АНЕКС
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Програм
тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, у смислу
Закона и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
(65/2018-12) подразумева се понашање којим се на непосредан или посредан, отворен
или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно
врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска
лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта,
расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном
стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима,
здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу,
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као
и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Извршилац дискриминације (ученик, запослени, родитељ или треће лице, као и
школа, њени органи и тела) који својим чињењем или пропуштањем чињења врше
дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим
релацијама.
Дискриминисано лице је оно које је претрпело дискриминацију у процесу
образовања и васпитања или у вези са њим (ученик, запослени, родитељ и треће лице,
група – ученика, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и тела школе).
Насиље и злостављање, у смислу овог акта, јесте сваки облик једанпут учињеног,
односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности
ученика, запосленог и родитеља.
Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако
дискриминаторно јесте насилно.
Вређање угледа, части или достојанства личности у школи јесте понашање лица
или групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или
злостављања. Kада се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од
личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација.

ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И
ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ
Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства
личности јесу мере и активности које предузима школа да се предупреди сваки облик
дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или
достојанство личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим
негативним последицама на лица, групу лица, односно установу.
Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно
окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације,
развија позитиван систем вредности.
Дужност установе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и
развој сваког ученика, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се
вређа углед, част или достојанство личности и социјалну реинтеграцију
дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације.
Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких
могућности, кроз једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без
дискриминације:
1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на
све облике дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности;
2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у
препознавању, спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства личности;
3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња
заштита) и ван ње (спољашња заштита – породица, јединица локалне самоуправе,
надлежни орган унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена служба,
министарство надлежно за послове образовања, Повереник, Заштитник грађана,
Покрајински заштитник грађана – омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону,
поступају хитно, ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању
дискриминаторног понашања.
Права, обавезе и одговорности лица у превенцији дискриминације и
понашања којима се вређа углед, част и достојанство личности
Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја,
облика рада и активности, личним понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују
недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и безбедно образовно окружење за све
ученике, за родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не
подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања
угледа, части или достојанства личности.
Наставник, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих
садржаја и начина рада са учесницима у образовању доприносе стицању знања,
вештина и формирању ставова који утичу на промену понашања, који помажу
превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде осећања
других лица и група по неком од заштићених личних својстава, развијању толеранције,
прихватања и уважавања различитости, конструктивног превазилажења сукоба и др.
Присутни запослени и дежурни наставник (сваки наставник), стручни сарадник,
одељењски старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди

заштиту ученика од сваког облика дискриминације и дискриминаторног понашања,
заустављањем понашања које се непосредно врши и смиривањем дискриминисаног
лица, извршиоца дискриминације и посматрача.
Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да:
уважавају и поштују личност и национални, полни, верски, родни, сексуални и све
друге аспекте идентитета учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих лица;
поштују правила установе која се односе на забрану дискриминације и
дискриминаторног понашања и принципа једнаких могућности; активно учествују у
активностима које се остварују у установи – одељенској заједници, ученичком
парламенту и органима и телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације и
дискриминаторног понашања; својим понашањем не подстичу, не помажу, не
изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или
достојанства личности.
Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности одређују се мере и активности којима се
обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и
дискриминаторног поступања утврђених Правилником о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности (65/2018-12). Програм превенције је део школског програма и
развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању
равноправности,
распрострањености
различитих
облика
нетолеранције
и
дискриминације, сагледавања потреба ученика за додатном подршком, специфичности
установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим
планом рада установе, између осталог, опредељују се превентивне активности,
одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.
Програм превенције садржи:
1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и
остварују у свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима
рада (појединац, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски
састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља);
2) начине на које се пружа додатна подршка ученицима и њиховим родитељима из
мањинских и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и
инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика
на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и васпитања и др.;
3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за
промовисање и развијање културе људских права, интеркултуралности, толеранције,
превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у
мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног окружења,
препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно
понашање;
4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у
образовању у спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног
понашања;
5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења
стереотипа и предрасуда, развијања свести о опасности и штетним последицама
дискриминације, унапређивања толеранције и разумевања, интеркултуралности,
уважавања и поштовања различитости и др.;
6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче
дискриминаторно понашање;
7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне
самоуправе, надлежним органима, службама и др.;

