АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ У ПАДЕЖУ ЗА ШК. 2017 / 2018. ГОДИНУ
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Упознавање свих актера школског живота са Програмом заштите ученика од
насиља и Акционим планом за шк. 2017/2018.
(Наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор)

Директор
координатор

септембар 2017.

Разредне старешине

први родитељски
састанак у септембру
2017.

Доношење или ревизија одељењских правила понашања

Разредне старешине,
ученици

септембар 2017. на ЧОС

Радионица за родитеље ученика 5. разреда:
„Безбедност деце у саобраћају“

Марија Рутић

септембар 2017.

Формирање Вршњачког тима
(по 2 ученика из сваког одељења од 5. до 8. разреда)

ОС, педагог

Упознавање родитеља са:
Правилником о васпитној одговорности ученика. Програмом заштите ученика од
насиља и Акционим планом

Једна од активности током Дечије недеље: „Цртеж на дар“
Дорада школског паноа са члановима ВЗМ „Школска правила“
Обележавање Европског дана заштите од трговине људима
„Основи безбедности деце“

Разредни старешина,
ученици разредне наставе
Чланови ВЗМ, педагог,
библиотекар

Четврта недеља
септембра 2017.
У оквиру Дечије
недеље
У оквиру Дечије
недеље

ОС, педагог

Октобар, на ЧОС

Предавање у оквиру Програма безбедности деце за ученике 4. и 6. разреда
Теме:









Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа (септембар)
Превенција и заштита деце од трговине људима (октобар)
Заштита од пожара (новембар)
Заштита од тех.-технолошких опасности и природних непогода (децембар)
Безбедност деце у саобраћају (фебруар)
Полиција у служби грађана (март)
Насиље као негативна друштвена појава (април)
Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола (мај)

Представници ПУ
(Марија Ивановић, Иван
Јолић, Марија
Радивојевић, Зоран
Цветковић)

Током школске године

Ученици, учитељице,
пом. радница, родитељи
ученика

Октобар 2017.

Педагог

децембар 2017. НВ

Наставници
информатике, ОС,
стручни сарадници

новембар 2017.

Семинар „Да у школи другарство не боли“ (бр. 29 К3 П4)

Наставници

Током школске године

Организовање дечијих забава за ученике од 1. до 8. разреда:
Новогодишњи маскенбал и Журка поводом краја школске године

ОС, педагог, Ученички
парламент

Организовање манифестације Здрава храна
у Падежу
Радионица на Наставничком већу:
„Нивои дигиталног насиља и реаговање“
Радионице на часовима ОС, из Приручника Дигитално насиље:
 од 1. до 4. р. „У свету интернета“ (разговор)
 5. разред „ Друштвене мреже – могућности и ризици“ (разговор)
 6. разред – IV радионица „Трагови које остављамо на интернету“
 7. разред - III радионица „Мере заштите на друштвеним мрежама“
 8. разред – V радионица „Реаговање у случајевима дигиталног насиља“

- 29. 12. 2017.
- 31. 5. 2018. за 8.р.
- 14. 06. 2018.

Радионица за родитеље ученика 6.
„Реаговање у случајевима дигиталног насиља“
Учешће у припреми текста за школски часопис на тему
„Превенција трговине децом и младима у образовању“
Постављање школског часописа на сајт

Разредни старешина

родитељски састанак у
фебруару

Педгог, Ана Јовановић,
Татјана Ђурић

Јануар/мај 2018.

Час физичког васпитања: Игре без граница
(Спортско прихватање неуспеха и развој самоконтроле, поштовање фер-плеј игре)

Наставници физичког
васпитања

Током априла и маја
2018.

Тема на састанку Ученичког парламента:
Предлог мера за безбедније и пријатније школско окружење

Весна Радојевић, чланови
УП, Марија Рутић

мај 2018.

Учитељице, педагог

мај 2018.

Педагог

Током године

Тим

Јануар/Јун 2018.

Обележавање Дана школе:
Квиз ученика 4. разреда
Редовни извештај о реализованим активностима из области
„Трговина децом и младима у образовању“
Евалуација програма прегледом документације и резултата Листа праћења, израда
Извештаја о оствараности Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.

