На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установана Школа је
формирала:

Тим за заштиту ученика од насиља
који чине:
1. Марин Виденов, професор – председник Тима
2. Тибор Тот, директор Школе
3. Милан Вукелић, помоћник директора
4. Агота Нађ, педагог
5. Јелена Јерковић, психолог
6. Јелена Поповић, секретар Школе
7. Арпад Фењвеши, координатор практичне наставе
8. Роберт Фирстнер, професор
9. Милан Заклан, професор
10. Тамаш Пеце, професор
11. Хинић Мирослав, професор – записничар
12. Сузана Радовановић, представник Савета родитеља
13. Тамаш Нађ Абоњи, представник Ученичког парламента
14. Јосипа Војнић Пурчар, представник вршњачког Тима

Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у Школи, са којим ће свако одељење упознати његов одељенски
старешина.
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци
и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта
се сматра насиљем, као и које све врсте и облике оно обухвата.

Процедуре у ситуацијама насиља
(ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ)
Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се
насиље јавља међу ученицима, од стране одраслог у школи или од стране
одраслог ван школе.
Кораци у интервенцији су следећи:
1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да
је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или
поверавањем самог ученика или треће особе.
2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе
надлежне особе: дежурног наставника, чланова Тима, директора или
помоћника, одељ.старешине, ПП службе, а који ће даље проценити да ли
треба позвати МУП или здравствену службу.
3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и
смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде
умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања.
4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима
у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова
тима, педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: у образовноваспитном систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о
постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба
да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа
безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.
5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са Тимом
за заштиту, ПП службом, директором, дежурним наставником, при чему се
анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи
рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је
потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за
социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети
одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и
одговорности у самом поступању.
6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се
акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним
консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска

регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања);
уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок
три дана од дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим службама
треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима
обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем
интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени)
7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији
свих актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције.

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.
Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи (ко
шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди):

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
- дежура у складу са распоредом;
- уочава и пријављује случај;
- покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања,
користећи неку од стратегија;
- обавештава одељењског старешину о случају;
- евидентира случај у књигу дежурстава
- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља.
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
- учествује у процесу заштите деце;
- разговара са учесницима насиља;
- информише родитеље и сарађује са њима;
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;
- прати ефекте предузетих мера;
- евидентира случај и води документацију;
- по потреби, комуницира са релевантним установама.
ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ
- уочава случајеве насилног понашања;
- покреће процес заштите детета, реагује одмах;
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
- по потреби, разговара са родитељима;
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима;
- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;
- по потреби, сарађује са другим установама;
- евидентира случај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

- дежура;
- прекида насиље;
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања.
УЧЕНИЦИ, ДЕЦА
- уочавају случајеве насилног понашања;
- траже помоћ одраслих;
- пријављују одељењском старешини
- за теже случајеве консултују чланове школског Тима;
- учествују у мерама заштите.

