
УЛОГА И ОБАВЕЗЕ 

ШКОЛЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ 

НАСИЉА

ТАТЈАНА ПЕРИШИЋ, ПЕДАГОГ



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о  протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено корисног рада, односно 

хуманитарног рада



ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Развојни план (приоритети кроз циљеве и/или задатке)

- Школски програм (за 4 године, општи контекст, циљеви, програмски садржаји, циљне групе, начин, 

очекивани исходи)

- Годишњи план (конкретне активности засноване на анализи стања из претходне године и ШП и РП, 

време, место, носиоци)

- Извештаји Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

- Извештаји Тима за самовредновање 

- Општи акт о заштити и безбедности деце и ученика

- Правилник о понашању у школи

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, односно родитеља ученика у 

ОШ „Свети Сава“



ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

• Листа са именима чланова Тима треба да буде постављена на видном месту; запослени, представници родитеља и ученика;

• Тим се формира на основу компетенција запослених за ову област; 

• Чланови Тима добијају решења о свом ангажовању; 

• Школски тим утврђује свој план рада;

• Записници се воде редовно, на самом састанку, 

• Евидентира се  присуство чланова Тима, постоји дневни ред;

• Записник треба да је садржајан са довољно информација; 

• Тим планира превентивне активности;

• Тим доноси закључке који се односе на конкретне активности које ће се реализовати, нарочито када је реч о ситуацијама  2. и 

3. новоа насиља;

• Када је реч о 3. нивоу насиља обавезно је укључивање спољашње заштитне мреже;

• Тим разматра  и даје предлоге за израду Плана заштите и плана појачаног васпитног рада; 

• Састанци Тима одржавају се на основу Годишњег плана, а по потреби се заказују у складу са пријављеним ситуацијама.



ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

- Укључује учешће  ученика и родитеља, пре свега у 
превентивним активностима,

- Рад планира на основу  анализе стања, избегавати формално, 
уопштено планирање,

- Редовно врши анализу стања на основу евиденције.



ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

• Саставни део Годишњег плана школе;

• Сачињен је у складу са актуелном анализом стања у школи, капацитетима и ресурсима и прописима;

• Програм треба да буде јасан, са дефинисаним улогама одговорностима и задужењима; 

• Активности се реализују у складу са Програмом, а у њиховом остваривању учествују: 

- Директор,

- Секретар,

- ПП служба, 

- Наставници, 

- Представаник родитеља...



ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

- Заснован на праћењу и анализи стања,

- Усмерен на све интересне групе (на превентивне активности усмерене 
на ученике, али и на активности са наставницима и родитељима),

- Усклађен је са осталим васпитним програмима и радом одељењског 
старешине,

- Свеобухватан (усмерен на превенцију свих видова насиља),

- Треба да се препознаје кроз школски програм, развојни план и 
годишњи план рада школе.



ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА ПОДРАЗУМЕВА 

- Постављање релевантних васпитно-образовних циљева,

- Благовремено и континуирано информисање свих интересних група,

- Стручно усавршавање запослених у овој области,

- Осмишљавање разноврсних слободних, ваннаставних и спортских активности и структуирање слободног времена,

- Успостављање правила понашања и доследна примена,

- Добро организовано дежурсто,

- Различити програми помоћи деци за конструктивно решавање проблема и конфликата и јачање самопоуздања, 

- Сарадња са другим институцијама у циљу идентификовања проблема и правовременог пружања савета и помоћи,

- Сарадњa и развијање партнерства са родитељима и локалном заједницом ради ангажовања свих потенцијала и ресурса.



КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ

1.   Утврђивање или провера сумње

2.   Прекид, заустављање насиља (свака запослена особа је у обавези да реагује тако 
што ће прекинути насиље или позвати помоћ) и смиривање ситуације

3. Информисање родитеља

4. Консултације у оквиру установе/са службама ван установе

5. Мере и активности 

6.   Праћење ефеката предузетих мера и активности



УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ



ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК

• Дежура у складу са распоредом

• Уочава и пријављује случај 

• Покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног 

понашања)

• Обавештава одељењског старешину

• Евидентира случај

• Сарађује са Тимом за заштиту од насиља



ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

• Уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах

• Учествује у процесу заштите ученика

• Разговара са учесницима насиља

• Обавешштава родитеље и сарађује са њима

• Сарађује са Тимом

• Прати ефекте мера

• Евидентира случај и води документацију 

• По потреби комуницира са релевантним установама



ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

• Прикупља информације потребне за процену нивоа насиља  од:

1. ученика,

2. других релевантних извора информација ( наставник, директор, родитељ)         

3. педагога, психолога (посредно - њихова процена и мишљење о ученицима или директно - разговором са учесницима).

