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У Школском програму Сенћанске гимназије за период од 2018. до 2022. поглавље „Програми заштите
од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања и
програм заштите од дискриминације“ допуњује се деловима који се налазе у наставку овог документа.
У Школском програму Сенћанске гимназије за период од 2018. до 2022. године, у поглављу „Програми
заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног
понашања и програм заштите од дискриминације“ престају да важе одредбе које су у супротности са
овом Четвртом допуном школског програма Сенћанске гимназије за период од 2018. до 2022. године.

1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовноваспитног рада планира се школским програмом и развојним планом и саставни је део годишњег плана
рада. Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности
које обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту:
програм заштите).
Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и
интензитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, специфичности установе и резултата
самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне
и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
АКТИВНОСТИ
1. Стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад,
благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање.
2. Информисање о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и
занемаривања.
3. Садржаји и начини за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног
понашања.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
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Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Информисање свих у школи на часовима одељењског старешине и на седницама свих органа школе о
правима и дужностима и облицима насиља, злостављања и занемаривања.
Начин поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање спроводи се у складу
са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(„Сл. гласник РС“, бр. 46/19) (у даљем тексту: Правилник о протоколу).
Установа, у смислу Правилника о протоколу, је предшколска установа, основна и средња школа и дом
ученика. Под простором установе подразумева се простор у седишту и ван седишта установе у ком се
остварује васпитно-образовни, образовно-васпитни и васпитни рад, као и друге активности установе (у
даљем тексту: образовно-васпитни рад).
У примени Правилника о протоколу установа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно
одрастање и развој детета и ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и
социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било изложено насиљу,
злостављању или занемаривању.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се на сваког - децу, ученике,
запослене, родитеље, односно друге законске заступнике (у даљем тексту: родитељ) и трећа лица.
Облици насиља и злостављања
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.
Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, другом
запосленом, родитељу или другом лицу које је преузело бригу о детету и ученику (у даљем тексту:
родитељ); детета и ученика према другом детету и ученику или запосленом; родитеља према свом
детету, другом детету и ученику и према запосленом.
Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално), социјално и електронско.
Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног
телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање деце и ученика од стране
запослених и других одраслих особа.
Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања
психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.
Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака и
различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу
различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања
социјалних потреба.
Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за
последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука
електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме,
социјалне мреже и сл.
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље,
насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика и др.
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не чини, што
негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи га
у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у политичке, верске,
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комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки
притисак на дете и ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за
последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета.
Сексуално насиље и злостављање је 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.
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање у
идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских, политичких и
других циљева.
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, путем претње
силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе
овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или користи да би се добио пристанак
лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације.
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог лица, установе
или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког или менталног
здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову економску зависност,
ускраћивање права на образовање и слободу избора.
Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу о
детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за
правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој.
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада
неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране
родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, самоповређивања,
употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у
деструктивне групе и организације и др.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Начини на које се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе
(васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, васпитна група, одељењска
заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи индивидуално и групно, савет родитеља).
2. Подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице,
ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе.
3. Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања;
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Превенција насиља, злостављања и занемаривања
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара
сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.
Превентивним активностима се:
1) подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање
свих облика насиља, злостављања и занемаривања;
2) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не
толерише насиље, злостављање и занемаривање;
3) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље;
4) обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и
занемаривања.
Деца и ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне
активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања.
У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и
васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим
надлежним органима, организацијама и службама.
Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и
занемаривања
Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да упозна све запослене, децу,
ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним законом,
Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим актима.
Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, васпитним,
стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и активности обезбеђују
подстицајну и безбедну средину.
У установи одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих
садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних
ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др.
Одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и
ученика од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку,
као и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед.
Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању
(на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у поступању, необјективно
оцењивање и др.).
Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и
занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других - деце, ученика, запослених,
родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују њихова права,
обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељењске заједнице; као чланови ученичког
парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим
понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.
Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у
превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и ученика,
запослених и других родитеља.
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Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и
занемаривања.
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовноваспитног рада планира се развојним планом и саставни је део годишњег плана рада. Установа
програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују
развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите).
Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и
интензитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, специфичности установе и резултата
самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне
и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања.
Програм заштите садржи:
1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе
(васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, васпитна група, одељењска
заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи индивидуално и групно, савет родитеља);
2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад,
благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање;
3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и
занемаривања;
4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице,
ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе;
5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног
понашања;
6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања;
7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и поступање у
интервенцији када постоји сумња или се оно догађа;
8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци
насиља, злостављања и занемаривања;
9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, надлежном
организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за социјални рад,
здравственом службом, правосудним органима и др.;
10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма
заштите, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;
(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања;
(3) број повреда;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака
против запослених;
(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања;
(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака;
(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе;
(8) друге параметре.
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у
даљем тексту: тим за заштиту).
Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник,
васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од
специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство
деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др.). Директор одређује, психолога, педагога
или, изузетно, другог запосленог - члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување
документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту
учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице,
ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог,
лекар, представник полиције и др.).
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) припрема програм заштите;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности
тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и
интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и
доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и
занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге
директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Начини реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и поступање у
интервенцији када постоји сумња или се оно догађа.
2. Обликц и садржаји рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци
насиља, злостављања и занемаривања.
3. Начини, облици и садржаји сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, надлежном
организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за социјални рад,
здравственом службом, правосудним органима и др.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
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ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Интервентне активности
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се оно
зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од
понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера.
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се
догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика;
родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и
занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља.
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље,
злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног
поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери деца, односно
ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик - запослени). Исти облици насиља, злостављања и
занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика,
учесталости, последицама и учесницима.
Први ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање,
гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање,
називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, "прозивање".
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из
групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: добацивање,
псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих
програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом.
Други ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела,
"шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и
косу.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање,
забрана комуницирања, искључивање, манипулисање.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране
групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање
порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење.
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Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: оглашавање,
снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање камером појединаца
против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика.
Трећи ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање
опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу,
изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и
психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе према
појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање
других.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и одраслих,
подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање,
инцест.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: снимање
насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.
Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље,
злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:
- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан;
- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда
забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет, учесталост, учесници,
време, место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор.
Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности.
На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, наставник,
односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом,
одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.
Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице
теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и
ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише
активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.
На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно васпитач, у
сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у
смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће
васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са законом.
На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање
родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба,
полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу
ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор
обавештава центар за социјални рад, односно полицију или јавног тужиоца.
На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и
покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са
учеником ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и међусобно
усклађују активности.
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Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од детета, односно ученика прикупља, по
правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - одељењски старешина,
наставник, васпитач или члан тима за заштиту, а изјава се узима у складу са законом.
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.
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и активности,
директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира активностима са свим
учесницима у процесу заштите детета и ученика.
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор
обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.
Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање и подржавање
идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, директор школе сазива тим за
заштиту који разматра ситуацију и на основу прикупљених информација одлучује о даљем поступању.
Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки мотивисаном
насиљу, односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног дела и када тај догађај
очигледно захтева неодложно поступање, директор одмах обавештава родитеља, јавног тужиоца и
полицију.
Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који облик трговине
људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и подршку жртава трговине људима,
односно Центру за заштиту жртава трговине, надлежном центру за социјални рад и полицији.