8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно
притужбе Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског
поступања и поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности;
9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и
ефектима програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а
нарочито, у односу на:
(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби,
односно кривичних пријава;
(2) распрострањеност различитих облика дискриминације;
(3) број лица изложених дискриминаторном понашању;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и
дисциплинских поступака против запослених због дискриминаторног понашања;
(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у
образовању промовишу толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности и
недискриминацију;
(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика
дискриминације и др.;
(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног
понашања и потребе даљег усавршавања.
Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног
понашања, школа врши анализу стања у остваривању равноправности и једнаких
могућности. У припреми анализа учествују и представници ученика и родитеља.
Анализа се разматра у одељењима (часови одељењског старешине и одељењских
заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту, стручним органима и
тимовима и на савету родитеља. Орган управљања разматра и питања дискриминације
у оквиру доношења аката установе (развојни план, годишњи план рада, план стручног
усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом спровођењу и разматрања
поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје директора о свом раду
и раду школе.
Школа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања. Осим надлежности поступања у ситуацијама насиља, злостављања и
занемаривања, задаци тима за заштиту јесу да:
1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;
2) припрема програм превенције;
3) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућностима пружања подршке и помоћи;
4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за
превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања;
5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује
консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње
на дискриминаторно понашање;
6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и
сузбијање дискриминаторног понашања;
7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору;
8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима,
организацијама и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације;
9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима
дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених неформалних и
формалних поступака, њиховом исходу и др.

Стални састав тима за заштиту чине: директор, стручни сарадник–педагог и
психолог и секретар установе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне
случајеве, из реда наставника, а може из реда родитеља, ученичког парламента,
јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.
У планирању и спровођењу активности у овој области остварују пуну сарадњу и
координисано делују тим за заштиту и други стручни органи у установи .
Тим за заштиту делује у скалду са Законом, Правилником о протоколу и
Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (65/2018-12) и друге
подзаконске акте који прописују поступање установе у случајевима повреда Законом
прописаних забрана и тежих повреда обавеза ученика и одраслих.
Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у
установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи
са другим тимовима – за инклузивно образовање, самовредновање и др.
У ситуацијама када се примети да постоји одступање од прописаних принципа,
тим за заштиту реагује у сарадњи са органима установе.
Важно је да у школи постоји свест свих запослених да тим за заштиту не може сам
да остварује планиране мере и активности. До резултата се долази само учешћем и
одговорношћу сваког лица у стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и
учење. Због осетљивости и сложености проблема, тиму за заштиту је неопходна стална
подршка и ангажованост стручних органа и других тимова, директора, органа
управљања, савета родитеља, општинског савета родитеља и локалне заједнице. За
активности које тим за заштиту планира и предлаже на нивоу установе, директор
задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији
дискриминације и насиља.
ИНТЕРВЕНЦИЈА
У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа,
части или достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких,
сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских,
антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а
нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном
идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној
припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и
претпостављеним или стварним личним својствима.
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или
вређање угледа, части или достојанства личности (дискриминаторно понашање)
зауставља, осигурава безбедност ученика у васпитном процесу (оних који трпе –
дискриминисана лица, сведоче или чине – извршиоци дискриминације), смањује ризик
од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих
мера.
У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно
понашање, и то, када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у
образовању ( ученик–ученик, одрасли–одрасли; учесник у образовању – запослени;
учесник у образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у установи);
запосленог (запослени – учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени–
запослени, запослени – треће лице); родитеља (родитељ – учесник у образовању,
родитељ–родитељ, родитељ–запослени, родитељ – треће лице); треће лице (треће лице

– учесник у образовању, треће лице – родитељ, треће лице – запослени; треће лице –
треће лице).
Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а
ако је утврђена, предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању
прописане Законом и Правилником.
Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према
запосленом, родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави
дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне покрајине и
локалне самоуправе.
У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у
дисциплинском поступку, у складу са Законом.
Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране
његовог детета које је ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу
Закона. У случају када је родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује
пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се
у поступку пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја.
Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у
образовању
Дискриминација у области образовања и васпитања уређена је Законом, а ближи
критеријуми за препознавање облика дискриминације прописани су Правилником и
обавезују све учеснике у образовном и васпитном процесу на дужност поштовања те
забране и уздржавања од свих аката чињења или нечињења који могу да доведу до
кршења исте.
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од
дискриминаторног понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену
нивоа дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у
један од три нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од:
1) узраст учесника у образовању;
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања;
3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће
поступање;
4) последица дискриминаторног понашања.
Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању
према наведеној матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте
мере и активности које се предузимају у интервенцији.
Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које
време, а од стране учесника у образовању, установа предузима мере појачаног
васпитног рада, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се
дискриминаторно понашање догоди у простору установе у време образовно-васпитног
рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води
и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен Законом.
Елементи матрице јесу:
1) узраст учесника у образовању

