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Чланови тима: 
 

Р. бр. Име и презиме Функција у тиму Присуство састанцима 
1. Мирјана Плавшић Координатор,наставник 

историје 
16 састанака 

2. Катарина Павићевић психолог 29  састанака 

      3. Јелка Јанковић Наставник српског 
језика-члан 

8  састанака 

      4. Сузана Симовић Наставник немачког -
члан  

18  састанака 

      5. Ивана Петрић         педагог 21 састанак 

      6. Јелена Давидовић Наставник хемије- члан 10 састанака 

      7. Биљана Драгојловић Наставник српског- 
члан 

11  састанака 

      8. Игор Симић Наставник ТиО-члан 3 састанка 

      9. Весна Лукић Наставник разредне 
наставе- члан 

13  састанaка 

     10. Јасмина Бобовац Наставник разредне 
наставе- члан  

21 састанак 

     11. Ивана Поњавић Наставник разредне 
наставе- члан 

23 састанка 

 
Облик рада Време 

одржавања 
Реализатор Начин праћења 

Састанак Тима-формирање Тима 
за школску 2017/2018.,израда 
акционог плана,организација рада 
Тима 

Август 2017. Директор,стручни 
сарадници,тим 

записник 

Састанак Вршњачког тима- 
формирање Вршњачког тима и 
договор о раду у току школске 
2017./2018.  

Септембар 
2017. 

Координатор 
Мирјана Плавшић 

записник 

Састанак Вршњачког тима 
Извештај о раду ВТ у току првог 
полугодишта и на крају школске 
године 

Јануар 2018. 
Јун 2018. 

Чланови ВТ и 
наставник 
Мирјана Плавшић 

записник 

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

Фебруар 
2018. –јун 
2018 

Координатор 
Мирјана 
Плавшић,психолог 
Катарина 
Павићевић и 
чланови Тима 

записник 

  



 Превентивне активности 
 
Донета правила понашања 
ОЗ 

Септембар-
октобар 2017. 

Ученици,разредне 
старешине 

Панои ученика 

Изложба фотографија са 
екскурзије ученика 5. и 6. 
разреда 

децембар 
2017. 

ученици Панои  холу школе 

Обележен Дан 
толеранције 

Новембар 
2017. 

ВТ,Ученички  
парламент 

Панои ученика 

Спроведена обука 
Вршњачког тима 

Новембар- 
децембар 
2017. 

Психолог Катарина 
Павићевић 

Евиденција обуке  

Вршњачка едукација-
чланови ВТ одржали 
радионице у својим ОЗ 

Децембар 
2017-јануар 
2018. 

Чланови ВТ Дневници рада 

Дежурство наставника-
наставници свакодневно 
дежурали по устаљеном 
распореду 

У току 
школске 
године 

наставници Књига дежурних 
наставника 

Уређиване су учионице У току 
школске 
године 

ВТ у сарадњи са 
Тимом за заштиту 
животне средине 

 
Дневници рада 

Програм Основи 
безбедности деце са 
темама: безбедност деце у 
саобраћају,Полиција у 
служби грађана,насиље 
као негативна 
појава,превенција и 
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 
непогода 
 

Предавања за 
ученике 
4.,5.и6.разреда
Новембар-
децембар 
2017. 
март 2018. 

ПУ Ваљево  
Дневници рада 

Испратимо осмаке 
 

Мај 2018. ВТ,ученици 
5.,6.,7.разред 

Панои  у холу школе 

Организоване су две 
журке за ученике 7. и 8. 
разреда  које су биле 
хуманитарног карактера 

   децембар 
2017. и април 
2018. 

ВТ,Ученички  
парламент,одељенске 
старешине 

Евиденција 
Ученичкогпарламента
 

  



Интервентне активности 
 
Одржано је 40   састанака Тима 
поводом пријаве насиља. 
 

Септембар 
2017- јун 
2018. 

Ученици,родитељи, 
Директор,чланови 
Тима,школски 
полицајац 

записници 

Евидентирани случајеви насиља, 
израђени оперативни планови 
заштите и спроведен појачан 
васпитни рад по евидентираним 
пријавама 
У току школске 2017/2018. 
пријављено је 9 случајева првог 
нивоа насиља.У првом 
полугодишту 3 (2 случаја 
физичког- 7/1 и 8/1 и један случај 
психичког у 7-3). 
У другом полугодишту  било је  6 
ситуација првог нивоа( у 2/3 две 
ситуације – једно комбиновано и 
једно психичко,  у 6/1 једно 
психичко и једно физичко, у 7/1 
једно комбиновано и у 7/5 једно 
сексуално. 
Евидентиране су 23 пријаве 
насиља другог нивоа( 18 – 
физичко, 1 - социјално, 2 – 
електронско, 1 – сексуално и  
једно – физичко/психичко). 
У првом разреду биле су три 
пријаве насиља – две у 1/4 и једна 
у 1/2. 
У трећем разреду по једна 
пријава  одељењима 3/4 и 3/2. 
У 5.разреду било је 4 пријаве 
насиља (једно у 5/1 и 3 у 5/4). 
У 6.разреду од 4 пријаве насиља 
две су биле у 6/1 и две у 6/3). 
У 7.разреду 4 пријаве насиља(две  
у 7/1,једна ученици 7/1 и 7/2, 
један случај у 7/5). 
У 8.разреду од 3 случаја насиља 
један је био у 8/2 и два  8/3. 
Било је и три случаја где су 
учествовали ученици различитих 
узраста 

Септембар  
2017 
 – јун 2018. 

Ученици, родитељи 
Директор, чланови 
Тима, школски 
полицајац 

Записници Тима 
за заштиту 
ученика од 
дискриминације, 
насиља, злоста- 
вљања и 
занемаривања 



(8/4 и 7/5,  6/2 и 8/1, 7/1 и 5/2). 
Праћење ефеката спроведених 
оперативних планова заштите.  
Извршена обрада и анализа 
ефеката спроведених 
оперативних планова заштите и 
на основу извршене анализе 
закључено је да су оперативни 
планови заштите дали позитиван 
ефекат код већине учесника 
насиља. 

Септембар 
2017     – 
јун  2018. 

Директор школе 
Милева Мојић, 
психолог Катарина 
Павићевић, педагог 
Ивана Петрић, 
разредне 
старешине 
учесника 
конфликтних 
ситуација 

Записници Тима 
за заштиту 
ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
 

Директор школе, 
Милева Мојић 

 
Руководилац Тима, 
Мирјана Плавшић 

 
 