• На основу прикупљених информација, одбацује или потврђује сумњу на насиље.

• Уколико одељењски старешина потврди сумњу на насиље, процењује да ли је првог нивоа или не.

• Ако је реч о насиљу првог нивоа, одељењски старешина предузима потребне радње (СВР или ПВР).

• Ако није реч о насиљу првог нивоа, одељењски старешина обавештава координатора Тима за насиље и заказује 
састанак (тзв.консултације) који има за циљ:

- процену ниво насиља,

- израду плана мера и активности које ће се предузети,

- израду предлога плана заштите актера у догађају насиља.

• По потреби одељењски старешина процењује и позива на састанак и друге (нпр. дежурног наставника, домара, 
представника Ученичког парламента...)

• Одељењски старешина даје родитељима актера на сагласност предлог плана заштитеи потом дефинише коначну 
верзију плана заштите актера.



ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ

• Уочава случајеве насилног понашања

• Покреће процес заштите деце, реагује одмах

• Обавештава одељењског старешину, сарађује са њим

• По потреби разговара са родитељима

• Пружа помоћ и подршку другој деци, наставницима

• Осмишљава мере заштите

• Обавља консултације, предлаже мере и прати ефекте

• По потреби сарађује са другим установама

• Евидентира случај



ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

• Дежура по распореду

• Прекида насиље

• Уочава и пријављује насилно понашање



УЧЕНИЦИ

• Уочавају случајеве насилног понашања

• Траже помоћ одраслих

• Пријављују одељењском старешини

• За теже случајеве консултују чланове школског тима

• Учествују у мерама заштите



РЕАГОВАЊЕ НА НАСИЉЕ

- Реагује се на сваки облик насиља примерено врсти, интензитету и учесницима.

- Сви запослени имају свој део одговорности у реаговању на насиље. 
Не упућује превенција и интервенција само на  педагошко-психолошку службу, 
већ наставници, одељењске старешине, преузимају свој део одговорности у 
превенитивном раду и интервенцији.

- Обавезно је информисање родитеља.

- Предузимају се мере заштите за све учеснике (који врше насиље, трпе насиље и 
који су сведоци насиља).

- Појачан васпитни рад подразумева све аспекте васпитног деловања школе, а не 
само појачан саветодавни рад педагошко-психолошке службе.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД

• Која је основна функција школе, васпитни рад или образовање?

• Ко треба да спроводи васпитни рад?

• Шта радимо, како поступамо? 

• Да ли дисциплинујемо, кажњавамо, постављамо границе или...?

• Да ли и како подстичемо „позитивно“ понашање?

• Да ли награђујемо позитивну промену и како?

• Како делују васпитно-дисиплинске мере?



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД

На основу Закона о основама система образовања и васпитања према ученику који 

• врши повреду правила понашања у школи или 

• не поштује одлуке директора и органа школе, 

• неоправдано изостане са наставе пет часова, односно 

• који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, 

школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима:

• у оквиру одељењске заједнице, 

• стручним радом одељењског старешине, 

• стручним радом педагога, психолога, 

• радом посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно 

здравствене заштите 

ради дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.



ПОВРЕДА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Ученик врши повреду понашања у школи када његово понашање одступа од

неписаних или писаних норми понашања, друштвено прихватљивих норми.

Интегрисано превентивно деловање школе остварује се кроз различите активности

намењене ученицима, наставницима, родитељима и другим значајним субјектима, а

у циљу спречавања појаве и ширења непожељног понашања ученика.



ФАКТОРИ РИЗИКА

Фактори ризика који утичу на понашање ученика су:

• Индивидуалне склоности и способности,

• Карактеристике породице и услови породичног живота,

• Обележје школе и одлике школског живота,

• Вршњачки односи,

• Обележје друштвене средине (друштвена брига о деци).

У васпитном раду са ученицима требало би водити рачуна овим факторима.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД

• Појачан васпитни рад остварује се са учеником након указивања на 

његово непримерено понашање. 

• Подразумева низ планираних активности свих учесника у образовно-

васпитном процесу којима руководи одељењски старешина.

• Циљ појачаног васпитног рада је да ученик покаже позитивне 

промене у свом понашању и прихвати одговорност за своје поступке.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД

• Одељењски старешина ученику указује на његово понашање. Обавештава родитеља/старатеља.

• Прати, анализира и предузима мере: разговара са учеником, вршњацима, родитељима/старатељима, 
наставницима, стиче увид у евиденције у ес Дневнику. 

• План појачаног васпитног рада прави одељењски старешина и при томе укључује остале у рад са циљем да 
ученик покаже позитивне промене у свом понашању и прихвати одговорност за своје поступке.

