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Школа Руђер Бошковић 

Политика заштите и безбедности деце  

Документ израђен: јануар 2020, допуњен новембар 2020. 

 
Мисија школе 

Школа „Руђер Бошковић” инспирише ученике да постану часни, принципијелни, образовани 
и обзирни људи способни и вољни да дају значајан допринос локалној и светској заједници. 

 

Сврха и циљеви политике 

Ученици проводе значајан део свог времена у школским активностима током радне недеље, 

било у школској средини, било ван ње и од великог је значаја да то време проведу квалитетно, у 

атмосфери сигурности и осећају безбедности. Ми се у школи старамо о томе да урадимо све што је у 

нашој моћи да превенирамо, спречимо, бавимо се и регулишемо све ситуације у којима би могло 

доћи или дође до нарушавања или угрожавања дечије безбедности. 

Само средина у којој се дете осећа сигурно и безбедно је подстицајна средина за његов развој 

и напредовање на свим пољима. Само у средини где се дете осећа сигурно оно може да оствари свој 

пун потенцијал и позитивно се афирмише. Зато сви ми који се бавимо образовањем и васпитањем 

деце посебну пажњу поклањамо бризи о деци, али и томе да их научимо да самостално брину о себи 

и реагују када процене да им је безбедност нарушена или угрожена. Охрабрујемо их да науче да 

препознају потенцијалне опасности и да у складу са тим и реагују у спорним ситуацијама.  

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани 

на узајамном поштовању, разумевању  и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе. Односи међу 

ученицима треба да буду засновани на толеранцији, међусобној сарадњи и помоћи, другарству, 

пријатељству, уважавању и поштовању личности. 

 

Права ученика остварују се у складу са Конвенцијом УН о правима детета, Законом о основној 

школи и Законом о основама система образовања и васпитања. 

 Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице уз 

посредовање одељенских старешина, дежурног наставника и школског психолога. 

Приликом израде овог документа посебна пажња дата је следећим захтевима програма 
International Baccalaureate (IB)који се налазе у Стандардима и праксама Програма (2018) 
(Programme Standards and Practices, Published October 2018, Updated March 2019, April 2020) за 
Primary, Middle and Diploma Programmes:: 
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Подршка ученицима 3: Школа подстиче социјално, емоционално и физичко благостање 

својих ученика и наставника (0202-03) 

Подршка ученицима 3.1: Школа препознаје и додељује просторе и ресурсе у циљу 

подстицања социјалног, емоционалног и физичког благостања својих ученика и 

наставника. (0202-03-0100) 

Подршка ученицима 3.2: Школа кроз свој систем, процедуре и политике поклања пажњу 

социјалном, емоционалном и физичком благостању својих ученика и наставника. (0202-03-

0200) 

Подршка ученицима 3.3: Педагошки тим и наставници подржавају социјално, емоционално 

и физичко благостање ученика. (0202-03-0300) 

Подршка ученицима 3.4: Школа промовише отворену комуникацију засновану на 

међусобном разумевању и поштовању. (0202-03-0400) 

Култура 6: Школа усваја, саопштава и редовно ревидира своје политике у односу на ИБ-

политике у циљу рефлектовања ИБ-филозофије. (0301-06) 

Култура 6.1: Школа спроводи процесе узимајући у обзир однос између својих политика и ИБ-

политика.(0301-06-0100) 

Култура 6.2: Школа документује своје политике које налаже ИБ и саопштава их школској 

заједници. (0301-06-0200) 

Култура 6.3: Школа узима у обзир физички и виртуелни простор у свим својим смерницама 

које су прописале ИБ политике. (0301-06-0300) 

 

Заштита и безбедност деце у различитим срединама 

Политиком о заштити и безбедности деце обухваћена права на заштиту и безбедност деце:  
1) у школској згради и школском дворишту;  
2) на путу између куће и школе;  
3) ван школске зграде и школског дворишта-за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа.  
 
1)Када се у школи не изводи настава и друге активности, све капије на школском дворишту и сва 

улазна врата на школској згради су закључана. За откључавање капије и улаза на почетку радног 
времена у првој смени и за закључавање капије и улаза на крају радног времена задужен је домар, а у 
његовом одсуству –друго лице, по овлашћењу директора. 

