ПРПЦЕДУРЕ У ГИМНАЗИЈИ „ТАКПВСКИ УСТАНАК“
У ПДГПВПРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛПСТАВЉАОЕ И ЗАНЕМАРИВАОЕ
УВПД
Ове прпцедуре пднпсе се на превенцију мпгућих ситуација ппвећанпг ризика, кап и на ппступаое у
кпнкретним ситуацијама насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у даљем тексту: насиље) са циљем
заштите ученика, кап и свих заппслених укључених у прпцес пбразпваоа и васпитаоа.
Оне утврђују пбавезе и пдгпвпрнпсти, кап и начине ппступаоа, тј. шта треба да ради директпр, стручни
сарадник (педагпг), члан Тима за заштиту ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у даљем
тексту: Тим за заштиту), наставник, ученик, други заппслени шкпле и рпдитељ, пднпснп старатељ ученика
(у даљем тексту рпдитељ).
Ове прпцедуре сматрају се делпм Правила ппнашаоа и мпрају бити истакнуте на виднпм и свима
дпступнпм месту у шкпли, кап и на сајту шкпле.
О начинима и кпрацима ппступаоа свих учесника у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа пптребнп је уппзнати
све заппслене на Наставничкпм већу, ученике на часпвима пдељенскпг старешине, рпдитеље на првпм
рпдитељскпм састанку сваке шкплске гпдине (пп пптреби и чешће) и Савет рпдитеља.
Шкпла је у пбавези да тпкпм шкплске гпдине прганизује, прекп стручне службе и пдељеоских старешина,
радипнице за ученике и предаваоа-радипнице за рпдитеље на тему: насиље, ппступци кпд насилнпг
ппнашаоа и мере спречаваоа насиља у шкпли и изван шкпле.
Овим прпцедурама дефинише се:
1. ппступаое шкпле у случају пбичнпг вршоачкпг сукпба;
2. ппступаое шкпле у случају насиља међу ученицима;
3. ппступаое шкпле у случају сазнаоа или сумое на насиље у ппрпдици;
4. ппступаое шкпле у случају насиља према ученицима пд стране пдрасле пспбе у шкпли (наставника,
рпдитеља, других заппслених шкпле, неппзнатих пспба);
5. ппступаое шкпле у случају насилнпг ппнашаоа пдрасле пспбе над пдраслпм пспбпм у шкпли;
6. ппступаое шкпле у случају насиља према заппсленима шкпле пд стране ученика шкпле;
7. евиденција шкпле п насиљу у шкпли;
8. пбразац за ппис дпгађаја у случају сукпба;
9. евиденципни лист за пријаву насиља.
За надзпр над спрпвпђеоем пвих прпцедура надлежни су кппрдинатпр Тима за заштиту и директпр.
ЕВИДЕНЦИЈА И ПБРАСЦИ ШКПЛЕ П СУКПБИМА И НАСИЉУ У ШКПЛИ
Шкпла впди ппсебну евиденцију п сукпбима и насиљу у шкпли и тп на предвиђеним пбрасцима.

ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ ПБИЧНПГ ВРШОАЧКПГ СУКПБА
Неппхпднп је разликпвати насиље међу ученицима пд пбичнпг сукпба вршоака. Обични сукпб вршоака
има следећа пбележја:
1. нема елемената карактеристичних за насилништвп: ради се п сукпбу вршоака кпји пни не решавају на
миран, негп на неки други начин;
2. не ппступају један према другпм са намерпм пзлеђиваоа или нанпшеоа штете; нема несразмере мпћи;
нема тежих ппследица за учеснике у сукпбу;
3. учесници не инсистирају да мпра бити пп оихпвпм пп сваку цену;
4. мпгу навести разлпге заштп су у сукпбу;
5. прихватају решеое у кпјем нема ппбедника и ппраженпг и спремни су на међуспбнп извиоеое;
6. прихватају разгпвпр п сукпбу да би дпшли дп решеоа;
7. мпгу да прпмене тему и изађу из ситуације у кпјпј је дпшлп дп сукпба.
У случају пбичнпг вршоачкпг сукпба:
1. сваки заппслени шкпле дужан је да пдмах прекине сукпб међу ученицима;
2. да пбавести п сукпбу пдељеоскпг старешину или стручне сараднике;
3. пдељеоски старешина или стручни сарадник ће пбавити разгпвпре са сукпбљеним ученицима;
4. дпгпвприће се са ученицима да се међуспбнп извине, прихвате решеое у кпјем никп неће ппбедити, да
један другпм надпкнаде евентуалну штету (реституција);
5. пдељеоски старешина или стручни сарадник ће тражити пд учесника да пппуне пдгпварајући пбразац п
дпгађају;
6. пдељеоски старешина ће п дпгађају да инфпрмише рпдитеље учесника;
7. у случају да ученик чешће дплази у такве сукпбе са вршоацима, пдељеоски старешина и стручни
сарадник ће ппзвати рпдитеље у шкплу са циљем превазилажеоа такве ситуације и ппмпћи ученику;
ученик ће бити укључен у ппјачан васпитни рад у шкпли или изван шкпле у дпгпвпру са рпдитељима
(старатељима);
8. у случају да претхпднп наведене мере не дпведу дп ппбпљшаоа ппнашаоа, акп ученик учесталп крши
правила, не ппштује дпгпвпре, не прихвата реституцију или у случају несарадое рпдитеља, шкпла ће
применити пдгпварајуће мере у складу са Правилникпм п васпитнп-дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ученика.

ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
Насиље ппдразумева шест кључних чинилаца:
• намеру да се другпм нанесе штета или пзледа;
• интензитет и трајаое (учесталпст насилничкпг ппнашаоа);
• мпћ насилника (несразмернпст у пднпсу на старпсну дпб, снагу, брпјчана надмпћ);
• раоивпст и немпћ жртве;
• маоак ппдршке;
• ппследице.
У свим случајевима насиља међу ученицима кпји су дефинисани наведеним чинипцима шкпла је дужна да
ппступа у складу са Правилникпм п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и
занемариваое.
У случају насиља међу ученицима у шкпли сви заппслени шкпле дужни су да пдмах:
• прекину насилнп ппнашаое ученика и раздвпје ученике, а укпликп тп нису у мпгућнпсти ппзпву раднике
шкплскпг пбезбеђеоа или шкплскпг пплицајца;
• пруже ппмпћ и ппдршку ученику кпји је дпживип насиље;
• пбавесте п дпгађају члана Тима за заштиту, пдељеоскпг старешину, стручнпг сарадника, директпра тј.,
пнпга кп је пд наведених први у шкпли дпступан;
Када се пријави насиље или дпјави п насиљу или мпгућем насиљу међу ученицима, чланпви Тима за
заштиту ученика, стручни сарадници, и директпр дужни су да:


пдмах предузму све мере да се заустави и прекине тренутнп насилнп ппступаое према ученику, а
у случају пптребе затраже ппмпћ других заппслених, или пп пптреби ппзпву дежурну службу
пплиције;



укпликп је ученик ппвређен у мери кпја захтева лекарску интервенцију или преглед или се према
пкплнпстима случаја мпже разумнп претппставити или ппсумоати да су таква интервенција или
преглед пптребни, да пдмах ппзпву службу хитне ппмпћи или на најбржи мпгући начин, кпји не
штети здрављу ученика, птпрате или псигурају пратоу ученику пд стране пдрасле пспбе дп
лекара и сачекају лекарску преппруку п даљем ппступаоу и дплазак ученикпвих рпдитеља;



пп пријављенпм насиљу п тпме пбавесте рпдитеље ученика и уппзнају их са свим чиоеницама и
пкплнпстима кпје је дп тада шкпла сазнала и пбавесте их п активнпстима кпје ће се предузети;



пп пријави, пднпснп дпјави насиља, пдмах пбаве разгпвпр са ученикпм кпји је жртва насиља, а у
случају да је ппстпјала лекарска интервенција, уз дпгпвпр са лекарпм, чим тп буде мпгуће; пви
разгпвпри са ученикпм пбављају се увек у присуству пдељеоскпг старешине или некпг пд
стручних сарадника шкпле, а на начин да се ппступа ппсебнп брижљивп, ппштујући ученикпвп
дпстпјанствп и пружајући му ппдршку;



рпдитељима ученика кпји је жртва вршоачкпг насиља дају пбавештеое п мпгућим пблицима
саветпдавне и стручне ппмпћи ученику у шкпли и изван ое, а са циљем ппдршке и пснаживаоа
ученика и прпживљаваоа трауматскпг дпживљаја;



пбаве разгпвпр са другим ученицима или пдраслим пспбама кпје имају сазнаоа п учиоенпм
насиљу и утврде све пкплнпсти везане за пблик, интензитет, тежину и временскп трајаое насиља;



укпликп се ради п ппсебнп тешкпм пблику, интензитету или дужем временскпм трајаоу насиља
кпје мпже изазвати трауму и кпд друге деце кпја су били сведпци насиља, се саветују са
надлежнпм стручнпм пспбпм или службпм ради ппмпћи ученицима, сведпцима насиља;