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у
установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и ученику
мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је дужан да одмах
обавести јавног тужиоца и полицију.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља и центар
за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску
меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе
надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду.
Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице
(укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да истовремено
обавести родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за
социјални рад и поднесе кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени - запослени;
запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор предузима мере, у складу са законом.
У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да:
поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до којих дође пре и у
току поступка; да дете, односно ученика не излаже поновном и непотребном давању изјава.
Редослед поступања у интервенцији
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се прикупљањем
информација - директно или индиректно.
Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује
или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања информација поштују
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се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује
малолетно лице - дете и ученик.
Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши
преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави
директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са
законом.
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди
сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање и
занемаривање.
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, а
нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача да одлучно
прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је
сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи,
обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах
након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање
није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад.
4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што
објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих
мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, односно ради
успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. у консултације у установи
укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за заштиту,
директор, ученички парламент.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу
са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и
активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство
надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) - надлежну школску
управу, центар за социјални рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др.
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите (у
даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и
ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и
злостављања).
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и колектив,
броја учесника и сл.
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни рад, рад са
родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по
потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се
обезбедити поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу
друштвену заједницу. Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду
у складу са његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се,
осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама детета,
односно ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће тиму за пружање додатне подршке
ученицима припрему индивидуалног образовног плана.
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно васпитачем,
психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем, а по потреби
и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите, када год је могуће,
установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и
децу, односно ученике - учеснике у насиљу и злостављању.
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План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у
сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и
службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и
службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима,
организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року од
24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, надлежни јавни
тужилац, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес
детета и ученика.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник
насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује председник
органа управљања.
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за
заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности
установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило насиље и
злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.
ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Начини праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма
заштите, а нарочито, у односу на:
1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;
2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања;
3) број повреда;
4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака
против запослених;
5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања;
6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака;
7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе;
8) друге параметре.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Документација, анализа и извештавање
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:
1) прати остваривање програма заштите установе;
2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;
4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката
предузетих мера и активности;
5) анализира стање и извештава.
Одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује
делотворност предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком
предвиђеном програмом заштите.
О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију
(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и
др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за
заштиту кога је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор
извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент.
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и
доставља се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: анализу
ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту
случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и
њихове ефекте.
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и ученика,
осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа обавезан да их достави.
Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити у складу са законом.
На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и
ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише
даљу политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
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2. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И
ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ
Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности којима се
обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног
поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део предшколског, односно школског
програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности,
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника
у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и
вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се
превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.
Поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства личности врши се у складу са Правилником о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
(„Сл. гласник РС“, бр. 65/18).
Планирани поступци у овом документу обухватају поступање установе када се посумња или утврди
дискриминаторно понашање, начини спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и
одговорности детета, ученика, одраслог (у даљем тексту: учесник у образовању), родитеља, односно
другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања
од значаја за заштиту од дискриминације.
Планирани поступци у овом документу обухватају и поступање установе када се посумња или утврди
вређање угледа, части или достојанства личности у установи, начини спровођења превентивних и
интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите и друга питања од
значаја за заштиту.
Термини изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
које се односе.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ
АКТИВНОСТИ
1. Стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање
културе људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код
учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног
окружења, препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање.
2. Информисање о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и
заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
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ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Информисање свих у школи на часовима одељењског старешине и на седницама свих органа школе о
правима и дужностима и облицима дискриминације.
Критеријумими за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика
или трећег лица у установи образовања и васпитања
Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи
образовања и васпитања врши се у складу са Правилником о ближим критеријумима за препознавање
облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 22/16).
Увод
Под трећим лицем подразумева се лице које на посредан или непосредан начин учествује или утиче на
процес образовања и васпитања (члан управног одбора, члан школског одбора, школски полицајац,
просветни инспектор, просветни саветник, аутор уџбеника, издавач и др.).
Дискриминација и дискриминаторско поступање у образовању и васпитању
Дискриминација и дискриминаторско поступање у образовању и васпитању (у даљем тексту:
дискриминација) је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно
пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као
и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се
заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица,
националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу,
родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу,
генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном
статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту:
лична својства) у установи којом се неоправдано прави разлика или даје првенство, а нарочито она
којом се:
1) ограничава или ускраћује право на предшколско, основно и средње образовање и васпитање под
једнаким условима,
2) отежава или онемогућава упис лица или групе лица у установу, услед њиховог личног својства,
3) искључује лице или група лица из образовног система услед њиховог личног својства,
4) отежава или ускрађује могућност праћења наставе и учешћа у другим образовним односно
васпитним, активностима услед личног својства лица или групе лица,
5) деца, односно ученици, запослени или трећа лица разврставају по њиховом личном својству,
6) ускраћују или не предузимају мере подршке које су законом прописане, а по основу личног својства,
7) на други начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа са децом, ученицима или другим
лицима која учествују у образовном и васпитном процесу.

17

Сенћанска гимназија Сента

Четврта допуна Школског програма 2018-2022.

Посебне мере које се не сматрају дискриминацијом
Дискриминацијом се не сматрају посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и
напредовања лица, односно група лица која се налазе у неравноправном положају у процесу образовања.
Право на заштиту од дискриминације
Сваки учесник у систему образовања и васпитања има право да буде заштићен од свих облика
дискриминације.
Облици дискриминације и њихова манифестација
Непосредна дискриминација
Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица због његовог односно њиховог личног
својства у истој или сличној ситуацији у процесу образовања и васпитања или у ситуацијама које су
непосредно или посредно повезане са процесом образовања и васпитања било којим актом, радњом или
пропуштањем, стављају или би могли бити стављени у неповољан положај, нарочито ако се:
1) врши дискриминација деце и ученика од стране запослених у установи у процесу образовања и
васпитања,
2) врши дискриминација запослених, деце и ученика од стране трећих лица у вези са процесом
образовања и васпитања,
3) спроводи дискриминација према родитељима деце и ученика од стране запослених и трећих лица када
се она односи на процес образовања и васпитања,
4) на друге начине непосредно врши дискриминација.
Посредна дискриминација
Посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, у процесу образовања и васпитања или у
вези са процесом образовања и васпитања, због његовог односно њиховог личног својства, ставља у
неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу
једнакости и забране дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за
постизање тог циља су примерена и нужна.
Повреда начела једнаких права и обавеза
Повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, у процесу образовања и
васпитања, због његовог, односно њиховог личног својства неоправдано ускраћују права и слободе или
намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи
лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани и ако не постоји сразмера између
предузетих мера и циља који се тим мерама остварује.
Забрана позивања на одговорност
Дискриминација постоји ако се у процесу образовања и васпитања, односно у вези са процесом
образовања и васпитања према лицу, или групи лица неоправдано поступа лошије него што се поступа
или би се поступало према другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, односно
намеравају да траже заштиту од дискриминације или због тога што су понудили или намеравају да
понуде доказе о дискриминаторском поступању, а нарочито када се услед тога:
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1) деца, односно ученици не вреднују за њихов рад по истим критеријумима као остала деца и ученици,
2) деца, односно ученици, родитељ, запослени и трећа лица трпе претње и уцене,
3) деца, односно ученици, родитељ, запослени и трећа лица стављају у неповољан положај у образовноваспитном процесу,
4) деца, односно ученици, родитељ, запослени и трећа лица јавно излажу понижењу и подсмеху, а
њихове примедбе и захтеви игноришу.