Приликом уласка у школски кампус постоје одређене процедуре описане у делу ове политике 

под називом Процедуре приликом уласка у школско двориште. 

Пре, за време и после одржавања наставе и других активности у школи за сва дешавања у 
оквиру школских кампуса задужени су дежурни наставници и технички секретари који се налазе на 
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улазу у сваку од појединачних зграда у кампусу, а њихове обавезе су дефинисане општим актом којим 
се прописују правила понашања у школи. Тим актом су дефинисане и обавезе одељењских старешина, 
наставника и свих запослених, као и родитеља за време боравка у школи и пријем и кретање лица која 
долазе у школу. 

2) Ученици путовање између куће и школе обављају путем огранизованог школског превоза или 
у самосталној режији. Директор школе сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и 
прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима школи и у складу са уоченим недостацима на 
саобраћајној сигнализацији реагује према надлежним институцијама.  

Активности које школа предузима у циљу побољшања безбедности у саобраћају су: 
превентивна предавања стручњака и едукативни филмови, опомена ученика за уочено небезбедно 
понашање и обавештавање родитеља о сваком небезбедном понашању ученика. Уколико ученик 
својим понашањем угрожава безбедност других, предузимају се прописане дисциплинске мере. 

3) Безбедност ученика у школским активностима које се одвијају ван школског кампуса односе 
се на све посете културно-образовним институцијама или забавним манифестацијама ван школе и за 
време боравка на излету, екскурзији или настави у природи. У свакој од описаних ситуација прописана 
је адекватна пратња ученика од стране одраслих особа из редова наставног особља или управе школе 
у складу са бројем ученика ( једна одрасла особа је задужена за пратњу 8-10 ученика). 

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзије, наставе у природи и сличних 
активности са ученицима, школа посебну пажњу посвећује његовој оспособљености за остваривање 
заштите и безбедности ученика за време активности која се организује: 
1)поседовање одговарајуће лиценце за рад;  
2)кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика; 
3)кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем 
су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље); 
4)квалитет исхране ученика.  

Пре поласка на наставу у природи Школа обавезно организује лекарски преглед свих ученика.  
 

Околности и ситуације на које се односи политика 
 
Заштита и безбедност деце се односе на следеће околности и ситуације: 
1) Болести и повреда 
2) Пожара, поплава, елементарних непогода и других природних појава 
3) Дискриминације, злостављања, занемаривања, вређања угледа, части и достојанства и 

страначког организовања и деловања 
 

1) Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе, школа:  

 стара се о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно 
-хигијенским прописима и мерама; 

 организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа запослених и 
ученика;  

 поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области здравства;  

 у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава 
родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са здравственим радником 
и надлежним здравственим институцијама. Обавеза родитеља, односно другог законског 
заступника је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за 
друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу 
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и друге активности које организује Школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о 
здравственој способности.  
Школа је дужна да, у складу са епидемиолошком ситуацијом, прати и ажурира план примене 

мера за спречавање појаве и ширења епидемија заразне болести. План је део Акта о процени 
ризика. 

 
Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, школа:  

 према својим могућностима, обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, 
наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким 
својствима ученика;  

 примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у 
одељењу и друге услове за обављање делатности;  

 обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника завреме рада на уређајима 
или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које 
представљају потенцијалну опасност за настанак повреде. 
 

2) Ради остваривања заштите од пожара, запослени и ученици су дужни да спроводе мере 
прописане Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову материју, као и општег акта 
школе којим се уређују начин, поступак и мере у области противпожарне заштите. 

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, домар 
свакодневно проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне 
мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у школи. Такође, 
ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар свакодневно проверава 
исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу 
угрозити безбедност ученика и запослених у школи. 

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање 
хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати 
опасност по живот и здравље ученика.  

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, школа редовно проверава 
исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.  

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или 
извршног менаџера о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, 
електричним инсталацијама и громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово 
функционисање. Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској 
згради.  

 
3) У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или 

издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне 
припадности, физичких и психичких свoјстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, 
узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и 
подстицање или неспречавање таквих активности. 