• Одељењски стрешина континуирано прати, анализира реализацију плана, благовремено предузима мере и 
води евиденцију на посебно израђеним обрасцима или у својој педагошкој свесци. 

• Појачани васпитни рад нема временско ограничење, оцена из владања може да се поправи или смањи тек после 
појачаног васпитног рада.

• Након појачаног васпитног рада оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на 
крају првог или другог полугодишта када ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата 
одговорност за своје поступке. 

• Уколико појачан васпитни рад није донео позитивне промене и након изречене васпитне, односно васпитно-
дисциплинске мере, смањује се оцена из владања.

• О исходу појачаног васпитног рада одељењски старешина обавештава ученика, родитеља/старатеља, одељењско 
веће, стручног сарадника и директора.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
УЛОГА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

• Разговара са учеником о проблему и прави договор о будућем понашању ученика.

• Разговара са одељењском заједницом и по потреби реализује часове ОС у вези са актиелним проблемом.

• Позива родитеље и са њима обавља разговор уз или без присуства ученика (зависно од личне процене). Са родитељима, 

такође, прави договор о будућим активностима. Уколико се родитељи не одазивају позивима, потребно је позвати их 

службеним позивом. Уколико нису мотивисани за сарадњу, затражити подршку психолога/педагога.

• Најмање три недеље одељенски старешина прати понашање ученика и о томе обавештава родитеље. Ако не дође до 

позитивних промена у учениковом понашању или ако се настави са неоправданим изостајањем, поново разговара са 

родитељима, процењује будућу ситуацију и по потреби укључује психолога/педагога у рад, претходно обавестивши 

родитеље о даљем току процедуре.

• Психолога/педагога извештава о свему што је предузео, са каквим последицама и о сопственој прогнози. 

Са психологом/педагогом прави даљи план рада, договара се о позивању ученика и родитеља и следећим корацима. 

Након укључивања психолога/педагога одељенски старешина прати ученика и учествује у свим договорима и плановима.

• Све о раду са ученциима одељенски старешина бележи у својој одељењској педагошкој евиденцији и попуњава обрасце 

сачињене за ту сврху.

• Ако рад са учеником и његовим родитељима не да резултат позитивне промене понашања ученика, одељенски старешина 

покреће процедуру изрицања васпитне или васпитно-дисциплинске мере и смањивања оцене из владања.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
ФАЗЕ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СА УЧЕНИКОМ:

• Одељењски старешина и ученик заједнички дефинишу проблем.

• Одељењски старешина упућује ученика које су последице за прихватљиво и 
неприхватљиво понашање и о потреби да сарађује са другим службама у школи и 
изван ње.

• Одељењски старешина и ученик се договарају о исходима појачаног васпитног рада, 
односно начинима њиховог остваривања. 

• Одељењски старешина и ученик заједнички одређују критеријуме и начин мерења 
напредовања, као и начин праћења тог напредовања.

• Одељенски старешина, психолог/педагог, родитељ и ученик договарају динамику и 
начин праћења промене.

• Одељенски старешина примењује последице, ученик преузима одговорност (похвала 
и подршка за позитивну промену понашања, односно васпитна или васпитно 
дисциплинска мера и наставак појачаног васпитног рада са учеником).



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
УЛОГА ПОРОДИЦЕ

• Обавезно информисање родитеља, доследност, упорност, развијање 

одговорности,

• Заједничко планирање плана појачаног васпитног рада,

• Укључивање у образовне програме, тематске трибине, фокус групе ради 

размене мишљења, индивидуални разговори, групни разговори са 2-3 

родитеља чија деца имају заједничке проблеме.



ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
УЛОГА ВРШЊАКА

• Сарадња са одељењском заједницом и стварање климе која подржава позитивну промену 

понашања ученика. Часови одељењског старешине и часови одељењске заједнице.

• Вршњаци се укључују у планове појачаног васпитног рада. 

• Одељењски старешина у разговору са ученицима примењује активно слушање и уважавање 

њихове тачке гледишта, слуша шта/како ученици говоре о себи и догађајима; сазнаје праве разлоге 

понашања; разговара са ученицима о свему, подстиче говор осећања, разуме да ли је ученик

свестан свог неадекватног понашања, последица, развија код ученика емпатију и разумевање за 

другачије виђење исте ситуације. 