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од
релација: лице у односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег
лицу према млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то:
(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста
(ученик–ученик, одрасли–одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као
први ниво;
(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према
млађем лицу, квалификује се као други ниво;
(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или
другој групи, квалификује се као трећи ниво.
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на
исто лице, односно лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже,
националној и верској припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету,
сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским особеностима, здравственом
стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи
облик дискриминације.
Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута
поновљено понашање лица или групе лица, односно поступање установе, њених органа
или тела које је засновано на повређивању личних својстава лица или групе лица, а
продужена – која се чине у дужем временском периоду према истом лицу или групи
лица.
3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и
понижавајуће поступање
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање
писаних порука или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се
посредно и са сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу
личног својства, проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености,
шири страх или непријатељство, односно ствара понижавајуће и увредљиво окружење.
Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно
понавља, односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као
дискриминација другог нивоа.
Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или
непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је
довело до искључивања или одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно
понашање квалификује се као дискриминација трећег нивоа.
4) последица дискриминаторног понашања
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до
угрожавања физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за
заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације.
Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита
(здравствена служба, установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна
школска управа Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни
органи и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације.
Покренут прекршајни или
интервентних мера и активности.

судски

поступак, не

утиче на

предузимање

Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања
учесника у образовању, су:
– излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности;

– омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног
својства;
– имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху
учесника у образовању са сметњама у развоју или инвалидитетом;
– ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог
или родитеља – припадника одређене групе;
– изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе;
– причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене
групе;
– промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и
достигнућима девојчица и дечака;
– певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;
– слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица
путем СМС-а, ММС-а или друштвених мрежа;
– вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и
прекомерним похвалама;
– неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха
припадника мањинске групе;
– игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог
личног својства;
– одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног
својства;
– омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.

Програм превенције и интервенције дискриминаторног понашања
и вређања угледа, части или достојанства личности
Општи циљ Програма школе је унапређивање квалитета живота ученика применом:
 Мера превенција за стварање безбедног и пријатног окружења за живот и рад
ученика;
 Мера интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминаторно понашање у
школи.
Стални састав тима за заштиту чине: директор школе Лидија Радуловић, стручни
сарадник–педагог Јелена Илић и психолог Светлана Стојшин и секретар установе Јасна
Павић (повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве – наставници,
учитељи, родитељи, представник Ученичког парламента из јединице локалне
самоуправе/стручњак за поједина питања).

П Р Е В Е Н Ц И Ј А
Носиоци
активности

Време

- Формирање Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.

директор

IX

- Израда програма заштите од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.

чланови
тима

IX

- Израда анекса програма рада школе и годишњег плана рада школе.

чланови
тима

IX- X

- Упознавање свих запослених унутар установе (наставни и
ненаставни кадар) о постојању Правилника о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности (65/2018-12) путем
предавања и слања електронског материјала.

чланови
тима

X-XI

Тим

IX

чланови
колектива

током године

- Учешће на стручним семинарима и акредитованим предавањима
везаним за недискиминаторно понашање, ненасиље, вештине
комуникације.

чланови
тима

током године

- Упознавање придошлог члана колектива са Правилником,
програмом рада и члановима тима.

чланови
тима

током године

Облици, садржај и начин рада
б) Рад са запосленим у школи

- Упознавање са планом рада тима и програмом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања те
облицима сарадње и корацима у раду на седницама Наставничког
већа, Савета родитеља и Школског одбора.
- Заједничка реализација сваког корака (снимање ситуације,
процењивањe, интервенција) и презентација, дискусија, анализа, нови
предлози на Наставничком већу.

б) Рад са ученицима
- Информисање ученика о постојању Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

ОС,
координатор УП

X - XII

-Информисање ученика о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и његовим
члановима путем школског сајта и фејсбук странице школе.

чланови тима,
администратори

XII

П Р Е В Е Н Ц И Ј А
Носиоци
активности

Време

психолог

X-XI

-Обележавање Међународног дана доброте кроз низ активности
којим ће бити обухваћени ученици I-VIII разреда а у организацији
чланова Хуманистичке секције и психолога школе као њиховог
ментора.