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на 

отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање 

или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем 

првенства. 
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У школи је забрањено: физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго 

насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, 

односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог. Занемаривање 

је намерно или случајно не укључивање ученика или запосленог у активности школе, небрига о 

добробити ученика, ускраћивање њихових сазнања и учења. Немарно поступање представља пропуст 

школе или запосленог у обезбеђивању услове за правилан развој детета и ученика. 

Под физичким насиљем подразумева се физичко кажњавање деце и ученика које могу да 

изврше запослени и друге одрасле особе; свако понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивaња детета, ученика или запосленог, насилно понашање запосленог 

према деци, ученицима или другим запосленима, као и ученика према другим ученицима или 

запосленима. 

Под психичким насиљем подразумева се понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.  

Под социјалним насиљем подразумева се искључивање детета и ученика из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности установе или присиљавање већине да појединац врши или 

не врши неку активност, неповољну за њега или друге. 

Под сексуалним насиљем и злостављањем, сматра се понашање којим се дете и ученик 

сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не 

схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике 

сексуалне експлоатације. 

 Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо 

комуникационих технологија, која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање 

достојанства,а  остварује се слањем порука електронском поштом,смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта, 

четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације. 

 

 

Смернице за коришћење друштвених мрежа: 

1) Када је у питању приватна комуникација, школа не поставља ограничења све док се, по било 
ком основу не доведе у везу са школом „Руђер Бошковић“; 

2) Приликом објављивања фотографија или видео снимака, забрањено је објављивати 
фотографије у непримереној, оскудној гардероби, у припитом стању… 

3) Није дозвољено износити ставове у име школе, нити објављивање информација или 
активности које се тичу рада школе; 

4) Забрањено је објављивати постове који се могу повезати са ученицима школе или 
родитељима ученика; 



      

                                         

6 
 

 

Формиран је Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања који 

чине представници наставника, ученика, психолози, правница и директорка школе. Тим има дефинисан 

план активности у посебном документу, под називом: План активности Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за одређену школску годину. 

Превентивне мере и програми 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања направио је план 
превентивних активности намењен различитим фокусним групама. Сви учесници су упознати са 
Посебним протоколом за заштиту и Правилником о протоколу за поступање у образовно- васпитним 
установама.  

 
Превентивне активности намењене наставницима су следеће:  
 

 Формирање унутрашње заштитне мреже за заштиту ученика од насиља  

 Упознавање нових колега са Протоколом за заштиту деце од насиља и Правилником о 
протоколу за поступање у образовно- васпитним установама  

 Анкетирање наставника о познавању процедура за заштиту ученика  

 Професионално усавршавање запослених- семинари  

 Инструктивни и саветодавни рад са наставницима  
 
Превентивне активности намењене ученицима су следеће:  

 Радионице посвећене превенцији насиља у оквиру програма “Стоп насиљу” за све разреде.  
Формирање вршњачког тима за заштиту ученика од насиља 

 Увођење у почетне разреде и наставак спровођења у нижим разредима, превентивног програма 
Kelso’s Choice . 

 Анкетирање ученика о познавању облика насиља, о најчешћим облицима насиља у њиховој 
средини, о познавању процедура и начина  заштите од насиља. 

 Вршњачка медијација- семинар за ученике виших разреда  

 Обележавање Дечје недеље 

 Обележавање 19. новембра- Светског дана борбе против злостављања деце 

 Обележавање Светског дана толеранције 
 
Превентивне активности намењене родитељима су следеће:  

 Групни рад са родитељима на редовним и ванредним родитељским састанцима на теме: 
насиље у школи и породици, дигитално насиље, ненасилна комуникација и конструктивно 
решавање конфликата, развојне потребе и проблеми деце школског узраста ( радионице и 
трибине) 

 Анкетирање родитеља о квалитету сарадње са школом у домену заштите безбедности ученика 
 
Превентивне активности намењене локалној заједници су следеће: 

 Умрежавање и сарадња са релевантним установама локалне заједнице (спољашња заштитна 
мрежа) 
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 Обезбеђивање гостовања стручњака из области превенције насиља – предавања, трибине, 
радионице за ученике, родитеље и запослене 
 

Процедуре приликом уласка у школско двориште 
На уласку у школу лица која улазе у школско двориште дочекује радник обезбеђења. Он утврђује 

идентитет и разлог посете лица школи.  