Дискриминацијом не сматрају се поступци и мере које се предузимају према деци, односно ученицима
којима је потребна посебна подршка.
Удруживање ради вршења дискриминације
Удруживање ради вршења дискриминације постоји ако се у установи или у процесу образовања и
васпитања односно у вези са њим, образују удружења или групе чије је деловање усмерено на кршење
уставом, правилима међународног права и законом зајемчених слобода и права или на изазивање
националне, расне, верске и друге мржње, раздора или нетрпељивости, као и у свим другим случајевима
када удруживање има за циљ вршење дискриминације.
Говор мржње
Говор мржње је сваки облик изражавања идеја, информација и мишљења којима се подстиче
дискриминација, мржња и насиље против лица или групе лица учесника у процесу образовања и
васпитања, односно ма ког другог лица због његовог личног својства, а које је у вези са процесом
образовања и васпитања или радом установе, а нарочито:
1) исписивање порука или симбола на објектима установе или у њеном непосредном окружењу којим се
подстиче на дискриминацију, мржњу или насиље према учесницима у процесу образовања и васпитања
и сваком другом лицу или групи лица с обзиром на њихово лично својство,
2) коришћење уџбеника и других наставних средстава (у даљем тексту: уџбеник), часописа, јавних
гласила и других публикација, интернет сајтова и других средстава комуникације, на скуповима и
јавним местима у процесу образовања и васпитања који у себи садрже поруке дискриминације, мржње
или насиља,
3) коришћење других садржаја у образовно-васпитном раду који негативно и у омаловажавајућем
значењу говоре о лицу или групи лица с обзиром на њихово лично својство,
4) јавно изношење од стране учесника у образовно-васпитном процесу идеја, информација и мишљења
којим се позива на неједнак третман или насиље према било ком лицу или групи лица с обзиром на
њихово лично својство.
Узнемиравање и понижавајуће поступање
Узнемиравање и понижавајуће поступање постоји када су учесници у процесу образовања и васпитања,
од стране других учесника у процесу образовања и васпитања, односно трећих лица, услед свог личног
својства, у процесу образовања и васпитања или у вези са процесом образовања и васпитања, изложени
дискриминаторском поступању, које има за циљ или представља повреду достојанства и којим се ствара
осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара
понижавајуће и увредљиво окружење, а нарочито:
1) коришћењем погрдних имена, надимака и стереотипа којима се вређа њихово достојанство на основу
личног својства,
2) излагањем подсмеху постигнућа учесника у образовно-васпитном процесу, а нарочито деце и
ученика,
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3) излагањем подсмеху физичког изгледа, социјалног порекла, рода, пола, сексуалне оријентације,
односно било ког другог личног својства учесника у образовно-васпитном процесу,
4) јавним понижавањем и претњом примене непримерених казни и санкција према деци, ученицима и
другим учесницима у образовном и васпитном процесу,
5) дискриминаторским поступањем којим, супротно закону, долази до узнемиравања или понижавајућег
поступања према учесницима у образовном и васпитном процесу.
Посебни случајеви дискриминације
Посебни случајеви дискриминације су дискриминација у:
1) остваривању исхода и стандарда образовања и васпитања,
2) остваривању права на образовање и васпитање,
3) употреби језика и писма,
4) обезбеђивању безбедности деце и ученика и других учесника у образовном и васпитном процесу,
5) поштовању правила понашања у установи;
6) планирању и програмирању образовно-васпитног рада,
7) реализацији образовно-васпитног рада,
8) руковођењу и организовању рада (у даљем тексту: управљању) установом,
9) поштовању права детета, односно ученика, и других учесника у образовном и васпитном процесу,
10) прикупљању и употреби података о деци, ученицима, родитељим и запосленима када то законом или
подзаконским актом није предвиђено,
11) запошљавању и поступању према запосленима у установи,
12) другим областима од значаја за образовање и васпитање.
Дискриминација у остваривању стандарда и исхода образовања и васпитања и стандарда и исхода
васпитања и образовања
Дискриминација у оквиру остваривања исхода и стандарда образовања и васпитања постоји ако се:
1) за децу, односно ученика или групу деце, односно ученика услед њиховог личног својства очекује да
не достигну стандарде и исходе образовања и васпитања, већ се критеријуми према њима неоправдано и
унапред снижавају,
2) не обезбеђују услови који би омогућили сваком детету, односно ученику да без обзира на лично
својство оствари стандарде и исходе образовања и васпитања, а нарочито ако се не користе разноврсне
као и учење и оцењивање које је прилагођено потребама деце, односно ученика с обзиром на њихово
лично својство,
3) када се само, на основу личне процене, услед нижих очекивања образовних постигнућа детета или
ученика с обзиром на његово лично својство, врши неформално скраћивање или сужавање наставног
плана или програма који се реализује са осталом децом, односно ученицима или када се не примењују,
односно неоправдано прилагођавају стандарди чији исходи доводе до нижег или ниског нивоа
образовања детета, односно ученика,
4) када се, само на основу личне процене наставника, успоставе нижи или виши критеријуми оцењивања
за ученика, искључиво с обзиром на његово лично својство,
5) неостваривање задатих циљева у процесу образовања и васпитања приписује личном својству детета,
односно ученика,
6) ученику, услед личног својства, ускраћује додатна образовно-васпитна подршка, односно
индивидуализовани рад, а преводи се у старији разред,
7) не користе прилагођени стандарди и исходи постигнућа предвиђени законом за ученика, услед
његовог личног својства, а нарочито ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и када се не врши
стално праћење његовог развоја, услед његовог личног својства,
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8) не користе посебни стандарди и исходи постигнућа, прописани законом, за ученика са изузетним
способностима и када се не врши стално праћење његовог развоја услед његовог личног својства,
9) на друге начине врши дискриминација у оквиру остваривања општих исхода и стандарда образовања
и васпитања.
Дискриминација у остваривању права на образовање и васпитање у установи
Дискриминација у остваривању права на предшколско, основно и средње образовање постоји, ако
установа:
1) не примењује посебне и друге законом прописане мере у циљу пружања подршке при уписивању
деце, односно ученика из осетљивих друштвених група, а нарочито деце, односно ученика са
инвалидитетом и сметњама у развоју, деце, односно ученика припадника националних мањина, а
посебно ромске националне мањине у предшколском, основном и средњем образовању,
2) при упису деце и ученика тражи документа која нису законом односно подзаконским актом
предвиђена, као и када недостатак законом односно подзаконским актом предвиђених докумената
користи као разлог за искључивање деце и ученика (нпр. недостатак уверења о држављанству и сл.),
3) не примењује законом предвиђене мере за пружањем редовне и додатне и допунске образовне,
здравствене и социјалне подршке деци, односно ученицима у току предшколског, основног и средњег
образовања, којима је она потребна и на коју имају право,
4) не спречава вршење притиска на родитеље деце и ученика из осетљивих друштвених група да дају
сагласност да им се деца, односно ученици упуте на интерресорну комисију и упишу у специјалну
школу за образовање деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју,
5) ускраћује право детету, односно ученику на издавање јавних исправа прописаних законом којим се
уређује област предшколског васпитања и образовања, односно основног и средњег образовања и
васпитања, с обзиром на његово лично својство,
6) децу и ученике из осетљивих друштвених група смешта у објекте у тој установи чији су материјалнотехнички услови и опрема испод нивоа квалитета у другим објектима и на тај начин не обезбеђује
квалитет рада у складу са образовним стандардима,
7) не обезбеђује архитектонске могућности за несметан приступ деце и ученика са инвалидитетом у
објекте у образовно-васпитним установама, а посебно у оне у којима се реализује припремни
предшколски програм и основно образовање и васпитање,
8) не омогући коришћење уџбеника на језику и писму националне мањине, уџбеника прилагођених
потребама деце и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју, односно уџбеника на Брајевом писму
за слабовиду и слепу децу и ученике, у складу са законом,
9) на друге начине крши забрану дискриминације у остваривању права на образовање и васпитање.
