Заштита деце и ученика од насиља (примена Посебног протокола)
Примена посебног протокола за заштиту ученика и деце од насиља , злостављања и
занемаривања у образовно васпитним установама

Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је задатак образовноваспитних установа па тако и наше школе.
На основуПосебног протокола о за Заштиту деце и ученика од насиља ,злостављана и
занемаривања у образовно-васпитним установама,школа је најпре формирала тим за безбедност
ученика у школи кога чине:
Љубиша Ранђеловић,Спасић Сања ,Жарко Тр ифуновић,Данијела
Стојилковић,Тања Марковић-председник савета родитеља/ ,МаркоЈањић- председник ђачког
парламента, Миле Наумов,Марјан Петров и Александар Станојковић
А затим направила програм за заштиту ученика од насиља који је Анексирала у свој годишњи
програм бр. 3350д 04.03.2009.год за прошлу школску годину. На тиму за безбедност уследила је
подела задужења. Педагог школе је путем презентације упознала чланове Наставничког већа са
Посебним протоколом и применом посебног протокола.Секретар школе је упознала Савет родитеља,
а директор школе чланове школског одбора.
У току прошле школске године школа је доста пажње посветила побољшању безбедности ученика
у школи.
На видном месту је истакнуто коме све ученици могу да се обрате у случају насиља.
Појачано је дежурство у школи: Усклађена су школска акта са овим протоколом.
доста је пажње поклоњено на развијању вештина код ученика за конструктивно решавање сукоба.
У свакодневном разговору ученицима је стално наглашавано да су у обавези да пријаве,када виде
или посумњају да се насиље е дешава. Кроз часове грађанског васпитања наставници су посебан
акценат стављали да конструктивно решавање сукоба и развијању вештине ЈА-говора.
Ове школске године приоритет ће пре свега бити подизање нивоа безбедности у школи.
У процесу самовредновања који је спроведен у школи у подручју вредновања :Подршка ученицима:
Показатељ :Безбедност ,школа планира да изради детаљан акциони план за реализацију овог циља.
А до израде конкретнијег акционог плана школа ће спроводити следеће активности :

Активност

Време

Задужена
особа

Чланови тима упознају наставнике са
наставним садржајима које могу да
користе за превенцију насиља у оквиру
редовне и изборне наставе

IX

Чланови тима упознају наставнике, све
запошљене . ученике и родитеље са
нивоима безбедности који су дати у
приручнику за примену Посебног
протокола и са њиховим
надлежностима у оквиру сваког нивоа .
Чланови тима израђују програм
превентивне активности за заштиту
ученика од насиља./ које су саставни
део овог програма/.
Организовати предавања за одељенсе
старешине на тему Шта је
насиље,?Како га препознати,које су
врсте насиља и сл.?

IX

Чланови тима

IX

Чланови тима

Чланови тима

XI

Напомена
О Описано у приручнику За Примену
Посебног протокола за Заштиту деце и
ученика од насиља злостављања и
занемаривања у образовно васпитним
установама./у даљем тексту приручник/
Приручник
Опис нивоа стр.28.и 29.
Надлежности стр.66

Пожењно би било да школа обезбеди
стручно лице из центра за социјални рад и
мупа,који би изашли са конкретним
примерима који се дешавају у
окружењу,наравно поштујући принцип
поверљивости ,а уколико школа није у
могућности да обезбеди предаваче,ово ће
урадити педагог школе.

Наставници који су похађали семинар
„Умеће комуникације“,стечена знања и
вештине пренеће наставницима и
ученицима
У случају да се насиље деси
евидентирати појаву насиља кроз за то
предвиђен протокол.
Након евиденције у складу са тим ком
нивоу припада насиље предузети
одређене мере и пратити даља
дашавања.
Уколико предузете мере не дају
очекиване резултате тим предвиђа и
друге заштитне мере/ укључити
родитеље,педагога и др.стручњаке/

Ово је пожељно у циљу развијања
ненасилне комуникације.

По
потреби

По
потреби
Чланови
тима

Одељенски
старешина

Приручник стр.од 62-64

Чланови тима

Шта је потребно пратити као и начине
праћења еФеката предузетих мера видети у
приручнику на стр.34

Чланови тима

Акциони план за певентивне активности против насиља ,занемаривања и злостављања
ученика и деце у школи у Пољопривредно шумарској школи“Јосиф панчић „у
Сурдулици
Ред.
Бр.

Носиоц активности

Активности

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Сарадник

Сваки одељенски старешина је у обавези
да са у оквиру свог одељења донесе
правила понашања
Израдити текстове на тему
насиље,злостављање и занемаривање и с
тим темама упознати одељенске
старешине који ће на часовима одељенске
заједнице и родитељским састанцима
упознати ученике и родитеље.
Наставници који су похађали семинар
„Умеће комуникације“,своја стечена
знања и умења преносе осталим
наставницима
На часу ликовне културе израдити
упадљиве и атрактивне паное ,који ће
бити едукативног карактера,
Кроз све друштвене предмете/пре свега
грађанског васпитања,верске
наставе,социологије,филозофије,српског
језика/.неговати културу
различитости,толеранције и међусобног
уважавања.../,али и часова одељенског
старешине ови предмети садрже теме
кроз које је могуће увек истаћи пример
толерантог понашања и међусобног
уважавања.
Кроз часове одељенског
старешине,ученичког
парламента,упознати ученике са
значајним светским данима.Дан
Уједињених нација,Дан Европске
уније...Конвенкцијом о правима детета и
сл.

Одељенски
старешина

Педагог

Педагог

Педагог
Обучени
наставници
Наставник
ликовног
васпитања
Наставници
друштвене групе
предмета

Педагог
Тим за безбедност

Одељенске
старешине

Педагог
Проф.географије.тим
за самовредновање
Тим за безбедност

Педагог
Тим за безбедност

2

7.

Бон-тон навијача
8.

9.
1.
2.

3.

4.

Ученике који показују знаке агресивног
понашања систематски пратити и
укључивати у рад секција
секција,спортске,ликовне у складу са
интересовањима и способностима
Извршити анкету међу ученицима о томе
колико се у школи осећају
безбедно,сигурно и уважено
Након анализе анкете предефинисати
4 план активности
.
Кутија за предлоге,критике,сугестије
. (Редовно отварати,сачињавати извештаје
и благовремено реаговати на евентуалне
проблеме)
Организовати акције у складу са
6 Значајним датумима :
. Светски дан против сиде,Дан без
дуванског дима,дан Заштите животне
средине,дан здравља ,борбе против
трговине људима и сл.
Организовати фер плеј турнире са
7 ученицима из наше,али и других школа
.

Наставник
физичког
васпитања
Одељенски
старешина

Тим за безбедност

Педагог

Тим за безбедност
Тим за безбедност

Тим за безбедност
Тим за
самовредновање
Одељенске
старешине
Наст.ликовног
Одељенске
старешине
Нас.физичког

Задужена особа за праћење реализације овог циља : Драган Кирилов
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