Запослени на улазу имају обавезу пријављивања свог доласка путем верификације отиска прста 

или укуцавањем свог ИД броја и шифре.  

Ученици улазе у школски кампус школским минибусом или лично организованим превозом. 

Лице које није ученик школе или лице које није запослено у школи, дужно је да на улазним 

вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради идентификације. Ова лица не 

смеју да се задржавају у ходницима и другим просторијама школе нити ометају рад, већ их радник 

обезбеђења након идентификације и утврђивања разлога посете упућује у просторију за пријем трећих 

лица. Ово лице даље може бити упућено код директора школе, секретара школе, школског психолога и 

других запослених само уколико има заказан састанак или уколико се директор, секретар школе, 

школски психолог и други запослени сагласе о пријeму истог. 

Простор школског кампуса је покривен видео надзором на кључним местима.  

 

Обавезе и дужности учесника у образовно-васпитном раду 

Сви учесници у образовно-васпитном процесу су у обавези да у свакодневном контакту са 

ученицима, кроз различите програмске садржаје, али и у свакодневној комуникацији, ученике 

упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других 

активности које организује школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи или 

отклонити. Запослени, родитељи, односно други законски заступници и ученици обавезни су да 

директору, секретару школе, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву 

за коју посумњају да би могла да угрози заштиту и безбедност ученика. 

Све описане процедуре и обавезе у овој политици дужни су да поштују директор школе, сви 
запослени у школи, ученици, родитељи, односно други законски заступници и трећа лица када се 
налазе у школи, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад 
или друга активност у организацији школе. 

 

Обавезе и дужности ученика 

Ученик има обавезу да: 

Редовно похађа наставу 

 Долази у школу на време и да почетак наставе дочекује спреман ; 

 Дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, 
испита и других облика образовно - васпитног рада који школа организује и реализује;  

 Понаша се пристојно за време ручка у школском ресторану; 

 Пристојно се понаша према осталим ученицима и свим запосленима у школи; 

 Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

 Чува од оштећења и уништења све јавне исправе које школа издаје; 
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 Родитељу, односно старатељу преноси све важне информације и документа којима их 
одељенски старешина и наставници обавештавају о раду и понашању и планираним 
активностима школе; 

 Води рачуна о свом прибору и опреми за рад; 

 Води рачуна о уредности и хигијени школских просторија у којима борави; 

 Чува од оштећења школску имовину и имовину других организација у којима се реализује део 
програма образовно- васпитног рада школе; 

 Пријави уношење у школу вредних ствари, јер у супротном школа не сноси одговорност за 
нестале ствари; 

 Носи школску униформу прописану општим актима школе; 

 Стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике; 
 

Обавезе и дужности запослених 

Наставник је дужан да: 

- Стручним знањем осигура стицање знања и вештина ученика који су у складу са њиховим 
интелектуалним и развојним карактеристикама, предзнањима и посебним способностима и 
склоностима; 

- Планира све облике образовно-васпитног рада које реализује; 
- Активно учествује у раду стручних органа школе; 
- Поштује и спроводи одлуке Наставничког већа и других стручних органа и управних органа школе; 
- Долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада; 
- Дочека ученике у учионици на почетку часа и да напусти учионицу после ученика по завршетку часа; 
- Води потпуну и благовремену  евиденцију, у складу са законом; 
- Прими и даје на увид евиденцију лицу које врши надзор над радом школе, као и родитељима, 

односно старатељима ученика; 
- О свом изостајању са посла обавести благовремено управу школе, ради организовања замене; 
- Користи инвентар и опрему школе у службене сврхе;  
- Добије одобрење директора школе за изношење средстава за рад из школе; 
- Одговара за имовину школе у учионици-кабинету за време наставе; 
- Поштује распоред дежурства;  
- Пријави поседовање и употребу алкохолних пића и психоактивних супстанци; 

 

Одељенски старешина је дужан да: 