Дискриминација у области употребе језика
Дискриминација у области употребе језика постоји ако се неоправдано и супротно закону:
1) припадницима националних мањина онемогућава образовно-васпитни рад на матерњем језику,
2) припадницима националних мањина онемогућава учење српског језика као нематерњег,
3) способности деце и ученика, њихов напредак у учењу и развоју процењују на језику који им није
матерњи, односно који не познају довољно и када се на основу тих процена доносе закључци који могу
да имају негативне последице за њихово даље образовање,
4) не обезбеђује додатна настава да деца и ученици науче језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад,
5) на други начин посредно или непосредно врши дискриминација деце, односно ученика у употреби
језика у образовању и васпитању.
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Дискриминација у области обезбеђивања безбедности деце, ученика, запослених и трећих лица
Дискриминација у области обезбеђивања безбедности деце, ученика, запослених и трећих лица, постоји
ако установа, супротно забрани насиља, злостављања и занемаривања утврђеној законом, с обзиром на
лично својство детета, ученика, запосленог и трећих лица, не обезбеђује исти ниво безбедности свој
деци, ученицима, родитељима, запосленима и трећим лицима у време боравка у установи и у току свих
активности које установа организује.
Дискриминација у области поштовања правила понашања у установи
Дискриминација у области поштовања правила понашања у установи постоји, ако се:
1) правила понашања у установи доносе без учешћа представника ученика, родитеља, односно
запослених, с обзиром на њихово лично својство,
2) правила селективно примењују или не важе једнако за све, односно када су деца, ученици односно
група деце или ученика на основу њиховог личног својства чешће подвргнути санкцијама,
3) правилима понашања у установи толеришу неприхватљива понашања према лицима или групи лица
на основу његовог личног својства,
4) на друге начине неоправдано прави разлика у поштовању правила понашања у установи, с обзиром на
лично својство детета, односно ученика, родитеља, запослених и трећих лица.
Дискриминација у области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и доношења
програма образовно-васпитног рада
Дискриминација у области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и доношења програма
образовно-васпитног рада постоји, ако се:
1) годишњим програмом рада, предшколским програмом, школским програмом, развојним планом
образовно-васпитне установе или програмом васпитног рада не планира обезбеђивање остваривања
специфичних потреба, ученика и родитеља,
2) ученици и родитељи, припадници осетљивих друштвених група нису пропорционално свом броју
укључени у развојно планирање, самовредновање и вредновање рада установе и реализацију образовноваспитног рада и наставних и ваннаставних активности кроз тела предвиђена законом као што су орган
управљања, савет родитеља и ђачки парламент у основним и средњим школама,
3) годишњи план рада, развојни план установе, предшколски или школски програм не одражава
специфичности локалне заједнице, а посебно услове у којима живе деца и ученици припадници
осетљивих друштвених група,
4) годишњи или месечни план код обавезних или изборних наставних предмета, развојни план установе
не узима у обзир елементе националне културе и традиције припадника националне мањине који живе
на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом,
5) кроз планове рада промовишу вредности културе припадника већинског или највише заступљеног
становништва, док се остале занемарују или ниподаштавају,
6) на друге начине врши дискриминација у планирању и програмирању образовно-васпитног рада и
доношењу програма образовно-васпитног рада.
Дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса
Дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса, односно при реализацији наставних и
ваннаставних активности постоји, ако се:
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1) приликом реализације образовно-васпитног процеса не уважавају индивидуална знања, способности и
предзнања детета, односно ученика, с обзиром на његово лично својство, а посебно деце, односно
ученика из осетљивих друштвених група,
2) у установи не предузимају мере за учешће родитеља деце и ученика у наставним и ваннаставним
активностима које треба да обезбеде пуну равноправност и једнакост деце, односно ученика с обзиром
на њихово лично својство, а нарочито ако се не предузимају мере за њихово укључивање у рад групе,
одељенске заједнице, родитељске састанке и заједничке консултације са васпитачем, одељенским
старешином, стручним сарадницима и другим запосленим у установи,
3) запослени у установи не реагују једнако или неоправдано праве разлику поводом изостанка ученика
са наставних и ваннаставних активности, или им је такво понашање ученика пожељно и прихватљиво,
односно ако такво понашање ученика толеришу, с обзиром на њихову припадност или неприпадност
одређеној групи или то чине с обзиром на ма које друго лично својство,
4) деца, односно ученици из осетљивих друштвених група, с обзиром на њихово лично својство, у
оквиру наставних активности укључују у допунске или корективне програме, без претходне провере и
вредновања њихових реалних могућности, знања и умећа или без континуираног праћења њиховог
напредовања,
5) не прати напредовање детета и ученика у односу на почетна знања и искуства или када се дете и
ученик не похваљује, односно не награђује и не промовише његово изузетно постигнуће или напредак
због припадности односно не припадности одређеној групи, односно с обзиром на његово лично
својство,
6) деца или ученици, а нарочито деца или ученици из осетљивих друштвених група неоправдано
искључују из рада вршњачких група или ученичких организација или ако се укључују у њих, али им се
не обезбеђује суштинска равноправност са другим члановима групе или организације, услед свог личног
својства,
7) дете, односно ученик, или његов родитељ с обзиром на лично својство, а нарочито услед припадности
одређеној друштвеној групи или услед социјалног порекла или материјалног стања искључује из
ваннаставних активности, а нарочито ако им је ограничен приступ секцијама, допунској и додатној
настави,
8) у спровођењу образовно-васпитног процеса, вредности заједница из којих деца, односно ученици или
родитељи долазе, извргавају подсмеху, омаловажавању или посматрају као мање вредне у односу на
вредности културе припадника већинског становништва и заједнице,
9) на друге начине врши дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса.
Сегрегација као посебно тежак случај дискриминације у спровођењу образовно-васпитног
процеса
Сегрегација као посебно тежак случај дискриминације у спровођењу образовно-васпитног процеса
постоји, ако:
1) се деца, односно ученици у установи или у вези са радом установе, услед свог личног својства,
неоправдано одвајају од друге деце, односно ученика,
2) се образују засебна одељења или групе из разлога који није у складу са законом,
3) у групи, одељењу, разреду или установи структура деце, односно ученика, у погледу припадности
различитим етничким и другим осетљивим групама драстично одступа од структуре деце, односно
ученика са подручја установе, осим уколико је то последица специфичности установе у складу са
законом.
Дискриминација у области управљања
Дискриминација у области управљања установом постоји ако:
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1) су ученици, родитељи или наставници, као припадници осетљивих друштвених група или услед
другог личног својства искључени из рада стручних и органа управљања установе, односно из тимова за
планирање и реализацију стратешких докумената установе, односно нису заступљени сразмерно свом
броју,
2) се приликом израде развојног плана установе не узима у обзир анализа образовних потреба деце,
односно ученика из осетљивих друштвених група што се одражава на израду и реализацију
акционих планова, јер њима није предвиђено непосредно учешће родитеља деце и ученика наведених
група као носилаца активности при решавању проблема,
3) приликом спровођења процеса самовредновања и вредновања квалитета рада установе деца и
ученици, односно родитељи деце и ученика из осетљивих друштвених група, а нарочито припадници
ромске националне мањине, нису укључени у репрезентативни узорак за испитивање стања и анализу
резултата,
4) ученици, а нарочито припадници ромске националне мањине, нису део узорка у домаћим и
међународним истраживањима која се тичу образовних исхода и постигнућа због припадности или не
припадности одређеној групи или личног својства,
5) на друге начине врши дискриминација у управљању установом.