ПРЕПРУКЕ ЗА РАД СА ОДЕЉЕЊСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

• Дефинишите заједнички одељенска правила (укључујући и последице њиховог кршења);

• Упозоравајте на последице неадекватног понашања и примените их када је неопходно;

• Објасните ученику у конкретној ситуацији зашто одбијате његов захтев за... ;

• Тражите помоћ и подршку у осмишљавању и спровођењу одељењских вредности и правила (од колега,

ментора/саветника, педагошко-психолошке службе, директора, родитеља);

• Користите позитивно поткрепљење/награде, похвале (према узрасту) да бисте наградили труд, очували

жељено понашање и мотивацију за позитивну промену;

• Искажите јасно своја очекивања од ученика: шта је прикладно понашање, како оно треба да изгледа,

проверавајте то у важним ситуацијама;

• Раздвојте ученике који се понашају проблематично да не подстичу један другог на негативан начин;

• Подстичите развoј самосталности, независности и самодисциплине – омогућите практиковање сва три облиа

понашања у одељењу;

• Будите доследни у поступцима, вредностима и уверењима на којима заснивате развој ваше одељенске

заједнице!

• Ученици желе у вама да нађу заштиту, смислено и вешто вођење у одрастању, а не још једног школског друга;

• Укључите родитеље у овај процес и затражити њихову помоћ када је потребно;

• Водите прецизне писане белешке о карактеристичном понашању ваших ученика.



ПРАВИЛНИК 

О ДРУШТВЕНО-КОРИСНОМ И ХУМАНИТАРНОМ РАДУ
СТУПИО НА СНАГУ  15. 9. 2018.

• Не односи се на активности школе које су планиране Годишњим 

планом рада, у који су укључени сви односно већина ученика, 

школе одељења.

• То су активности којима се посебно развија друштвено одговорно 

понашање ученика, облик је ресторативне дисциплине.



ДКР И ХР

РЕСТОРАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

• Ресторативна дисциплина је приступ којим се омогућава умањивање, 

односно уклањање учињене штете/последица.

• Развија свест о сопственој и одговорности других.

• Развија свест о последицама сопственог и понашања других.

• Поправљају се односи укључених страна.



ШТА СЕ КОРИСТИ ПРИЛИКОМ ОДРЕЂИВАЊА АКТИВНОСТИ

• Саветодавни рад

• Техника дијалога

• Поступак школске медијације

• Вршњачка медијација 

Посебно се води рачуна о

• Психофизичким  карактеристикама 

• Здравственој способности 

• Узрасту

• Достојанству

• Односу активност ДКР и ХР и тежина повреде или кршења забране

• Мишљење представника Тима за инклузивно образовање када ученик похађа наставу по ИОП-у



УЛОГА РОДИТЕЉА

• Одељенски старешина/директор консултују родитеља.

• Обавезан је да се активно укључи у остваривање плана ДКР и ХР.

• Родитељ/законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује 

активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.



ТРАЈАЊЕ АКТИВНОСТИ

• Од 15 до 45 минута,

• Од 2 до 4 пута недељно,

• Од 2 до 4 недеље.



ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДКР И ХР

• Опомена и Укор ОС – прати одељењски старешина самостално 

или уз подршку члана одељењског већа или стручног сарадника.

• Укор ОВ – прати одељењски старешина уз помоћ једног или више 

наставника и стручних сарадника.

• Укор директора – активности изриче директор, а прати одељењски 

старешина уз помоћ једног или више наставника.



ЛАКША ПОВРЕДА ПОНАШАЊА

• Помоћ помоћно-техничком особљу око сређивања просторија у школи и упознавање са занимањем 

помоћни радник, као и са заштитом на раду за ово занимање (одлагање смећа, заштитна опрема, 

рециклажа и др.);

• Учествовање у организацији предавања које остварују спољни сарадници (МУП, Црвени крст и др.);

• Помоћ у трпезарији и упознавање са заштитом на раду за занимања запослених (кувар, сервирка и др.);

• Остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге области у 

оквиру које је ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом обавезе;

• Припрема/организовање представе, презентација видео клипа, стрипа или филма на тему у вези са 

учињеном повредом обавезе;

• Израда флајера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном 

понашању и др.



ТЕЖА ПОВРЕДА ОБАВЕЗА

• Приказ историјских догађаја у којима је уништена важна документација;

• Помоћ у изради брошуре/флајера (нпр. „Петарде нису играчке“ и дистрибуција по одељењима, 

интернет дистрибуција и др.); 

• Организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са грађанским правима, 

обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или наставником; 

• Одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о превенцији кроз сарадњу са 

родитељима;

• Помоћ Тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са повредом;

• Израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе;

• Помоћ дежурном наставнику у остваривању дежурства.



ПОВРЕДА ЗАБРАНЕ

• Организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у 

вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са 

стручним сарадником и/или наставником; 

• Учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку 

угроженима (Црвени крст, свратиште, установе заштите деце без 

родитељског старања и др.);

• Подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању 

подршке ученицима.
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