психолог

XI

- Наставак рада Волонтерског вршњачког саветовалишта који се
састоји у одоварање на писма са проблемом дискриминације и
насиља упућена саветовалишту од стране ученика I- VIII разреда.

психолог

X-VI

чланови УП

XI

ОС, наст. ГВ

током године

- Сарадња са Саветом родитеља школе – упознавање Савета родитеља
са постојањем Тима (учешће чланова Тима на седницама Савета
родитеља).

Тим

прво
полугодиште

- Упознавање родитеља са Правилником и Програмом Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

ОС

током године

- Израда плаката за школски хол са информацијама о постојању и
начину рада тима за заш.ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и ко су његови чланови.

чланови тима

X-XI

- Информисање родитеља о раду тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и његовим
члановима путем школског сајта.

чланови тима

IX

Носиоци
активности

Време

- Све врсте информисања везаних за ученике појединце, за
наставнике, родитеље, стручне сарданике у школи и ван ње.

Tим

током године

- Индивидуални разговори са наставницима и свим осталим
запосленим у школи, давање смерница, упутстава...

Tим

током године

директор

током године

чланови тима

током године

Облици, садржај и начин рада
б) Рад са ученицима
-Реализација акције „Нај друг“ међу ученицима I- VIII разреда на
Ченеју која има за циљ ширење позитивне атмосфере толеранције и
ненасиља. Акција се планира кроз одабир представника одељења и
истицање њихових фотографија на паноу у школском холу уз пар
важних реченица о сваком одабарном ученику.

- Кроз ативности УП у школи је обележен Међународни дан
толераниције (16. новембар) (продукт – плакат на тему Толеранција)

- Едукација ученика од I до VIII разреда кроз радионице (у оквиру
ЧОС-ова, наставе Грађанског васпитања на тему: „Уважавање
различитости”)

г) Рад са родитељима

ИНТЕРВЕНЦИЈА

Облици, садржај и начин рада
б) Рад са запосленим у школи

- Укључивање у поједине активности тима као и активности
интервенције у циљу постизања заштите, СВИ ЗАПОСЛЕНИ У
ШКОЛИ

а) Рад са ученицима
- Посета часовима у одељењима где се указала потреба за тим на
основу пријаве да се у тим одељењима испољило
дискриминаторно понашање.
- Индивидуални разговори у циљу прикупљања информација
- разговор у циљу смиривања ситуације и услова

представник Тима, ОС, током године
дежурни наставник

ИНТЕРВЕНЦИЈА

Облици, садржај и начин рада

Носиоци
активности

Време

- Корективни рад индивидуално или са групом ученика
(едукативне радионице)

представник тима,
ОС

током године

- Припремање за рад са децом над којима се врши дискриминација
и насиље као и са онима који су насилни, заштитне мере кроз
израду Оперативних планова заштите.

Тим и наставници,
сарадници

током године

- Реализација оперативних планова заштите.

Тим и наставници,
сарадници

током године

ОС, Тим

током године

- Индивидуални разговори са родитељима на основу позива Тима
или иницијативе родитеља.

ОС, Тим

током године

- Успостављање комуникације Тим, родитељ, Центар за социјални
рад и друге надлежне службе кроз заједничке састанке.

Тим, ОС

током године

Носиоци
активности

Време

- Контактирање, саветодавни рад, обавештавање (Центра за
социјални рад, МУП-а, Дом здравља, Школска управа, Повереник
и Заштитник грађана, односно Омбудсман,...).

Тим

током године

- Сарадња у случају тежих облика дискриминације, праћење
ефеката

Тим

током године

- Израда Програма превенције дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности

Тим,
педагог,
психолог

IX,
током
године

- Израда оперативних планова заштите када се дискирминација
догоди.

Тим

током године

- Праћење реализације конкретних планова заштите.

Тим

током године

- Вођење евиденције о дискриминасанисаним лицима,
извршиоцима дискриминације, догађају, предузетим радњама.

Тим

током године

- Евиденција сарадње са институцијама ван школе и чување
документације која се прибавља од других институција.

Тим

- Анализа стања и извештавање.

Тим

XII и VI

- Писање извештаја о раду тима и реализацији програма заштите

Тим

XII и VI

- Повезивање са невладиним организацијама и Омбудсманом
у циљу заштите ученика

в) Рад са родитељима

ИНТЕРВЕНЦИЈА

Облици, садржај и начин рада
г) Рад са стручним службама, институцијама ван школе

д) Педагошка документација

ученика од дискриминације- два пута годишње. Извештаје
директор доставља органу управљања, савету родитеља и
ученичком парламенту.

током године

