


ИНТЕРНА ЗАШТИТНА МРЕЖА ШКОЛЕ



ОБAВЕЗЕ ШКОЛЕ

Школа је дужна да обезбеди услове за сигурно 
и подстицајно одрастање и развој ученика, 
заштиту од свих облика НЗЗ и социјалну 
реинтеграцију ученика који је извршио/био 
изложен НЗЗ

У школи мора да постоји Тим за заштиту 
ученика од НЗЗ, план превентивних и 
интервентних активности, јасно дефинисање и 
поштовање процедуре реаговања, процена 
остварености плана....



o насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног

вербалног или невербалног понашања које има за

последицу стварно или потенцијално угрожавање

здравља, развоја и достојанства ученика или запосленог.

o забрана насиља, злостављања и занемаривања у
установи односи се на сваког – ученике, запослене,
родитеље и трећа лица.



 запослени квалитетом рада и применом различитих метода, облика

рада и активности обезбеђују подстицајну и безбедну атмосферу и

не смеју да својим понашањем изазову или допринесу НЗЗ.

 избором одговарајућих садржаја и начина рада доприносе стицању

квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за

узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно

превазилажење различитости и др.

 дужни да обезбеде заштиту ученика од произвољног или незаконитог

мешања у његову приватност, дом или преписку, напада на његову

част и углед



 ученици су обавезни да поштују личност друге деце, ученика,

запослених, родитеља и трећих лица, поштују правила установе,

активно учествују у раду ОЗ, превентивним активностима и својим

понашањем не изазивају, доприносе или учествују у НЗЗ.

 родитељи дужни да у најбољем интересу детета сарађују са

установом, учествују у превентивним мерама и активностима,

уважавају и поштују личност свог детета, других ученика, запослених

и других родитеља.

 родитељ не сме да својим понашањем изазове или допринесе појави

НЗЗ.



ОБЛИЦИ  НАСИЉА

Физичко

Психичко

Социјално

Сексуално

Електронско

Екплоатација

Злоупотреба 

Занемаривање
18-Dec-17



ФИЗИЧКО

 понашање које може довести до 
стварног или потенцијалног 
физичког повређивања, физичко 
кажњавање деце од стране 
запосленог или других одраслих.



ПСИХИЧКО

 понашање које доводи до 
тренутног или трајног угрожавања 
психичког и емоционалног 
здравља  и достојанства ученика 
или запосленог.



СОЦИЈАЛНО

понашање којим се ученик искључује из 

групе вршњака или социјалних активности 

(одвајањем од других, неприхватањем на 

основу различитости, ускраћивањем 

информација, изловањем из заједнице, 

ускраћивањем задовољења социјалних 

потреба).



СЕКСУАЛНО

понашање којим се ученик узнемирава, 
наводи или приморава на учешће у 
сексуалним активностима које не жели, не 
схвата или за које није развојно дорастао 
или користи за проституцију, порнографију и 
друге облик сексуалне експлоатација.



ЕЛЕКТРОНСКО

злоупотреба информационих технологија 

које може имати за последицу повреду 

друге личности и угрожавање достојанства 

које се остварује слањем порука 

електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, 

путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у 

социјалне мреже и сл.



ЕКСПЛОАТАЦИЈА

рад који није у најбољем интересу ученика, 

а у корист другог лица, установе или 

организације. 

последица угрожавање здравља и развоја 

ученика, економске зависности и 

ускраћивање права на образовање и 

слободу избора.



ЗЛОУПОТРЕБА

 све што појединац или установа чини или не чини, 

а што негативно утиче, наноси штету, ускраћује 

или смањује могућност за безбедан и здрав развој  

ученика и доводи га у немоћан положај.

 прекомерно подстицање – психолошки притисак 

на ученика (родитељ, наставник) ради постигнућа 

што резултује угрожавањем развоја и најбољег 

интереса детета.



ЗАНЕМАРИВАЊЕ

пропуштање родитеља, установе или 

запосленог да у оквиру расположивих 

средстава обезбеди услове за 

правилан развој ученика у свим 

областима.



ЗАНЕМАРИВАЊЕ У УСТАНОВИ

o ускраћивање појединих облика в-о рада

o нереаговање на сумњу о занемаривању или на 

занемаривање родитеља

o пропуст у обављању надзора и заштите ученика 

од повређивања, самоповређивања, употребе 

алкохола, дувана, наркотичког средства -

психоактивне супстанце, укључивање у 

деструктивне групе и др. 



