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ПЛАН  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

 

Предлагач плана:   Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

_______________________________________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Одговорно лице:_____ Селенић  Јелена_________________________________________________________________________________ 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

 

Остали чланови тима/већа:_____ Александра Јагодић, Светлана  Лазаревић ,Драгана Петровић, Катарина Чарапић   
 

Сарадници у реализацији плана:______Црвени крст, Дом здравља, Одељење за сузбијање илегалних миграција и трговине 

људима и Основна школа „Милан Ракић“ 
 

 

Делокруг  рада (укратко): __ Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања обавља послове који се односе 

на планирање и организацију активности које би допринеле унапређењу друштвене свести .  
 

Циљеви (укратко):  Унапређење квалитета живота ученика у школи, подстицање климе прихватања, толеранције, међусобног 

уважавања и солидарности. Сарадња са службама у школи и ван ње које посредно или непосредно могу помоћи приликом 

реализације програма. 
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АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 

Формирање тима, избор 

координатора 

Директор, чланови тима Август Педагошка документација  

Израда Плана реализације 

програма Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања 

Тим Септембар Педагошка документација, 

извештаји 

Договор са Ученичким 

парламентом око активности 

Тим, Ученички парламент Октобар Извештај  

Борба против трговине људима  Тим, 

 волонтери Црвеног крста, 

Инспектори из одељења за 

сузбијање илегалних миграција 

и трговине људима. 

Октобар Извештај 

• Обележавање Међународног 

дана борбе против насиља над 

децом 

Тим, 

 волонтери Црвеног крста 

Новембар Извештај 

Обележавање месеца борбе 

против болести зависности 

Тим, 

 волонтери Црвеног крста 

Новембар Извештај 

• Обележавање светског дана 

борбе против сиде 

Тим, 

 волонтери Црвеног крста, 

Домом Здравља Мионица 

Децембар Извештај 

Акција „Упознавање са 

различитим културама“ 

Тим, професори куварства и 

услуживања, ученици  

 

Фебруар Извештај 

Заштита и очување 

репродуктивног здравља 

Тим, Домом Здравља Мионица Март Извештај 

Организовање и реализација 

анкетног истраживања у 

Тим, Ученички парламент март Извештај, анкета 
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сарадњи са Ученичким 

парламентом у циљу праћења 

ефеката превентивних мера 

• Светски дан Рома Тим, Основна школа „Милан 

Ракић“ 

Април Извештај 

евалуација Програма прегледом 

документације, измене у 

Програму 

Тим  

 

Јун  Извештаји,увид у свеске 

праћења 

 

 