- Активно прати свеукупан рад и понашање ученика у свом одељењу, на основу чега похваљује и 
предлаже за награде, односно покреће поступак за утврђивање одговорности и изрицање 
васпитно-дисциплинских мера; 

- Води уредно сву прописану документацију о образовно-васпитном раду и благовремено је предаје 
директору школе; 

- Води евиденцију о изостајању ученика и о томе благовремено обавештава родитеље, односно 
старатеље ученика и управу школе; 

- Сарађује са родитељима односно старатељима ученика, обавештава их редовно о свим 
активностима ученика и активно учествује у решавању проблема који настају у току образовно-
васпитног процеса; 
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- Стара се о благовремености, потпуности и сврсисходности изрицања васпитно-дисциплинске мере 
и редовно о истом обавештава органе школе и родитеље односно старатеље ученика; 

- Прати понашање ученика свог одељења  за време екскурзија, излета, културних и спортских 
манифестација и за време других активности које организује школа; 

- Организује активности везане за рад одељенске заједнице (избор ученика и др.); 
- У случају настанка материјалне штете коју начине ученици у одељењу коме је одељенски 

старешина спроводи поступак утврђивања починиоца и надокнаде материјалне штете школи. 
 

Дежурни наставник је дужан да: 

- Долази на посао најкасније 20 минута пре почетка наставе; 
- Води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су значајне за функционисање школе; 
- Обезбеди несметано извођење наставе; 
- Обавести управу школе о недоласку наставника ради обезбеђивања замене одсутног наставника; 
- Води рачуна о понашању ученика за време свог дежурства. 
Главни дежурни је одговоран за реализацију дежурства осталих дежурних наставника. 

 

Стручни сарадници и координатори програма су дужни да: 

- Својим стручним знањима кроз саветодавни рад унапређује образовно-васпитни рад у школи и 
пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питањима од значаја за 
процесе образовања и васпитања; 

- Остварује континуирану сарадњу са ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима; 
- Доставља благовремено извештаје, записнике и документацију о успеху и изостајању ученика и 

другима активностима директору школе и извршавају друге обавезе које им одреди исти; 
- Долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе; 
- Обавесте управу школе о изостајању са посла. 

 

Запослени на помоћно-техничким пословима дужни су да: 

- Одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена; 
- Помажу у раду дежурним наставницима у оквиру подручја свог рада; 
- Дежурају према утврђеном распореду; 
- Достављају материјале потребне за наставу; 
- Одмах обавештавају дежурног наставника, директора школе и надлежне о уоченим материјалним 

штетама у школи, ометању образовно-васпитног процеса у школи; 
- Предузимању благовремене мере за очување реда и мира у школи, како би се осигурала 

безбедност ученика и запослених и спречио настанак материјалне штете; 
- Свакодневно прегледају све просторије у школи, затварају прозоре и  

врата, гасе светла, проверавају водоводне, грејне и друге инсталацијe 

- Утврђују стање школског објекта и о томе извештавају надлежне у школи. 
 

Обавезе и дужности родитеља или старатеља 

Родитељ, односно старатељ ученика, дужан је да: 
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- континуирано сарађује са одељењским старешином и стручним сарадником школе у 
остваривању васпитног рада; 

- сарађује са предметним наставницима; 
- редовно прати понашање, учење и успех свога детета; 
- лично обавести школу о изостајању свог детета са наставе, првог дана изостајања (у току првог 

часа); 
- затражи писмену сагласност управе школе у случају изостајања ученика из школе дуже од два 

дана због путовања, породичних обавеза и сл.; 
- редовно прати информације прослеђене путем апликацијeGoSchool; 
- редовно присуствује родитељским састанцима, а у случају да је спречен, дужан је да закаже 

састанак са разредним старешином најкасније седам дана од дана одржавања родитељског 
састанка; 

- надокнадити материјалну штету коју је његово дете направило у школи. 
 

Процедуре пријаве нарушавања или угрожавања безбедности 

Уколико се ради о непосредном угрожавању безбедности ученика, ученик се може обратити за 

помоћ запосленом који му је у том тренутку физички најближи. Уколико неко од ученика или одраслих 

уочи да је некоме нарушена или угрожена безбедност, дужан је да особу опомене или покуша да 

заштити.  

