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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Окружење програма 

Снаге:  Постоји низ активности које се у школи већ реализују. Ученици и наставници су научени на такву врсту 
комуникације и сарадње. Поједини родитељи се постепено укључују у живот и рад школе. У школи су 
реализовани пројекти  Школски полицајац, Превенција преступничког понашања, Школа без насиља. 
Покушавамо да укључимо и локалну заједницу у реализацију наведених пројеката.  

Школа располаже кадром који је обучен да реализује планиране задатке, техничким ресурсима неопходним 
за реализацију, одређеним финансијским средствима опредељеним за реализацију пројекта, и можемо се 
ослонити на експерте из Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања и 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

 

Слабости:Постоји реална потреба боље комуникације са родитељима, њиховог чешћег укључивања у рад 
школе и развијања родитељских вештина. Сарадњу са установама које брину о здравом одрастању најмлађе 
популације треба прво дефинисати, а онда је и поспешити. Неопходно је ојачати сарадњу са Центром за 
социјални рад, Домом здравља, Институтом за ментално здравље и другим релевантним институцијама. 

Незаинтересованост или презапосленост родитеља могу утицати на њихово недовољно ангажовање у 
планираним активностима. Овај проблем се може превазићи правовременим информисањем и 
прилагођавањем потребама родитеља (време када се реализују одређене активности). Недостатак 
финансијских средстава, уколико локална заједница не одговори нашим потребама, може проузроковати 
проблеме у реализацији неких активности. Овај проблем се може превазићи писањем пројеката и 
конкурисањем код градске управе или невладиних организација. 

 

Релевантне службе у заједници 

Школа сарађује са свим васпитно-образовним установама на територији општине. Имамо добру сарадњу са 
предшколском установом Звездара.   

У оквиру здравствене превенције остварујемо сарадњу са службама Дома здравља ''Звездара'' (педијатријска, 
стоматолошка служба, физијатар, патронажна служба и Развојно саветовалиште).  

 По потреби сарађујемо и са Институтом за ментално здравље и спроводимо предложене активности у циљу 
превазилажења конкретних проблема код појединих ученика. 

 Од осталих институција у локалној заједници сарађујемо са Центром за социјални рад, пратимо породице 
које су обухваћене  и укључене у рад различитих тимова (разведени, непотпуне породице, старатељи, 
алкохоличари, злостављање у породици, криминогено понашање...). Уско сарађујемо са МУП-ом одељењем 
Звездара. За нашу школу, ОШ „Вељко Дугошевић“, Геодетску школу и VI београдску гимназију ангажован је 
школски полицајац. 

Пратимо и учествујемо у активностима које организује организација Пријатељи деце Звездаре.  

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања спроводи се кроз превентивне активности, које 
школа реализује самостално или у сарадњи с другим институцијама, и кроз интервентне активности. 

 

Превентивне активности 

активност време реализатор(и) 

Укључивање 
ученика у 
ваннаставне 
активности 

 Креирање  занимљивих програма и 
пројеката 

 Учешће на општинским, градским и 
републичким такмичењима 

током 
школске 
године 

- Стручна већа 
- Библиотека 
- Тим за заштиту деце од 

насиља 



 Учешће на литерарним, ликовним, 
техничким конкурсима 

 Учешће на манифестацијама, смотрама, 
културним дешавањима у Србији и 
иностранству. 

 Учешће на регионалним такмичењима 
талената 

 Организација и учешће ученика у забавним 
активностима 

Укључивање 
ученика у 
спортске 
активности 

 Такмичења у складу с програмом школског 
спорта 

 Организовање фер-плеј турнира 

 Организовање игара са циљем истицања 
спортског духа  

 Учешће на великим спортским 
манифестацијама 

током 
школске 
године 

- Стручно веће физичког 
васпитања 

- Стручно веће разредне 
наставе 

- Одељењске старешине 

Активно 
укључивање 
родитеља у 
живот школе 

 Посета часовима (Дан отворене школе) 

 Учешће у радионицама са децом 

 Посета часовима одељењске заједнице 

 Заједничке ваннаставне активности за 
ученике, родитеље и наставнике  

током 
школске 
године 

- Наставници 
- Одељењске старешине 
- Родитељи 
- Педагошко-психолошка 

служба 

Промоција 
школских 
правила и 
информисање 

 Родитељски састанаци 

 Часови одељењске заједнице 

 Плакати/постери с правилима 

 Ученички пројекти 

 Форум театар 

 Радионице 

 Истицање обавештења о раду Тима 

 Предавања и упутства за запослене о 
поступцима заштите од насиља 

 Плакати, панои 

прво 
тромесечје 

- одељењске старешине 
- Тим за заштиту деце од 

насиља 
- Ученички парламент 

Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

 Физичко-техничко обезбеђење 

 Дежурство наставника 

 Дежурство ученика 

 Размена информација са Школским 
полицајцем 

током 
школске 
године 

- Руководство школе 
- Одељењске старешине 
- Обезбеђење 

Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијалног 
понашања 

 Реализација програма сарадње са Црвеним 
крстом 

 Реализација програма Пријатеља деце 

 Учешће ученика у културним 
манифестацијама 

 Организовање посета ученика установама 
културе 

 Избор „Најбољег друга“ 

 Конкзрс за „Најхуманији гест“ 

током 
школске 
године 

- Одељењска већа 
- Одељењске старешине 

 

Превентивне 
радионице за 
одељењске 
заједнице 

 Формирање базе радионица намењене 
решавању проблема међувршњачких 
односа и насиља 

Током 
године 

Наставник грађанског 
васпитања, 
Библиотекар, 
ПП служба 

Оснаживање 
ученичке 
иницијативе 

 Рад Ученичког парламента током 
школске 
године 

- Наставници задужени за 
рад с парламентом 

Промоција 
ученичких 
постигнућа 

 Награђивање ученика који остваре 
изузетне резултате на такмичењима 

 Панои с успесима ученика 

поводом 
празника 

или других 

- Руководство школе 
- Одељењска већа 
- Стручна вћа 



 Панои с кандидатима за Ученика 
генерације 

 Изложбе/презентације ученичких радова 

 Приредбе 

за школу 
значајних 

датума   

Јачање 
компетенција 
ученика и 
родитеља 

 Реализација радионица програма „Школа 
без насиља“ 

 Реализација Програма оснаживања 
породица 

 Предавања/радионице за ученике и 
родитеље о ризичним понашањима, 
развојним променама, здравим стиловима 
живота 

 Реализација програма „Креативни рад с 
ученицима на певенцији психоактивних 
супстанци“  

током 
школске 
године 

- Тим за заштиту деце од 
насиља 

- Одељењске старешине 
- Обучени наставници 
- Сарадници из других 

установа и институција 

 

 