ПРВИ НИВО НАСИЉА

Физичко

насиље

Психичко

насиље

Социјално 

насиље

Сексуално 

насиље

Eлектронско 

насиље

ударање чврга,

гурање,

штипање,

гребање,

гађање,

чупање,

уједање,

саплитање,

шутирање,

прљање,

уништавање

ствари

исмејавање,

омаловажава-

ње

оговарање,

вређање,

ругање,

називање

погрдним

именима,

псовање,

етикетирањe,

имитирање,

„прозивање“

добацивање,

подсмевање,

игнорисање,

искључивање из

групе или

фаворизовање

на

основу

социјалног

статуса, 

националности,

верске

припадности,

насилно

дисциплиновање,

ширење

гласина

добацивање, 

псовање, 

ласцивни

коментари,

ширење прича,

етикетирање,

сексуално

додиривање,

сексуално 
недвосмислена 

гестикулација

узнемиравајуће

позивање,

слање
узнемиравајућих

порука

СМС-ом,

ММС-ом



ДРУГИ НИВО НАСИЉА

Физичко

насиље

Психичко

насиље

Социјално 

насиље

Сексуално 

насиље

Eлектронско 

насиље

шамарање,

ударање,

гажење,

цепање одела,

„шутке“,

затварање,

пљување,

отимање и

уништавање

имовине,

измицање

столице,

чупање за

уши и косу

забрана

комуницирања,

манипулисање,

искључивање,

неправедно

кажњавање,

одбацивање,

претње,

уцењивање

сплеткарење,

ускраћивање 

пажње од 

стране групе 

(игнорисање),

неукључивање,

неприхватање,

манипулисање,

искоришћавање

сексуално

додиривање,

показивање

порнографског

материјала,

показивање 

интимних

делова тела,

свлачење

оглашавање, 

снимање и 

слање видео 

записа, 

злоупотреба 

блогова, 

форума и 

четовања, 

снимање 

камером 

појединаца 

против њихове 

воље, снимање 

камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика



ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА

Физичко

насиље

Психичко

насиље

Социјално 

насиље

Сексуално 

насиље

Eлектронско 

насиље

туча,

дављење,

бацање,
проузроковање

опекотина,

ускраћивање

хране и сна,

излагање

ниским
температурама

напад

оружјем

застрашивање,

уцењивање уз 

озбиљну 

претњу, 

изнуђивање 

новца или 

ствари, 

ограничавање

кретања,

навођење на

коришћење
психоактивних

супстанци,
укључивање

у деструктивне 

групе или 

организације

претње,

изолација,

малтретирање

групе према 

појединцу или 

групи,

организовање

затворених

група

(кланова),

које има за 

последицу  

повређивање 

других

завођење од 

стране

одраслих, 

подвођење,

злоупотреба 

положаја,

навођење, 

изнуђивање

и принуда на

сексуални чин,

силовање, 

инцест

снимање

насилних

сцена, 
дистрибуирање

снимака и 

слика,

дечија

порнографија.



Самостално одељењски старешина/ наставник 

у сарадњи са родитељем у смислу појачаног 

васпитног рада са ОЗ, групом ученика или 

индивидуално

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био 

делотворан, ако су последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од 

стране групе према појединцу или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље 

и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима 

предвиђеним за други, односно трећи ниво. 



Одељењски старешина, у сарадњи са 

педагогом, психологом, Тимом за 

заштиту и директором уз обавезно 

учешће родитеља, у смислу појачаног 

васпитног рада. 

Уколико појачани васпитни рад није делотворан, 

директор покреће васпитно-дисциплински поступак и 

изриче меру, у складу са Законом. 



ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 Чланове и руководиоца одређује директор установе

 Могу бити укључени родитељи, представници локалне 

заједнице, Ученичког парламента и одговарајући 

стручњаци

 Руководилац – Светлана Бабић

 Чланови- директор школе, психолог, Снежана Сићовић, 

Белинда Ристић, Јована Николић Залетел, Ана 

Шепетковски, Милун Бандука, Александар Јевтић. 

Данило Глигорић. 



Директор са Тимом за заштиту, уз 

обавезно ангажовање родитеља и надлежних 

органа, (ЦСР, ЗЗ, ПУ и друге). Уколико присуство 

родитеља није у најбољем интересу ученика 

директор обавештава Центар за социјални рад, 

односно полицију. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у 

интензитету примерен потребама ученика, као и 

покретање васпитно-дисциплинског поступка и 

изрицање мере, у складу са Законом. 



o директор установе подноси пријаву надлежним

органима – Министарство просвете – Школска управа,

полиција, центар за социјални рад у року од 24 часа

o пре пријаве обавља разговор са родитељима осим

уколико Тим, полиција, ЦСР процене да се тиме

угрожава најбољи интерес ученика

o директор задужен за комуникацију са медијима



Први 

ниво Други 

ниво
Трећи 

ниво



ИНТЕРВЕНЦИЈА

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О 
НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 