Дискриминација у области поштовања права детета, односно ученика
Дискриминација у области поштовања права детета, односно ученика у образовању, постоји ако се деци,
односно ученицима на основу личног својства:
1) неоправдано ускраћује законом загарантовано право на партиципацију и давање мишљења и предлога
стручним органима, органу управљања, савету родитеља и директору, о мерама безбедности ученика,
годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, избору уџбеника и другим
питањима предвиђеним законом,
2) неоправдано ускраћују или им се од стране запослених или трећих лица у установи не пружа заштита
у остваривању других права детета и ученика која се односе на образовање и васпитање или су у вези са
образовањем и васпитањем, а проистичу из закона и међународних докумената који се односе на права
детета и ученика,
3) на друге начине крше права детета, односно ученика у образовању и васпитању на основу личног
својства.
Дискриминација у области обраде нарочито осетљивих података о деци, ученицима и другим
учесницима у систему образовања и васпитања
Дискриминација у области обраде нарочито осетљивих података о деци, ученицима, родитељима или
другим учесницима у систему образовања и образовања постоји, када руковалац незаконито прикупља
или користи такве податке у циљу довођења у неравноправан положај деце, ученика, родитеља или
учесника у систему образовања и васпитања, с обзиром на њихово лично својство, а нарочито ако се
такви подаци користе за неједнак третман деце, ученика, родитеља или учесника у систему образовања
и васпитања у установи.
Дискриминација у области рада и запошљавања у установи
Дискриминација у области рада и запошљавања у установи постоји ако се у установи неоправдано
нарушавају једнаке могућности лица за запошљавање и уживање под једнаким условима свих права из
области рада запослених у установи, с обзиром на лично својство тог лица, а нарочито ако се на основу
личног својства лица уводе додатни услови за запошљавање у установи, односно уколико се услед
личног својства запосленог у установи онемогућава његово право на стручно усавршавање и
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напредовање под једнаким условима или његово право да под једнаким условима учествује у раду
стручних и органа управљања установе.
Заштиту од дискриминације у области рада и запошљавања у установи из става 1. овог члана, ужива
лице у радном односу у установи, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по
уговору о делу или другом уговору у установи.
Дужност и одговорност учесника у образовном и васпитном процесу у вези са забраном
дискриминације
Сви учесници у образовном и васпитном процесу дужни су да поштују забрану дискриминације у
образовању и васпитању утврђену законом и овим правилником, те да се у образовном и васпитном
процесу уздрже од свих аката чињења или нечињења који могу да доведу до кршења забране
дискриминације.
Запослени, директор и трећа лица имају обавезу да препознају и надлежним државним органима пријаве
све случајеве дискриминације као и да предузму све друге радње и мере прописане законом.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Начини на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у
свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна
група, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као
појединци и група, савет родитеља).
2. Начини на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из
мањинских и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета,
здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава,
ризика од напуштања образовања и васпитања и др.
3. Облици и садржаји рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда,
развијања свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и
разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања различитости и др.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Превентивне активности и активности и мере које покреће установа у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
Значење појмова и израза у овом акту
Установа, у смислу овог акта, јесте предшколска установа, основна и средња школа и дом ученика. Под
простором установе подразумева се простор у седишту и ван њеног седишта у коме се остварује
васпитно-образовни, образовно-васпитни и васпитни рад, као и васпитни рад кроз дигиталне облике
комуникације (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).
Учесник у образовању, у смислу овог акта, јесте дете, ученик и одрасли уписан у установу.
Родитељ, односно други законски заступник, у смислу овог акта, јесте: родитељ, усвојитељ и други
законски заступник одређен за заштиту појединих права детета или ученика (у даљем тексту: родитељ).
Запослени, у смислу овог акта, јесте: наставник, васпитач, медицинска сестра-васпитач, дефектологваспитач, стручни сарадник, секретар установе, сарадник, педагошки, односно андрагошки асистент,
помоћни наставник, друго ненаставно особље и директор установе.
Треће лице, у смислу овог акта, јесте: предавач, приправник-стажиста, тренер, водитељ, инструктор,
радник обезбеђења и друго лице са којим је установа закључила одговарајући уговор, као и хранитељ,
чланови породице, лични пратилац, члан органа управљања, инспектор, просветни саветник, аутор
уџбеника, издавач и друга лица која се по било ком другом основу налазе у простору установе или
присуствују образовно-васпитном раду.
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање којим се на
непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако
поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се
заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној
припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном
идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу,
генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном
статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим
основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Извршилац дискриминације, у смислу овог акта, јесте лице - учесник у образовању, запослени,
родитељ или треће лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или
пропуштањем чињења врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим,
у свим релацијама.
Дискриминисано лице, у смислу овог акта, јесте лице - учесник у образовању, запослени, родитељ и
треће лице, група - учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и
тела установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са
њим.
Насиље и злостављање, у смислу овог акта, јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности учесника у образовању, запосленог и родитеља.
Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте
насилно.
Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица
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које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Када се узнемиравањем и
понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, понашање се квалификује као
дискриминација.
Превенција дискриминације, вређања угледа, части и достојанства личности
Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у смислу овог акта,
јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног
понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности, у било ком од односа,
подигне свест свих у установи о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно
установу.
Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује
атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности.
У примени овог акта дужност установе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и
развој сваког учесника у образовању, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се
вређа углед, част или достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и
извршиоца дискриминације.
Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и
доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације:
1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи - нулта толеранција на све облике
дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, спречавању и
сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње
(спољашња заштита - породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих послова,
центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове образовања (у даљем
тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана - омбудсман,
органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, ефикасно и координисано у спречавању и
сузбијању дискриминаторног понашања.
Права, обавезе и одговорности лица у превенцији дискриминације и понашања којима се вређа
углед, част и достојанство личности
Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и
активности, личним понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно,
инклузивно и безбедно образовно окружење за све - учеснике у образовању, за родитеље, запослене и за
трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу
дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности.
Наставник, васпитач, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и
начина рада са учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који
утичу на промену понашања, који помажу превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању
осетљивости на повреде осећања других лица и група по неком од заштићених личних својстава,
развијању толеранције, прихватања и уважавања различитости, конструктивног превазилажења сукоба и
др.
Стереотип, у смислу овог акта, подразумева унапред створено и широко прихваћено мишљење о
одређеној групи, при чему се свим припадницима групе приписују иста обележја и негирају њихове
индивидуалне карактеристике.
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Предрасуда, у смислу овог акта, подразумева научени образац мишљења који је логички неоснован,
упорно одржаван социјални став према некој групи, који се лако шири и утиче на формирање
негативног мишљења и односа према одређеној групи.
Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише
дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према припадницима мањинских
и осетљивих друштвених група, посебно, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених
тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од
напуштања образовања и др.
