ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА _за

заштиту ученика од
насиља,злостављања и занемаривања

Чланови тима:
Р. бр.
1.

Име и презиме
Мирјана Плавшић

Функција у тиму
Координатор,наставник
историје
психолог

2.

Катарина Павићевић

3.

Јелка Јанковић

4.

Сузана Симовић

5.

Ивана Петрић

Наставник српског
језика-члан
Наставник немачког члан
педагог

6.

Јелена Давидовић

Наставник хемије- члан

10 састанака

7.

Биљана Драгојловић

11 састанака

8.

Игор Симић

Наставник српскогчлан
Наставник ТиО-члан

9.

Весна Лукић

10.

Јасмина Бобовац

11.

Ивана Поњавић

29 састанака
8 састанака
18 састанака
21 састанак

Наставник разредне
наставе- члан
Наставник разредне
наставе- члан
Наставник разредне
наставе- члан

Облик рада

Време
одржавања
Састанак Тима-формирање Тима Август 2017.
за школску 2017/2018.,израда
акционог плана,организација рада
Тима
Састанак
Вршњачког
тима- Септембар
формирање Вршњачког тима и 2017.
договор о раду у току школске
2017./2018.
Састанак Вршњачког тима
Извештај о раду ВТ у току првог
полугодишта и на крају школске
године

Присуство састанцима
16 састанака

Јануар 2018.
Јун 2018.

3 састанка
13 састанaка
21 састанак
23 састанка

Реализатор

Начин праћења

Директор,стручни
сарадници,тим

записник

Координатор
Мирјана Плавшић

записник

Чланови ВТ и записник
наставник
Мирјана Плавшић

Састанак Тима-анализа рада Тима
у току првог полугодишта
школске 2017./2018. и на крају
школске године

Фебруар
Координатор
записник
2018.
–јун Мирјана
2018
Плавшић,психолог
Катарина
Павићевић
и
чланови Тима

Превентивне активности
Донета правила понашања
ОЗ
Изложба фотографија са
екскурзије ученика 5. и 6.
разреда
Обележен
Дан
толеранције
Спроведена обука
Вршњачког тима

Септембароктобар 2017.
децембар
2017.

Ученици,разредне
старешине
ученици

Новембар
2017.
Новембардецембар
2017.
Децембар
2017-јануар
2018.
У току
школске
године

ВТ,Ученички
парламент
Психолог Катарина
Павићевић

Панои ученика

Чланови ВТ

Дневници рада

наставници

Књига
дежурних
наставника

Вршњачка
едукацијачланови
ВТ
одржали
радионице у својим ОЗ
Дежурство
наставниканаставници свакодневно
дежурали по устаљеном
распореду
Уређиване су учионице
У
току
школске
године
Програм Основи
Предавања за
безбедности деце са
ученике
темама: безбедност деце у 4.,5.и6.разреда
саобраћају,Полиција у
Новембарслужби грађана,насиље
децембар
као негативна
2017.
појава,превенција и
март 2018.
заштита деце од опојних
дрога и алкохола,безбедно
коришћење интрнета и
дрштвених мрежа
превеција и заштита деце
од трговине
људима,заштита од
пожара и природних

Панои ученика
Панои холу школе

Евиденција обуке

ВТ у сарадњи са
Тимом за заштиту Дневници рада
животне средине
ПУ Ваљево
Дневници рада

непогода
Испратимо осмаке

Мај 2018.

Организоване
су
две
децембар
журке за ученике 7. и 8. 2017. и април
разреда
које су биле 2018.
хуманитарног карактера

ВТ,ученици
Панои у холу школе
5.,6.,7.разред
ВТ,Ученички
Евиденција
парламент,одељенске Ученичкогпарламента
старешине

Интервентне активности
Одржано је 40 састанака Тима
поводом пријаве насиља.

Септембар2017- Ученици,родитељи,
јун 2018.
Директор,чланови
записници
Тима,школски
полицајац

Напомена:
1. у рубрици „Присуство састанцима“ за сваког члана тима уписати на колико
састанака је био присутан
2. Рубрика „Облик рада“ подразумева састанке тима али и све остале активности
које је тим реализовао као што су посете, манифестације, презентације, едукације,
предавања, трибине, израде извештаја и анализа, изложбе... Када се као облик рада
наводи састанак уписати и разматрана питања (на пример: Тим за заштиту од
насиља – 1. састанак – 1. Анализа извештаја о истраживању безбедности ученика и
запослених у школском окружењу, 2. састанак – 1. Формирање тима за шк.
2014/2015. годину, 2. Израда акционог плана, 3. Организација рада тима.....)

3. број редова у табелама по потреби се може додати
4. куцати обавезно ћириличним писмом, не мењати изглед,
облик табеле и фонт