ЗАНЕМАРИВАЊУ или
СУМЊУ ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА,

ОБАВЕЗНА 
ЈЕ 

ДА РЕАГУЈЕ



1. проверавање сумње или откривање НЗЗ 

2. заустављање НЗ и смиривање учесника

3. обавештавање родитеља и предузимање 

хитних мера

4. консултације у установи

5. појачан васпитни рад и васпитно- дисциплински поступак

6. мере и активности – Образац за евиденцију насилног 

понашања и План заштите 

7. праћење ефеката предузетих мера и 

активности



ПЛАН ЗАШТИТЕ

 други и трећи ниво насиља

 садржи активности усмерене на промену понашања –

појачан васпитни рад, рад са родитељима, ОЗ, 

укључивање УП, СР и ШО, носиоце, временску динамику

 по потреби прилагођавање образовног рада, ИОП

 сачињава Тим заједно са одељењским старешином, 

директором, родитељем и другим надлежним органима (по 

потреби), као и уколико је могуће представнике ОЗ, УП и 

ученике учеснике у НЗЗ



Када је треће одрасло лице починилац НЗЗ (укључујући пунолетног ученика) према ученику
директор дужан да обавести родитеље ученика, полицију и ЦСР.

Када запослени починилац НЗЗ према ученику директор предузима мере према запосленом у
складу са Законом , а према ученику мере за заштиту и подршку (План заштите).

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља,
а у зависности од случаја и полицију, односно ЦСР, да покрене вас ВД поступак и да изрекне ВД
меру, у складу са Законом.

Када се НЗ дешава између одраслих лица (запослени-запослени, запослени-родитељ,
заполсени, родитељ-треће лице) директор предузима мере у складу са Законом.

Када је родитељ починилац НЗ према запосленом установа је дужна да одмах обавести
полицију.

Изузетно, ако постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и 
занемаривање детета и ученика у породици, директор обавештава ЦСР и 

полицију, који обавештавају родитеља, у складу са Законом.

Изјаву о насиљу, злостављању и занемаривању ученик даје 
директору у присуству психолога или педагога и родитеља, осим 

ако је родитељ спречен да присуствује.

Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика  
прикупља, по правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у 

установи - одељењски старешина или члан Тима за заштиту.



СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ

 3 ГРУПЕ 

ПРЕДШКОЛАЦА

 ФИЛМ -

агресивно

понашање према

лутки Бобо



СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ

ФИЛМ

ПОХВАЛА ГРДЊА
ОДСУСТВО
РЕАКЦИЈЕ



СОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ

ИГРА

ПОХВАЛА 
ВИШЕ 

АГРЕСИВНОГ 
ПОНАШАЊАН

ГРДЊА 
МАЊЕ 

АГРЕСИВНОГ 
ПОНАШАЊАН

ОДСУСТВО
РЕАКЦИЈЕ

ВИШЕ 
АГРЕСИВНОГ 
ПОНАШАЊАН



ДОСЛЕДНОСТ

 НЕ РЕАГОВАТИ 

НА НАСИЉЕ ЈЕ 

ИСТО ШТО И 

ПОХВАЛИТИ ГА!!



ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Тим је направио план превентивних активности и 
процедуре интервенције у ситуацијама када се насиље 
догоди

• Формирати вршњачки тим и припремити га за самостално
спровођење активности из превенције насиља

• Поставити плакате у школи о спољашњој и унутрашњој
мрежи подршке

• Организовати обуку за реализацију Форум театра

• Организовати фер плеј турнире(стони тенис, кошарка.....

• Организовати заједничке активност ученика млађих и 
старијих разреда

• Организовати хуманитарне акције, Обележавање 
значајних датума (Дан толеранције и сл.) 

• Осврнути се на тему насиља кроз обраду наставног 
градива обавезних предмета



РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ДО САДА

 Разговори и радионице на часовима одељењског 
старешине 

 Правила понашања у сваком одељењу

 Школска правила

 Формиран вршњачки тим

 Видео надзор

 Појачано дежурство наставника

 Обележена Дечија недеља

 Обележен Међународни Дан толеранције



ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ

 “Мали и велики заједно” – систематско повезивање 
ученика нижих и виших разреда кроз заједничке 
активности

 “Наша оаза” – уређења простора намењеног 
ученицима виших разреда

 Безбедност и понашање ученика на интернету

 “Наша секција” – запослени се укључују у рад секција 
– повезивање запослених и ученика у ваннаставним 
активностима

 Заједничке активности са родитељима

 Смотра награђиваних ученика