Ученик, његов родитељ, односно старатељ, може да поднесе пријаву директору школе у случају 

кршења права ученика, у року од 15 дана од дана наступања случаја.Директор је дужан да пријаву 

размотри и уз консултације са учеником, његовим родитељем, односно старатељем, одлучи о њој у 

року од 15 дана од дана пријема пријаве. 

 Запослени у школи је дужан да пријави директору кршење права детета и ученика. 

Уколико се ради о пријави насилне ситуације, на крају политике се налази образац за пријаву 

који попуњава и чува психолог, а који се односи на праћење тока догађаја од пријаве ситуације, преко 

предузетих мера и ефеката предузетих мера.  

Уколико запослени у школи примети облике физичког, психичког, социјалног или сексуалног 

насиља или занемаривања означених као трећи ниво разврставања облика насиља квалификованим 

према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање,  директор уз сарадњу Тима за заштиту предузима активности које подразумевају 

укључивање родитеља и обавезно пријављивање надлежним органима, организацијама и службама ( 

Центар за социјални рад, здравствене службе и други). 

Уколико укључивање породице није у најбољем интересу детета, установа на основу стручног 

мишљења Тима за заштиту укључује надлежни центар за социјали рад. 

Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у 

породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље 

мере у складу са законом. 

  

 

 

Процедуре утврђивања одговорности и последичне мере приликом повреде обавеза и дужности 
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Повреде дужности ученика могу да буду лакше и теже. 

Лакше повреде обавеза ученика су : 

1. неоправдано изостајање са наставе или кашњење на часове; 

2. ометање рада у одељењу; 

3. недолично понашање према другим ученицима, наставницима, 

стручним сарадницима и другим запосленим у школи; 

4. непоштовање одлука надлежних органа школе; 

5. необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и 

непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника; 

6. мање оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација у 

школи; оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и 

других запослених у школи; 

7. непримерено одевање у школи; 

8. пушење у просторијама школе. 

 

За лакшу повреду обавеза ученика може да се изрекне васпитна мера: 

 - опомена,  укор одељенског старешине или укор одељенског већа. 

 

Теже повреде обавеза ученика, које се односе на угрожавање безбедности јесу: 

 1. Уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у 

евиденцију коју води школа или друга организација или орган; 

 2. Преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно 

исправи коју изда друга организација; 

 3. Уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или 

запосленог; 

 4. Подстрекавање, помагање, давање ученику алкохола, дувана, наркотичког средства или 

психоактивне супстанце;     

 5. Уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да се 

угрози или повреди друго лице; 

 6.  Свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика; 

 7. Употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се 

угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања. 

 8.  Неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 

часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, 

односно старатеља од стране школе.   

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, 

намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 

За теже повреде обавеза ученика школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора 

бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика. 

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак директора 

садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, време, место и начин извршења 

повреде и одговарајуће доказе. 
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Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском 

старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручним тиму. 

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви 

остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву. 

 

 За тежу повреду обавеза ученика, након окончаног васпитно-дисциплинског поступка, изриче 

се васпитно-дисциплинска мера: 

 - укор директора; укор наставничког већа, уз могућност раскидања уговора уколико се ситуације 

понављају и ниједна од предузетих мера није дала позитивне ефекте. 

 За учињене повреде обавеза ученика, ученику може да се изрекне мера суспензије са наставе у 

трајању до три дана по одлуци директора школе. 

 Одлуком Наставничког већа, ученику може бити ускраћен одлазак на следећу 

екскурзију(рекреативну наставу) услед недоличног понашања на претходној екскурзији (рекреативној 

настави), или услед недоличног понашања у току школске године. 

 Изречена васпитно-дисциплинска мера мора бити сразмерна учињеној повреди обавезе при 

чему се узимају у обзир све околности под којима је повреда учињена. 

 Решење  о изрицању мере за теже повреде обавезе ученика треба да садржи: 

 -   презиме и име ученика коме је изречена мера, 

 -   врсту васпитно-дисциплинске мере, 

 -   датум повреде обавезе, 

 -   датум изрицања васпитно-дисциплинске мере и  

 -   разлоге изрицања васпитно-дисциплинске мере и  

 -   поуку о правном леку. 

