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Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола
за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама, који је сачинила Влада републике Србије, Министарство
просвете , 2007.године и Правилника o примени протокола ,2010 .
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенционално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље
може имати различите форме: физичко, емоционално/психолошко, сексуално насиље и
злоупотреба, насиље коришћењм информационих технологија, злоупотреба,
занемаривање и немарно поступање и експлоатација деце. Различити облици насиља се
преплићу и условљавају.
Општи циљ Посебног протокола и на основу њега сачињеног Програма је
унапређивање квалитета живота деце/ученика применом:
- Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика;
- Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање.
Превенција се остварује кроз више области
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-поштовање Кућног реда школе;
- дежурство наставника и ученика у школи;
- физичко обезбеђење објекта-видео надзор;
- обавеза пријављивања лица који нису радници школе
дежурним ученицима и наставницима;
- развијање и неговање богатства различитости и културе
понашања у оквиру васпитно-образовних активности.
- упознавање са Програмом заштите деце/ученика од
насиља;
- Упознавање са функционисањем система социјалне
заштите деце/ученика;
- Примена Кодекса понашања
- Развијање комуникацијских вештина-семинари, стручна
литература (праћење);
- Рад на развијању кооперативне климе у одељењу - ЧОС,
радионице, посете, излети, дружења
- Сензибилизација наставника за препознавање насиља,
запостављања, занемаривања.
Повећање компетенција наставника за решавање проблема
ученика.
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Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији
насиља. (семинари, консултације, праћење литературе)
- Упознавање ученика са Програмом заштите деце/ученика
од насиља.
Активно учешће ученика приликом дефинисања правила
понашања у школи и последица за њихово кршење.
- Организовање радионица за вежбање ненасилне
комуникације
Упознавање ученика са конструктивним начином
решавања конфликта.
Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији
насиља.
Оспособљавање деце за пружање помоћи вршњаку-жртви
насиља. (радионице на ЧОС-у, разговори)
- Упознавање родитеља са Програмом заштите
деце/ученика од насиља кроз родитељске састанке и Савет
родитеља
- Активно учешће родитеља у дефинисању Програма
- Организовање разговора, предавања/трибина о
безбедности и заштити од насиља
- Сензибилизација родитеља за проблеме детета
(предавања, разговори)
- Упознавање са мрежом социјалне заштите деце
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