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АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА
На основу Вашег дописа тим за заштиту ученика од злостављања, насиља и
занемаривања је предузео потребне активности, а у складу са својим
обавезама и на основу њих спровео анкетирање свих ученика Техничке
школе. На основу те анкете тим је извршио потребну анализу и на основу
тога закључио следеће:
 Анкетирано је укупно 185 ученика у осам одељења;
 Тим закључује да постоје појаве вршњачког насиља и то углавном
првог и евентуално другог нивоа;
 Насиље трећег нивоа на основу анкете није уочено, као ни на основу
сазнања тима и запослених у школи;
 Тим је сагласан да ни овај ниво насиља не треба толерисати и да треба
предузети одговарајуће активности ради спречавања истих, а све у
циљу да школска средина постане и сигурна средина;
 У прилог томе тим је заузео став да поред постојећих законских оквира
који се баве овом проблематиком, треба додатним активностима
остварити постављени циљ;
 Закључка смо да је радионички начин рада са ученицима и родитељима
најпогоднији и да ће дати најбоље резултате;
 С тим у вези доносимо следећи акциони план;
 Пошто школа већ поседује План рада тима за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања, Акциони план су само
додатне активности.
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