Присутни запослени и дежурни наставник, односно васпитач и сваки наставник, васпитач, стручни
сарадник, одељењски старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди заштиту
учесника у образовању од сваког облика дискриминације и дискриминаторног понашања, заустављањем
понашања које се непосредно врши и смиривањем дискриминисаног лица, извршиоца дискриминације и
посматрача.
Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: уважавају и поштују личност
и национални, полни, верски, родни, сексуални и све друге аспекте идентитета учесника у образовању,
родитеља, запослених и трећих лица; поштују правила установе која се односе на забрану
дискриминације и дискриминаторног понашања и принципа једнаких могућности; активно учествују у
активностима које се остварују у установи - одељенској заједници, ученичком парламенту и органима и
телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације и дискриминаторног понашања; својим
понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања
угледа, части или достојанства личности.
Родитељ је дужан да у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у мерама и
активностима које се планирају, припремају и спроводе ради спречавања дискриминаторног понашања;
уважава и поштује личност и све аспекте идентитета свог детета, друге деце, ученика, одраслих, других
родитеља, запослених и трећих лица. Родитељ детета и ученика не сме својим понашањем у установи да
подстиче, помаже, изазове или на било који начин допринесе дискриминацији и вређању угледа, части
или достојанства личности.
Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности
Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности којима се
обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног
поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део предшколског, односно школског
програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности,
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника
у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и
вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се
превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.
Програм превенције садржи:
1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у
свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна
група, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као
појединци и група, савет родитеља);
2) начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из
мањинских и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета,
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здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава,
ризика од напуштања образовања и васпитања и др.;
3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање
културе људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код
учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног
окружења, препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање;
4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у
спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања;
5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда,
развијања свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и
разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања различитости и др.;
6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно
понашање;
7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе,надлежним
органима, службама и др.;
8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и
кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа
углед, част или достојанство личности;
9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма
спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних
пријава;
(2) распрострањеност различитих облика дискриминације;
(3) број лица изложених дискриминаторном понашању;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака
против запослених због дискриминаторног понашања;
(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу
толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности инедискриминацију;
(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.;
(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег
усавршавања.
Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, установа
врши анализу стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа
учествују и представници учесника у образовању и родитеља. Анализа се разматра у одељењима (часови
одељењског старешине и одељењских заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту,
стручним органима и тимовима и на савету родитеља.
Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру доношења аката установе (развојни
план, годишњи план рада, план стручног усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом
спровођењу и разматрања поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје директора о свом раду и раду
установе.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Установа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем
тексту: тим за заштиту).
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;
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2) припрема програм превенције;
3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућностима пружања подршке и помоћи;
4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање
у случајевима дискриминаторног понашања;
5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и
учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање;
6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања;
7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору;
8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и
службама, ради спречавања и заштите од дискриминације;
9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју
пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др.
Број и састав чланова тима за заштиту зависи од величине и специфичности установе (ниво, врста,
организација рада, издвојена одељења, број учесника у образовању из мањинских и осетљивих
друштвених група и др.).
Директор образује тим за заштиту.
Стални састав тима за заштиту чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар
установе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда наставника и
васпитача установе, а може из реда родитеља, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе,
односно стручњака за поједина питања.
Директор одређује психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог - члана тима за заштиту,
одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног
понашања у којима учествује тим.
Седницама тима за заштиту могу да присуствују представници ученичког парламента и савета
родитеља.
У планирању и спровођењу активности у овој области остварују пуну сарадњу и координисано делују
тим за заштиту и други стручни органи у установи, укључујући и могућност спровођења заједничких
мера и активности.
Тим за заштиту примењује, осим Закона: Правилник о протоколу, Правилник, овај акт и друге
подзаконске акте који прописују поступање установе у случајевима повреда Законом прописаних
забрана и тежих повреда обавеза ученика и одраслих.
Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на
превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима - за
инклузивно образовање, самовредновање и др.
У ситуацијама када се примети да постоји одступање од прописаних принципа, тим за заштиту реагује у
сарадњи са органима установе.
Важно је да у установи постоји свест свих запослених да тим за заштиту не може сам да остварује
планиране мере и активности. До резултата се долази само учешћем и одговорношћу сваког лица у
стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и учење. Због осетљивости и сложености
проблема, тиму за заштиту је неопходна стална подршка и ангажованост стручних органа и других
тимова, директора, органа управљања, савета родитеља, општинског савета родитеља и локалне
заједнице. За активности које тим за заштиту планира и предлаже на нивоу установе, директор задужује
и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији дискриминације и насиља.
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1. Обликци и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно
понашање.
2. Начини, облици и садржаји сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе,надлежним
органима, службама и др.
3. Начини поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и
кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа
углед, част или достојанство личности.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Интервенција
У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства
личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних,
ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других облика
дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и
инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и
националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и
претпостављеним или стварним личним својствима.
Расизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање лица или групе лица засновано на ставу
да неке расе имају супериорне карактеристике у односу на друге.
Сексизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање засновано на ставу да је мушки пол
супериоран у односу на женски.
Хомофобија и трансфобија, у смислу овог акта, подразумева страх, мржњу и нетолеранцију према
ЛГБТИ лицима и према сваком понашању које је изван оквира родних улога.
Ксенофобија, у смислу овог акта, подразумева интензивно и ирационално исказивање мржње према
странцима.
Исламофобија, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према исламу и
муслиманима.
Антисемитизам, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према Јеврејима,
као религијској групи или нацији.
Антициганизам, у смислу овог акта, подразумева посебан вид расизма усмерен према ромском народу, а
идеологија је заснована на историјски потхрањеним идејама о расној надмоћности појединих народа, а
који се изражава кроз насиље, говор мржње, израбљивање, стигматизацију и дискриминацију.
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Аблеизам, у смислу овог акта, подразумева негативне предрасуде у односу на лица са сметњама у
развоју и инвалидитетом.
Родна равноправност, у смислу овог акта, подразумева заштиту права лица по основу пола и рода, а
родна улога - скуп очекивања заједнице у вези са понашањем лица у односу на његову полну
припадност.
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, части
или достојанства личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање) зауставља, осигурава
безбедност учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе - дискриминисана лица,
сведоче или чине - извршиоци дискриминације), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за
све учеснике и прате се ефекти предузетих мера.
У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, када
се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (дете-дете, ученик-ученик,
одрасли-одрасли; учесник у образовању - запослени; учесник у образовању - родитељ; учесник у
образовању - треће лице у установи); запосленог (запослени - учесник у образовању, запослениродитељ, запослени-запослени, запослени - треће лице); родитеља (родитељ - учесник у образовању,
родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ - треће лице); треће лице (треће лице - учесник у
образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени; треће лице - треће лице).
Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена,
предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању прописане Законом и овим актом.
Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом, родитељу и
трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним државним органима,
органима аутономне покрајине и локалне самоуправе.
У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку,
у складу са Законом.
Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета које је
ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је родитељ
извршилац дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у судском поступку, у
складу са законом.
Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку пред
Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја.
Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у образовању
Дискриминација у области образовања и васпитања уређена је Законом, а ближи критеријуми за
препознавање облика дискриминације прописани су Правилником и обавезују све учеснике у
образовном и васпитном процесу на дужност поштовања те забране и уздржавања од свих аката чињења
или нечињења који могу да доведу до кршења исте.
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног
понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се
уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у
зависности од:
1) узраст учесника у образовању;
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања;
3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање;
4) последица дискриминаторног понашања.
Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према наведеној
матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се
предузимају у интервенцији.
