Медицинскашкола „7.април“
Нови Сад

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
НаосновуПравилникаопротоколупоступањауустановиуодговорунанасиље,
злостављањеизанемаривање („Сл. гласникРС“, бр. 30/2010) члана 103. Закона о
основама система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 72/2009), Медицинска
школа и
директордоносеодлукуоформирањуТимазазаштитуученикаоднасиљакојиделујепоспо
менутимпрописима.
Тимзазаштитуученикаоднасиља:
1.АлександраБерБожић - директоршколе
2. ЈелицаМијановић – координатортима
3. МајаЦвејић- координаторВршњачкогтима
4. МагдаХускаРока
5. Милан Станић
6. Ђорђе Искрин
7. Милица Ђурић
8. Млађен Сврдлан
9. СлађанаМасаловић
10.Тијана Савковић
11.Светозар Мијин
12.Марија Мутић
13.Светлана СтошићКрајчиновић
14.Стеван Петровић
15.Милан Ничић – родитељ
16.Драган Бјелић – Ученичкипарламент
Овајтимјеизрадиопрограмзазаштитудеце и ученикаоднасиљазлостављања и
занемаривања у школикојијесаставнидеоГодишњегпланарадашколе.
План рада тима је посебан документ којим се планира рад тима на остварењу заштите
ученика од насиља.
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и
процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Одређена је подела
одговорности и улоге током протокола поступања.
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МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ДЕШАВАЊЕ,
ОБЛИК И
/ИЛИ СУМЊА
ИНТЕЗИТЕТ

КО СУ
УЧЕСНИЦИ?

ГДЕ СЕ
ДЕШАВА?

ОБЛИК И
ИНТЕЗИТЕТ

ПРОЦЕНА НИВОА РИЗИКА

ПОСТУПЦИ, ПРОЦЕДУРЕ

У складу сапроценомнивоаризика и законскомрегулативом, доносисеодлука о
начину реаговања:
 случај се решава у установи;
 случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама;
 случај се прослеђује надлежним службама.
СВАКО КО ЈЕ ЗАПОСЛЕН У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ „7. АПРИЛ“ НОВИ САДИ
ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ,ЗЛОСТАВЉАЊУ И/ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊУ У
ОБАВЕЗИ ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА
ОД НАСИЉА.
КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ СУ ОБАВЕЗУЈУЋИ.
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ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ

Премаанализиупитникадобијених у процесусамовредновања и анализеанкетекојаје
спроведена међу ученицима процењујемо да су угрожене следеће ситуације и места у
односу на временски период и према фреквенцији одговора следећим редоследом:
СИТУАЦИЈА или МЕСТО

ВРЕМЕНСКИПЕРИОД

Хол у школској згради

У време одмора

Школско двориштедеопремаулици,
ограђении
неограђенитеренизафизичковаспитање

Одмор, завременаставнихи
ваннаставнихактивностикадасеиграфудбал,долазак,
одлазакученика

