
 

 

 

ОШ „МЛАДОСТ“ ВРЊЦИ 

ШКОЛСКА 2019/2020. 

 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ОСОБЉА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА У 

КОРАЦИМА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ  

ПРОГРАМОМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

(ПРОЧИТАТИ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА) 

 

 

УЧЕНИЦИ:  

 

- уочавају случајеве насилног понашања (не занемарују догађаје насиља) ;  

- када затреба траже помоћ одраслих;  

- пријављују насиље, али и своју сумњу на насиље, одељењском старешини;  

- за теже случајеве или по потреби консултују чланове Школског Тима (психолога 

или директор). 

 

 

РОДИТЕЉИ:  

 

- уочавају случајеве насилног понашања (не занемарују догађаје насиља) ; 

- траже помоћ стручних служби школе, или по потреби Директора школе;  

- пријављују насиље, али и своје сумње на насиље одељењском старешини свог 

детета;  

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима ( психолога и директора). 

 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:  

 

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај;  

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања) ; 

- обавештава одељењског старешину о случају;  

- евидентира случај;  

- сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:  

 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;  

- учествује у процесу заштите ученика;  

- разговара са учесницима насиља;  

- информише родитеље и сарађује са њима;  

- по потреби сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- прати ефекте предузетих мера;  

- евидентира случај и води документацију о насиљу у оквиру свог одељења на начин 

који утврди тим;  

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА 

 

- уочава случајеве насилног понашања;  

- покреће процес заштите ученика , реагује одмах;  

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;  

- по потреби разговара са родитељима;  

- пружа помоћ и подршку ученицима и наставницима;  

- разматра случај (тежи облици, тј. 2. и 3. ниво насиља) и осмишљава мере заштите;  

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;  

- по потреби сарађује са другим установама;  

- евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:  

 

- дежура по распореду;  

- прекида насиље;  

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

ИСТАКНИТЕ СЛЕДЕЋЕ:  

 

* СВАКО КО ИМА САЗНАЊЕ ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА, А НЕ РЕАГУЈЕ, ИСТО ЈЕ 

КАО И ДА ЈЕ САМ ПОЧИНИО НАСИЉЕ.  