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Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране
учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитнодисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору установе у време
образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће,
води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен Законом.
Елементи матрице јесу:
1) узраст учесника у образовању
Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у односу
на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица
према лицу, односно групи лица, и то:
(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (детедете, ученик-ученик,
одрасли-одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво;
(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу,
квалификује се као други ниво;
(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој групи,
квалификује се као трећи ниво.
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, односно лица
са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској припадности или
етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским
особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у
следећи тежи облик дискриминације.
Поновљена дискриминација, у смислу овог акта,подразумева више пута поновљено понашање лица или
групе лица, односно поступање установе, њених органа или тела које је засновано на повређивању
личних својстава лица или групе лица, а продужена - која се чине у дужем временском периоду према
истом лицу или групи лица.
3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних порука или
предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са сигурношћу може
закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, проузрокују осећај
понижености,узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара
понижавајуће и увредљиво окружење.
Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, односно дуже
траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација другог нивоа.
Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, понижавајуће
и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања или одбацивања лица
или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација трећег нивоа.
4) последица дискриминаторног понашања
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања физичког,
односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у следећи тежи
облик дискриминације.
Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена служба, установа
социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, јединица локалне
самоуправе, Повереник, правосудни органи и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво
дискриминације.
Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и активности.
Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања учесника у
образовању, су:
- излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности;
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- омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства;
- имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у образовању са
сметњама у развоју или инвалидитетом;
- ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља припадника одређене групе;
- изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе;
- причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе;
- промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица и дечака;
- певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;
- слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или
друштвених мрежа;
- вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним похвалама;
- неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника мањинске групе;
- игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства;
- одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства;
- омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.
Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације запослени или треће лице у
установи
Стављање у неповољнији положај
Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се лице или група лица због свог личног
својства ставља у неповољнији положај у било којој активности у процесу образовања и васпитања или
у вези са њим.
Примери појединих типичних ситуација стављања у неповољнији положај учесника у образовању су:
- одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног својства;
- фактичко скраћивање или сужавање плана и програма наставе и учења намењено учеснику у
образовању из осетљиве друштвене групе;
- необезбеђивање додатне образовне подршке, односно индивидуализованог рада детету и ученику коме
је таква помоћ потребна;
- неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих ромске националности;
- необезбеђивање наставног материјала прилагођеног учесницима образовања са инвалидитетом и
сметњама у развоју;
- необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене његовим потребама;
- неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у ученичке парламенте и слично;
- изостанак прописаног поступања у случају непохађања припремног предшколског програма, односно
непохађања наставе од стране деце из осетљивих друштвених група и ученика са инвалидитетом и
сметњама у развоју;
- изостављање учесника у образовању из појединих активности у току наставе због његових личних
својстава;
- давање неоправданих погодности учеснику у образовању због личних својстава или социјалног статуса
његових родитеља;
- необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве друштвене групе о родитељском састанку;
- пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на занемаривање учесника у образовању из
осетљиве друштвене групе;
- искључивање деце и ученика из осетљивих група из вршњачких активности у оквиру слободног
времена у установи.
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Тешки облици дискриминације
Тешки облици дискриминације, утврђени законом о забрани дискриминације, као што су: виктимизција,
сегрегација, говор мржње, подстицање и удруживање ради вршења дискриминације, физички напад
мотивисан мржњом због националне припадности, вере, пола или другог личног својства и сви други
облици дискриминације који изазивају нарочито тешке последице по дискриминисано лице, односно
групу, сврставају се у трећи ниво.
Виктимизација, у смислу овог акта, подразумева шиканирање и малтретирање лица или групе лица која
тражи заштиту од дискриминације, која је пријавила или сведочи у корист дискриминисаног лица.
Сегрегација, у смислу овог акта, подразумева одвајање припадника одређене групе од других лица или
група лица, а у образовању и васпитању - издвајање одређених категорија учесника у образовању у
специјалне школе, посебне предшколске и школске објекте, посебне групе, одељења или подгрупе у
оквиру одељења, из разлога који није у складу са Законом и посебним законом.
Узнемиравање и понижавајуће поступање учесника у образовању, као извршиоца дискриминације
подразумева обраћање лицу или припадницима одређене групе лица и квалификује се као први ниво
дискриминације, а говор мржње подразумева обраћање учесника у образовању најширој публици и
неодређеном кругу људи, којим се подстиче дискриминација, мржња или насиље против припадника
одређене групе.
Ако група учесника у образовању својим удруженим понашањем узнемирава и понижава друго лице
или групу, а то понашање се понавља или траје, овај облик дискриминаторног понашања квалификује се
као трећи ниво.
Уколико је физички напад мотивисан мржњом, установа предузима и активности као у случајевима
насиља трећег нивоа.
Поједини примери тешких облика дискриминације су:
- неоправдано формирање посебних одељења за учеснике у образовању по основу њиховог личног
својства, на пример посебна одељења учесника у образовању ромске националности
(сегрегација);
- излагање руглу ученика који је тражио заштиту од дискриминације (виктимизација);
- неоправдано смањивање оцене ученику чији је родитељ пријавио дискриминацију над дететом
(виктимизација);
- исписивање расистичких, ксенофобичних, антисемитских, антиисламских, хомофобичних,
секстистичких порука или симбола на објектима установе или у њеном непосредном окружењу
(говор мржње);
- позивање на насиље према припадницима ЛГБТИ популације путем друштвених мрежа (хомофобија);
- организовање неформалне групе ради слања претећих или увредљивих расистичких,
националистичких, ксенофобичних, антисемитских, антиисламских, хомофобичних, секстистичких
порука лицима која припадају одређеној друштвеној групи (удруживање ради дискриминације);
- излагање руглу и подсмеху учесника у образовању из осетљивих друштвених група, нпр. ромске
девојчице (вишеструка или укрштена дискриминација), са сметњама у развоју и инвалидитетом
(аблеизам);
- континуирано омаловажавање истог учесника у образовању по основу његовог личног својства које
дуже траје (продужена дискриминација);
- физички напад на учесника у образовању, родитеља или запосленог мотивисан мржњом због њихове
националне припадности, вере, социјалног статуса или другог личног својства.
Поступање установе у случају дискриминаторног понашања учесника у образовању
Установа поступа у складу са овим актом увек када је учесник у образовању дискриминисано лице,
извршилац дискриминације, односно сведок.
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Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на основу сумње или
информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила.
Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, коришћењем дигиталних
средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или посредно - од његовог
родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на основу анонимне пријаве.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање припрема,
догађа или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је следећи:
1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се догодило
обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно. Циљ проверавања информације јесте
утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на
дискриминаторско поступање. Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени
Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и
ученик.
Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео записа,
уколико установа има електронски надзор над простором, анонимном анкетом учесника у образовању и
на други начин примерен облику и врсти дискриминаторног понашања.
Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор
поступа у складу са Законом.
У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и прати понашање
учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и
активности за повреду законске забране дискриминације.
2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих запослених у
установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника, односно васпитача или
радника обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике.
У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање зато што је
сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ.
Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће се
пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални
рад.
Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем дискриминације и са
дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по наставак сукоба, и заједно
учесницима и родитељима.
3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања сукоба учесника детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) установа обавештава и
позива родитеља на пријављени број контакт телефона. Уколико родитељ није доступан, установа одмах
обавештава центар за социјални рад.