Ходници

Завреме одмора

Санитарни чворови

Завреме одмора

Свлачионице

Завреме одмора

Школскасала за физичко васпитање

Завреметурнира и другихманифестација

Екскурзија иизлети

Завреме извођења

Учионица

Завреме одмора

Наставне базе

Завреме извођења

Аутобуско стајалиштеу близини школе

Завреме чекања превоза после наставе

Наоснову урађене процене безбедностипредузимајусуследећемере:
1. Ревизијараспоредадежурстава
2. Мобилизација унутрашњеи спољашње заштитне мреже
Унутрашњаиспољашњазаштитнамрежа
Унутрашњазаштитнамрежа:(улоге и одговорности –
коштарадикадапостојисумњананасиљеилисенасиљедогоди)
ДЕЖУРНИНАСТАВНИК:
- дежураускладусараспоредом;
- уочаваипријављујеслучај;
- покрећепроцесзаштитедетета (реагујеодмахуслучајунасилногпонашања,
користећинекуодстратегија;
- обавештаваодељењскогстарешинуослучају;
- евидентираслучај;
- сарађујесаТимомзазаштитудецеоднасиља.
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ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА:
- уочаваслучајевенасилногпонашањаиреагујеодмах;
- учествујеупроцесузаштитедеце;
- разговарасаучеснициманасиља;
- информишеродитељеисарађујесањима;
- попотреби, сарађујесаТимомзазаштитудецеоднасиља;
- пратиефектепредузетихмера;
- евидентираслучајиводидокументацију;
- попотреби, комуницирасарелевантнимустановама.
ТИМ:
- уочаваслучајевенасилногпонашања;
- покрећепроцесзаштитедетета, реагујеодмах;
- обавештаваодељењскогстарешинуисарађујесањим;
- попотреби, разговарасародитељима;
- пружапомоћиподршкуученицима, наставницима;
- разматраслучај (2. и 3. ниво) иосмишљавамерезаштите;
- обављаконсултације, предлажезаштитнемере, пратиефектепредузетихмера;
- попотреби, сарађујесадругимустановама;
- евидентираслучај.
ПСИХОЛОГ:
- уочаваслучајевенасилногпонашања;
- покрећепроцесзаштитедетета, реагујеодмах;
- обавештаваодељењскогстарешинуисарађујесањим;
- попотреби, разговарасародитељима;
- пружапомоћиподршкуученицима, наставницима;
- разматраслучај (2. и 3. ниво) иосмишљавамерезаштите;
- обављаконсултације, предлажезаштитнемере, пратиефектепредузетихмера;
- попотреби, сарађујесадругимустановама;
- евидентираслучај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКООСОБЉЕ:
- дежурапораспореду;
- прекиданасиље;
- уочаваипријављујеслучајевенасилногпонашањадиректору.
УЧЕНИЦИ:
- уочавајуслучајевенасилногпонашања;
- тражепомоћодраслих;
- пријављујуодељењскомстарешиниилинаставнику;
- учествујуумерамазаштите
- учествују у мрежи подршке жртви и у рехабилитацији насилника
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НачинпраћењаиевалуацијеПрограмазаштитеученикаоднасиља,
злостављањаизанемаривања
Реализацијаактивностиизакционогпланасепратиконтинуирано,
аизвештајорадуТимаиреализованимактивностимасеподносидиректорунакрајушколскег
одине.
ДиректоризвештавасвеорганешколедефинисанеЗакономједномгодишње,
ауколикојепотребноичешће.
Спољашњазаштитнамрежа
Унекимситуацијама, договорозаштитниммерамаподразумеваукључивањеи
другихинституцијаипредузимањезаконскихмера.
УлогеобразовноваспитнихустановаупоступцимакојисеводеудругиминституцијамарегулисанесуОпшти
мпротоколом
Попотребиукључујусенадлежнеслужбе:
 ДОМЗДРАВЉА
 МИНИСТАРСТВОУНУТРАШЊИХПОСЛОВА, ШКОЛСКИПОЛИЦАЈАЦ –
услучајевимакадаједететупотребнафизичказаштитаиликадапостојисумњадајеуч
ињенокривичноделоилипрекршај;
 ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД –
урокуодтринареднараднаданаодданадешавањанасиља.
Подношењепријавенадлежнојслужбиобавезаједиректораустанове.
Пријавасеподносиуусменојиписанојформи.
Пријавасадржиподаткеоученикуипородици, којисуутоммоментупознати,
иразлогезаупућивање.
Препријавепотребнојеобавитиразговорсародитељима,
осимакоТимустановепроценидаћетимебитиугроженабезбедностученика.
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ:
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Примена-увођење у праксу Посебног протокола за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама

Чланови Тима
Координатор школског
тима

токомгодине

Примена-увођење у праксу Посебног протокола за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама

Пе-Пси
Координатор школског
тима

август 2014.

Евиденција и документација о појавама насиља
Израда паноа и презентација на тему ненасиља
Васпитни рад са ученицима
1. Радионице у циљу јачања другарских односа
2. ''Реци не електронском насиљу''
3. Заједничке активности ученика
4. Медијатори
5. „Да се чујемо и разумемо“

Запослени у школи
ВТ, ученици, наставници
Одељенскестарешине,
информатичар, психолог,
педагог

Безбедносне припреме пре одласка на екскурзије

члановиТима

Радионице на тему заштите ученика од злостављања
и занемаривања од стране родитеља алкохоличара
Појачане мере безбедности на матурској журци МСТ
IV4 разреда
Секција „Вршњачкимедијатори“ – у трајању од 35
школских часова
Обука ученика другог и трећег разреда вештини
комуникације ненасилним путем, испољавање
емоција, активно слушање , језикпозитивнеакције,
процесмедијације и
стратегијененасилнекомуникације и конструктивног
превазилажења конфликта

МагдаХуска-Рока
Маја Цвејић
МагдаХуска-Рока, ученици,обезбеђење
Пе-Пси

токомгодине
токомгодине
токомгодине

пре одласка на
екскурзије
март-април 2015.
мај 2015.
током године

Нови Сад, јануар 2015.
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