
Политехничка школа 

Пожаревац 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са Протоколом о 

поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања; 

-израда распореда дежурства наставника; 

-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је одржао три састанка у овом периоду. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 



-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао осам састанака. 

 

Организоване су и превентивне активности за ученике: вебинари Фондације „Тијана Јурић“, 

„Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, 27.11.2017.  

 

Директор школе, психолог, представници Тима за заштиту и Ученичког парламента учествовали су 

на конференцији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“, одржаној у 

Пожаревачкој гимназији 28.11.2017. 

 

ЈАНУАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

 

Тим чине: 

Дарко Радовановић, директор, координатор 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник 

Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика 

Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 


