
Извештај о раду  

Тима за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља,   
злостављања и занемаривања 

за крај  школске  2020/2021. године 

 

1. Школски програм и Годишњи програм рада (планирање, програмирање, 
извештавање) 

Школски програм и Годишњи програм рада школе   сагледавају и рад  Тима за  безбедност  и     
заштиту   ученика  од  дискриминације  насиља,   злостављања  и  занемаривања . 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
- планирање и припремање: колико састанака је одржано, усклађивање наставних 
јединица, корелација, праћење и вредновање остваривања програма и евалуација; 
- наставни процес: угледни часови, анкете, пројектна настава, индивидуализација 
наставе, рад по ИОП-у, тимски рад и остварени пројекти ученика, мотивисање 
ученика за рад. 
 
Састанци чланнова Тима за     безбедност    и     заштиту      ученика      од  дискриминације     
насиља,   злостављања    и    занемаривања  одржавани оn line (Google Meet)  и  
разговорима преко  Вибера.   
 
Настава и све активности у школи спроведене у складу са  инструкцијама и препорукама 
Министарства просвете , науке и технолошког развоја и надлежног завода , односно 
института за јавно здравље . Часови тарају по 30 минута. Са почетком 2. полугођа ученици 
старијих разреда су враћени на наставу у школи, по моделу који је важио и  на почетку 
школске године . 
29.4.2021. Донешена  одлука  о   анкетирању ђачких родитеља  са циљем да сазнамо  
колики је њихов  увид   колико   њихова  деца   користе    интернет  и  за  које   потребе .  
Анкета спроведена почето ком   маја   2021. 
 
 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА(завршни испит, припремна настава, упоредна анализа 
оцена на крају полугодишта са неформалним тестом и на крају године са завршним за 
осми разред, предлог мере за истакнуте приоритете или уочене слабости за 
унапређивање, додатни и допунски рад) 

 
Са почетком 2. полугођа ученици старијих разреда су враћени на наставу у школи, по 
моделу који је важио и  на почетку школске године . 



 
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

(брига о ученицима - активности, подршка даровитим ученицима, лични и социјални 
развој - секције, ваннаставне активности,  сарадња са институцијама - МУП, ЗУОВ) 

 
24.2.2021. Међународни   дан  борбе  против  вршњачког  насиља, обележен одељенским 
активностима и израдом постра. 
 

5. ЕТОС(сарадња са родитељима, сарадња са локалном средином, сарадња са 
институцијама у граду, сарадња са стручном службом, промовисање успеха ученика 
кроз похвале и награде на нивоу школе и локалне заједнице, превенција насиља кроз 
различите активности, стручно усавршавање наставника у установи и ван ње) 

15.фебруар  2021. Тим за заштиту ученикаод насиља,злостављања  и занемаривање 
иницирао  акцију  продају оловака са боокмаркером у сарадњи са  Нудором .Оловке  на 
картонском омотачу на коме се налазило и упутство за сејање семенна лековитих биљака. 
Продато   преко 230 оловака, а приход уплаћен Нурдору . 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

(усавршавање, анализа и праћење непосредне примене и ефеката стручног 
усавршавања, примена стечених знања из области у којој се усавршавају - методе и 
технике рада, примена наставних средстава, набављена наставна средстава) 
13.4.2021. год.-  „Чувам те“ .- под покровитељством Владе Републике Србије и кабинета 
председника владе почела са радом платформа „Чувам те“.О овоме обавештени ученици и 
њихови родитељи  преко  порпука  прослеђених на одељенске Вајбер групе. 

Поједини  наставници  прошли  вебинер  „Чувам те“, али и друге вебинере чији 
садржај едукује наставнике да подрже и мотивишу ученике,  као и да спрече конфликте 
међу ученицима, а такође и да паметно бирају садржаје на интернету :  

- Програм ,,Сазнај и разазнај"- медијска писменост; 
- Акредитовани скуп - ,,Измећу две ватре - како посредовати у ученичком 

конфликту"; 
- ,,Комуникација телом и гласом", Образовна академија, група Klett 

 
 

                          Координатор Тима, учитељица  Сузана  Стојановић 

 

 