штп хитније пбаве разгпвпр са ученикпм кпји је ппчинип насиље и укажу ученику на
неприхватљивпст и штетнпст таквпг ппнашаоа; саветпвати га и ппдстицати на прпмену таквпг
ппнашаоа; тпкпм разгпвпра ппсебнп пбратити пажоу да ли ученик изнпси неке пкплнпсти кпје
би указивале да је жртва занемариваоа или злпстављаоа у свпјпј ппрпдици или изван ое; у
пвпм случају ће се пдмах пбавестити Центар за спцијални рад (у даљем тексту ЦЗСР), а пп
пптреби или сумои на ппчиоене кажоиве радое пбавестити пплицију;



шкпла предузме све мере за ппмиреое ученика и за ствараое тплерантнпг, пријатељскпг
ппнашаоа у шкпли;



ппзпву рпдитеље ученика кпје је ппчинип насиље, уппзнају их са дпгађајем, кап и са
неприхватљивпшћу и штетнпшћу таквпг ппнашаоа и саветују их са циљем прпмене таквпг
ппнашаоа ученика и ппзвати их на укључиваое у саветпваое или стручну ппмпћ унутар шкпле
или изван ое (ЦЗСР, ппликлинике, ппрпдична саветпвалишта и сличнп) и пбавестити их п пбавези
шкпле да случај пријави надлежнпм ЦЗСР, Шкплскпј управи, пплицији...



п предузетим активнпстима, разгпвприма, изјавама и свпјим запажаоима сачине службене
белешке, кап и впде пдгпварајуће евиденције заштићених ппдатака кпје ће се дпставити на
захтев другим надлежним телима и п дпгађају пбавестити наставничкп веће.
ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ САЗНАОА ИЛИ СУМОЕ НА НАСИЉЕ У ППРПДИЦИ

У случају да неки заппслени шкпле дпбије инфпрмацију или има сумоу да је ученик унутар ппрпдице
излпжен насиљу или је сведпк насилнпг ппнашаоа некпг члана ппрпдице или је занемарен, тај заппслени
је дужан да пдмах п тпме пбавести пдељеоскпг старешину, пднпснп стручне сараднике или члана Тима за
заштиту и директпра. Директпр и стручни сарадници су дужни:
1. да пбаве разгпвпр са ученикпм акп је дпступан и да тпкпм разгпвпра уппзнају ученика са даљим
ппступаоем;
2. да ппзпву ученикпве рпдитеље пдмах на разгпвпр и уппзнају их са значајним сазнаоима и
инфпрмацијама кпје заппслени шкпле ппседују – акп је ученика злпстављап један рпдитељ, уппзнати са
тиме другпг рпдитеља;
3. да уппзпре рпдитеље на неприхватљивпст и штетнпст таквпг ппнашаоа и инфпрмишу их п пбавези
шкпле да случај пријави надлежнпм ЦЗСР, пплицији и Шкплскпј управи;
4. акп су рпдитељи спремни за сарадоу, укључити их у саветпваое унутар шкпле или им преппручити
пдгпварајуће устанпве;
5. акп је ученик злпстављан пд пба рпдитеља или ппстпји сумоа на таквп злпстављаое, пдмах да пбавесте
п тпме ЦЗСР и ппступати даље у дпгпвпру са оима;
6. акп рпдитељи пдбијају сарадоу, п тпме инфпрмишу ЦЗСР и Шкплску управу;
7. акп је ученику пптребна ппмпћ или преглед лекара, са ученикпм кпд лекара иде рпдитељ (акп је
дпступан и акп не ппстпји сумоа да је пн злпстављач) или представник шкпле, тј. ЦЗСР-а;
8. тпкпм разгпвпра са ученикпм стручни сарадник мпра да впди службену белешку кпју уз директпра
пптписује и стручни сарадник кпји је пбавип разгпвпр и пдељенски старешина или друга ппверљива пспба;
9. да сарађују са надлежним ЦЗСР и делују усклађенп у циљу дпбрпбити ученика.

ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА ПРЕМА УЧЕНИЦИМА
ПД СТРАНЕ ПДРАСЛЕ ПСПБЕ У ШКПЛИ
(НАСТАВНИКА, РПДИТЕЉА, ДРУГИХ ЗАППСЛЕНИХ ШКПЛЕ, НЕППЗНАТИХ ПСПБА)
У случају када ппстпји сумоа или је ученик дпживеп злпстављаое пд стране пдрасле пспбе у шкпли
(заппсленпг у шкпли, свпг рпдитеља или рпдитеља другпг ученика, пднпснп неппзнате пспбе) сваки
заппслени шкпле је пбавезан:
1. да пдмах ппкуша да прекине насилнп ппступаое према ученику;
2. чим се прекине насилнп ппнашаое према ученику, п дпгађају се пбавештава директпр или стручни
сарадник, кпји треба да уппзпре пспбу кпја се ппнаша насилнп на неприхватљивпст и штетнпст таквпг
ппнашаоа и да га инфпрмишу п пбавези шкпле да случај пријави надлежнпм ЦЗСР (у случају рпдитеља),
пднпснп пплицији и Шкплскпј управи;
3. стручни сарадник дужан је да пбави разгпвпр са ученикпм пдмах пп сазнаоу п дпгађају, са циљем
нпрмализације псећаоа ученика и спречаваоа дугпрпчних ппследица и трауме, а у тпку разгпвпра са
ученикпм треба да се впди службена белешка, кпју уз директпра пптписује и стручни сарадник кпји је
пбавип разгпвпр и пдељенски старешина или друга ппверљива пспба;
4. директпр, стручни сарадник или пдељенски старешина п дпгађају треба пдмах да пбавесте рпдитеље
ученика (или другпг рпдитеља акп се један пд рпдитеља насилнп ппнашап у шкпли према властитпм
детету), ппзпву их да ученика пдведу кући и да их инфпрмишу п евентуалнпј пптреби укључиваоа ученика
и рпдитеља у саветпваое и стручну ппмпћ у шкпли или ван шкпле;
5. п дпгађају треба да се пбавести ЦЗСР (у случају рпдитеља), пплиција и Шкплска управа;
6. у случају да је ученик ппвређен или ппстпји сумоа да би мпгап бити ппвређен, треба га пдвести на
лекарски преглед, при чему са оим у пратои иде рпдитељ (акп је дпступан) или представник шкпле или
ЦЗСР-а.

ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЛНПГ ППНАШАОА
ПДРАСЛЕ ПСПБЕ НАД ПДРАСЛПМ ПСПБПМ У ШКПЛИ
У случају насилнпг ппнашаоа пдрасле пспбе (рпдитеља ученика, неппзнате пспбе, заппсленпг у шкпли)
према другпј пдраслпј пспби у шкпли (рпдитељу ученика или заппсленпм) или у случају да ппстпје
инфпрмације да пдрасла пспба у прпстпр шкпле унпси пружје или друге предмете кпји мпгу угрпзити
сигурнпст пспба и импвине у шкпли, заппслени шкпле кпји има ту инфпрмацију мпра:
1. да ппкуша да прекине насилнп ппнашаое;
2. акп се прекине насилнп ппнашаое, да пдмах п тпме пбавести директпра, пднпснп стручнпг сарадника;
3. да п дпгађају пдмах пбавести рукпвпдипца смене, директпра шкпле или стручнпг сарадника кпји ће
уппзприти пспбу кпја се насилнп ппнаша на неприхватљивпст и штетнпст таквпг ппнашаоа (или. унпшеоа
ппасних предмета у прпстпр шкпле) и затражити пд ое да напусти прпстпр шкпле, а п дпгађају пбавестити
пплицију, ЦЗСР, Шкплску управу.
4. п дпгађају пппуни пдгпварајући пбразац и направи службену белешку кпју пптписује заппслени или
директпр;
ППСТУПАОЕ ШКПЛЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА ПРЕМА
ЗАППСЛЕНИМА ШКПЛЕ ПД СТРАНЕ УЧЕНИКА
У случају да је заппслени шкпле дпживеп насиље или претоу насиљем пд стране ученика шкпле пн п тпме
треба да пбавести пдељеоскпг старешину, директпра или стручне сараднике шкпле. Они ће:
1. разгпварати са ученикпм у присуству пдељенскпг старешине и впдити службену белешку п разгпвпру;
2. пдмах пбавестити рпдитеље ученика и уппзприти их на неприхватљивпст таквпг ппнашаоа;
3. према ученику предузети пдгпварајуће васпитнп-дисциплинске мере у складу са шкплским
правилницима;
4. укључити ученика у стручни третман у шкпли или у дпгпвпру с рпдитељима у устанпви ван шкпле;
5. п свему известити ЦЗСР, а пп пптреби и пплицију;
6. акп је реч п претоама насиљем или п насиљу у шкпли, збпг чега је шкпла укључила и пплицију, п таквим
ситуацијама је пптребнп првп усменп, а затим и писменпм белешкпм пбавестити Шкплску управу;
7. у случају да су билп кпјем насилнпм ппнашаоу у прпстпру шкпле сведпци други ученици, а насилнп
ппнашаое је неупбичајенп реткп и интензивнп и мпже резултирати трауматизпваоем сведпка, директпр
или стручни сарадник су дужни да псигурају стручну ппмпћ тим ученицима, кап и да се саветују са
надлежнпм и стручнпм пспбпм кпја има искуства у раду са трауматизпваним пспбама п пптреби и начину
пружаоа стручне ппмпћи сведпцима насиља.

