
 подељени су флајери свим ученицима, од стране чланова Ученичког парламента, на 

нивоу школе са правилима облачења у школи (кодекс облачења);   
 формиран је Вршњачки тим и Ученички парламент за школску 2019/2020. годину; 
 истакнуте су информације о раду тима на видним местима у школи (имена и презимена 

чланова тима за заштиту, бројеви телефона, приказ нивоа насиља и кораци у 
интервенцији у случају дешавања насиља или сумње да се може десити;  

 постављена је кутија подршке у школи; ученици су упознати са садржајем кутије;  
 обележени су значајни датуми (видљиво на фејсбук страници школе);  
 реализоване су радионице са различитом тематиком;  

 
 

 

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ: 

 21. септембар 2019. – обележен је  Међународни Дан мира – организована изложба 
ликовних радова и истакнути панои у холу школе.  

 Координатор Тима Татјана Цекић присуствовала је састанку координатора школских 
тимова, одржаном  24.09.2019. године у ОШ „Учитељ Таса“, а са колегом Душаном 
Филиповићем и семинару „Планирање превенције“ у ОШ „Радоје Домановић“ 
23.11.2019. године. 

  



 26.09.2019. обележен је Дан језика у сарадњи са библиотекарем и библиотечком 
секцијом, наставницима страних језика и наставницима српског језика.  
 

     
          

 26. септембар 2019.године – одржано је предавање представника Саобраћајне полиције 
за ученике првог разреда и у матичној школи и у издвојеном одељењу – предавач Срђан 
Тасић.  

 Од 7.10. до 11.10.2019. обележена је Дечја недеља „Да право свако дете ужива лако“ –
низом активности:  спортски дан, музички дан, долазак предшколаца – приредба, 
одлазак у предшколску установу и вртић „Бајка“ и „Маслачак“.  
 

  
 



  
 
 У октобру 2019. године покренут је  Пројекат „Образовање за права детета“ и реализоване 

су пројектне активности – радионице, одржани часови, реализована  студијска посета  
Ученичког парламента, обука чланова  УП;  посете школама „Стефан Немања“ и „Учитељ 
Таса“ (чланови Ученичког парламента са педагогом школе). 

 

  

  



 У периоду 28-29.октобра 2019.године одржана је обука „Безбедност деце на интернету“ 
за наставнике ОШ „Бубањски хероји“, и „Краљ Петар Први“  – презентери Милош 
Митић, наставник информатике и Драгана Стевановић, педагог школе;  
 

  
 
 Дана 6. и 7. новембра 2019. године – Миодраг Станков, школски полицајац, одржао је 

предавање о безедности у саобраћају за ученике првог разреда;  
 

  
 

  



 Обележен је Дан толеранције (20.11.2019) – у виду представе коју су припремили 
чланови драмске секције са наставницом Татјаном Цекић (ученици петог и  седмог 
разреда). Игроказ је приказан  два пута, за ученике млађих и старијих разреда, прилично 
успешно и уз одушевљење гледалаца.  
 

  
 

 6.12.2019. и 13.12.2019.године – Срђан Тасић, представник Саобраћајне полиције, одржао 
је у матичној школи и истуреном одељењу предавања на тему безбедности у саобраћају.  

 У циљу развијања емпатије и осећања, организована је хуманитарна акција за децу у 
Медвеђи. Прикупљена је значајна количина средстава за хигијену, свезака, школског 
прибора, књига и играчака.  
 

  
  



 Новогодишњи празници су пригодно обележени  - организована је лутрија, новогодишњи 
вашар и новогодишњи квиз „Свезналица“ – 27. децембра 2019.  
 

   
 

 У децембру 2019. године постављен је пано у холу школе о употреби пиротехничких 
средстава (урадили са ученицима наставници грађанског васпитања). 

 25.фебруара 2020. одржано је предавање за ученике четвртог и шестог разреда у 
матичној школи и издвојеном одељењу  
o „Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола“, предавач Дана Томовић;  
o „Превенција и заштита деце од трговине људима“ – предавач Дејан Милосављевић;  
o „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ – предавач Дејан Крстић;  
o „Вршњачко насиље“ – предавач Братислав Тимотијевић. 

  

  
 

  



 РАДИОНИЦЕ „ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ“ реализовала је психолог Маја Рудић у 
шестом разреду, на часовима  одељењског старешине;  
 

  
 

 Радионице о промоцији хуманих вредности реализовали су представници Црвеног крста 
у седмом разреду;  
 

  
  



 Радионице о штетности пушења и психоактивним супстанцама, затим радионице и 
презентације на тему насиља међу ученицима, које су припремили ученици,  одржане су 
у седмом разреду;  
 

  
 

 РАДИОНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА – „ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ“ у Дивљани 
реализована је тродневна обука  25 ученика - чланова Ученичког парламента и 
Вршњачког тима, у организацији Црвеног крста, са наставницима Татјаном Цекић и 
Александром Савић. 
 

  
 