 На изречену васпитно-дисциплинску меру, ученик, његов родитељ односно старатељ могу да 

поднесу жалбу Школском одбору у року од три дана од дана достављања решења. 

 Школски одбор решава по жалби у у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже 

извршење решења директора. 

 

Сви запослени који се не придржавају Правилника о заштити и безбедности ученика чине 

повреду радне обавезе и подлежу утврђивању прекршајне, односно, кривичне одговорности које по 

добијеној пријави покреће директор, а води правник школе. Сви родитељи, односно старатељи 

детета,који се не придржавају Правилника о заштити и безбедности ученика подлежу утврђивању 

одговорности и против њих може бити покренут прекршајни, односно кривични поступак пред 

надлежним институцијама у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Чување записа и поверљивост података 

Записи о пријављеним ситуацијама у којима је угрожена безбедност ученика и остала пратећа 

документација која се прикупи током процеса утврђивања одговорности учесника у пријављеним 

ситуацијама чувају се у школској документацији, у досијеу ученика на обезбеђеном месту, у 

канцеларијама психолога и секретара школе. Подаци из ових документа су поверљиви и могу се дати 

или слати на увид само овлашћеним лицима и надлежним вишим инстанцама и институцијама 

уколико су укључене у процес решавања спора. 

Пример обрасца пријаве насилне ситуације налази се у прилогу ове политике.  
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Процес ревидирања политике:  

 

Језичка политика, Политика оцењивања, Политика академске честитости, Политика 
инклузије/посебних образовних потреба и Политика заштите и безбедности ученика школе 
„Руђер Бошковић” се ревидирају на сваке две године. PYP, MYP и DP координатори, у 
сарадњи са одабраним наставницима и директорима основне школе и гимназије чине 
комисију за ревидирање политика и они ће:  

- анализирати тренутне IB стандарде и праксе као и смернице политике;  
- ревидирати тренутну политику како би проценили усклађеност са IB стандардима, 

праксом и смерницама;  
- изменити тренутну политику, ако је потребно;  
- поделити прерађену политику са наставним кадром;  
- размотрити питања/коментаре/предлоге наставног кадра;  
- припремити финални нацрт политике;  
- поднети финални нацрт политике управи на одобрење;  
- поделити одобрену политику са наставним кадром, ученицима, родитељима и широм 

школском заједницом. 

 

 

 

Литература: 

- Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“  број 88/17, 27/18-

др.закони, 10/19 и 06/20) 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и 
свих активности које организује ОШ Руђер Бошковић» од 14. 10. 2019. год.  
- Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика од 22.04.2019. године 
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Прилог - Пример обрасца пријаве насилне ситуације  

  

Школа „Руђер Бошковић“  

ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА  

  

Датум настанка насилне ситуације: .............................  

Место: у дворишту школе, у ходнику, у тоалету, у учионици,на путу до школе, у балону,                у 
ресторану, ван школе  

Време: пре наставе,после часова,на часу: 1   2   3   4   5   6   7, КАШ  ; на одмору; ван школе  

  

Начин откривања/уочавања:  

личним увидом     дојавом посматрача     дојавом родитеља     посредно(сандуче, тел. 
пријава)     дојавом особе која је доживела насиље     од ..........................................  

Учесници насилне ситуације:  

Особа која врши насиље (подвући)    Особа која трпи насиље (подвући)  

    

Ученик:  

М   /   Ж  

група/ разред  

  

Група:  

хомогеног узраста     хетерогеног узраста  

истополна                  хетерополна  

Ученик:  

М   /   Ж  

група/ разред  

  

Група:  

хомогеног узраста     хетерогеног узраста  

истополна                  хетерополна  
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Одрасли (написати ко):  

___________________  

  

Одрасли (написати ко):  

___________________  

  

Насилна ситуација се:  

дешава први пут          понавља више пута  

Кратак опис насилне ситуације:  

  

  

Врста интервенције:  

  

  

Предложене мере заштите и начини праћења спровођења предузетих мера:  

  

  

  

  

Вредновање и процена ефикасности предузетих мера:  

  

  

  

Датум пријаве насилне ситуације: ...................................  

 