4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: разјашњавања
околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа дискриминације, ризика и
предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане
акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта, за учесника у образовању су: први, други и најтежи
- трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за
заштиту прикупља све релевантне податке, консултује, осим директора, одељењског старешину,
дежурног наставника, односно васпитача, радника обезбеђења, другог запосленог као очевица,
представника ученичког парламента. Тим за заштиту информише родитеље и укључује их у појачан
васпитни рад и план заштите од дискриминације.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не
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могу са сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће мере и активности,
у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: Министарство
- школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, Повереника и др.
5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације.
План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике
- дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације зависи
од: узраста и броја учесника, облика и нивоа дискриминације, последица по лице и колектив и сл.
План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и ставова који су
допринели дискриминаторном понашању - појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди
законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно одељењском заједницом,
укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих
активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника у
заједницу. Мере и активности се предузимају укључивањем учесника у образовању, усклађене са
његовим развојним могућностима.
Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или васпитног
рада који у интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовно-васпитни рад, предложиће
тиму за пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног образовног плана.
План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином,
односно васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и
родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана
заштите, када год је могуће, установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе,
ученичког парламента, као и учеснике у дискриминацији.
План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у
сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и
службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и
службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним органима,
организацијама и службама и обавештава Министарство - надлежну школску управу, у року од 24 сата
од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или
центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји сумња или је
утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију са медијима остварује
председник органа управљања.
6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим
за заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере успешности, даљег планирања
заштите и других активности установе. Установа прати понашање учесника у образовању које је
дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и оних који су индиректно били
укључени (сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.
Поступање установе у случају дискриминаторног понашања запосленог према учеснику у
образовању
Установа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац дискриминације, а
дискриминисано лице, односно сведок-учесник у образовању.
Сазнање о дискриминаторном понашању запосленог у установи може да се добије: опажањем,
сумњомили информацијом да се дискриминација припрема, догађа или се догодила.
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Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, као и на основу анонимне
пријаве, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у
образовању или посредно - од његовог родитеља, вршњака, других запослених или трећих лица као
сведока.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације дискриминаторно
понашање запосленог припрема, догађа или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је:
1) Заустављање дискриминаторног понашања јеобавезасваког лица које има сазнање о
дискриминаторном понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и позивањем
помоћи.
2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у образовању.
3) Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно одељењског старешине
одвија се паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са најминималнијим
временским размацима.
4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се прикупљају информације
о дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних чињеница предузимају мере у
складу са Законом. Тим за заштиту предузима мере и активности у односу на дискриминисано лице,
односно лица - учесника у образовању.
5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних чињеница за
доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у образовању као
дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби обавља консултације са одговарајућим стручњацима
и установама и укључује надлежне службе. Одељењски старешина, односно васпитач у сарадњи са
тимом, информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад или план заштите.
6) ОбавештавањеМинистарства - надлежне школске управе, од стране директора установе у року од 24
сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог према учеснику у
образовању и на основу релевантних чињеница покреће и води дисциплински поступак, у складу са
Законом.
7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и сведоку учеснику
у образовању врши се континуирано.
У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, кораци су
исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту може да предложи план
заштите учесника у образовању и активности у вези са едукацијом родитеља, односног трећег лица које
није запослено у установи.
Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује Министарству.
Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у сарадњи са просветним саветником, утврђује
чињенице о поступању установе и њених органа о обезбеђивању заштите учесника у образовању и
запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и од понашања које вређа
углед, част и достојанство, а у складу са Законом, посебним законом, Правилником, Правилником о
Протоколу и овим актом. О утврђеним чињеницама, односно наложеним мерама и роковима за
отклањање неправилности и недостатака, просветни инспектор обавештава орган управљања установе и
министра. Уколико постоји сумња да је учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај,
односно да је повређена забрана дискриминације, насиља злостављања и занемаривања, просветни
инспектор подноси пријаву, односно захтев надлежном органу.

38

Сенћанска гимназија Сента

Четврта допуна Школског програма 2018-2022.
ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ
1. Начини праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма
спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:
1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних
пријава;
2) распрострањеност различитих облика дискриминације;
3) број лица изложених дискриминаторном понашању;
4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака
против запослених због дискриминаторног понашања;
5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу
толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности инедискриминацију;
6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.;
7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег
усавршавања.
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:
1) прати остваривање програма заштите установе;
2) евидентира све случајеве дискриминације у установи;
3) прати остваривање конкретних планова заштите;
4) анализира стање и извештава.
О случајевима дискриминације тим за заштиту води педагошку документацију и евидентира податке о
дискриминисаним лицима, извршиоцима дискриминације, догађају, предузетим радњама и др.
Педагошку документацију води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно,
други члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим за заштиту сачињава извештај два пута
годишње, који директор доставља органу управљања, савету родитеља и ученичком парламенту.
Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о раду установе и
доставља се Министарству - односно надлежној школској управи. Извештај обавезно садржи: анализу
ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту
случајева дискриминације, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте.
Овлашћено лице у установи има обавезу да ажурира податке о дискриминацији.
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима учесника у образовању у складу да
прописима којима се уређује заштита података о личности.
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На основу анализа стања, праћења дискриминације, вредновања квалитета и ефикасности предузетих
мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите од
дискриминације учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих лица.

СЕГРЕГАЦИЈА
Сегрегација представља издвајање учесника у образовању на основу личног својства, и то када се:
1) учесници у образовању у установи или у вези са радом установе, услед свог личног својства,
неоправдано одвајају од других учесника и искључују из активности групе или одељења;
2) образују засебне групе или одељења из разлога који није у складу са Законом и посебним законом;
3) у групи, одељењу, односно у установи структура учесника у образовању у погледу припадности
различитим етничким и другим осетљивим друштвеним групама драстично одступа од структуре деце и
ученика са подручја установе, осим уколико је то последица специфичности установе, у складу са
законом.
Драстично одступање од структуре деце и ученика са подручја установе, када то није последица
специфичности установе у складу са законом, у смислу овог акта јесте више од 25% деце из осетљивих
друштвених група у предшколској установи и ученика у основној школи, групи и одељењу појединачно.
Ако је установа на подручју јединице локалне самоуправе у близини насеља у коме живи национална
мањина или осетљива друштвена група, структура деце и ученика у установи треба да одражава
структуру становништва целе јединице локалне самоуправе, осим ако се ради о образовању на језику
националне мањине, у складу са законом.
ПРЕВЕТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Превенција
Превентивне активности установе на спречавању сегрегације
У циљу спречавања сегрегације установа спроводи следеће активности:
- формирање етнички, језички, социјално разноврсних група или одељења која су у складу са
структуром учесника у образовању на подручју јединице локалне самоуправе као целине, а не само у
њеном једном делу;
- организовање активности које су усмерене на подизање свести запослених у установи и родитеља о
препознавању и мерама за спречавање сегрегације;
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- јачање капацитета запослених за пружање додатне подршке, конципирање програма и предузимање
активности усмерених на унапређивање односа међу учесницима у образовању, прихватање
различитости и развоју интеркултуралности;
- организовање састанка савета родитеља установе и родитељских састанака у групама и одељењима и
обавештавање савета, односно родитеља о структури деце и ученика у установи, положају деце и
ученика из осетљивих друштвених група и добробитима које сва деца и ученици имају у групама и
одељењима која су етнички, језички и социјално разноврсна;
- обезбеђивање сразмерне заступљености родитеља деце и ученика припадника националне мањине у
савету родитеља и општинском савету родитеља. Установа у којој стичу образовање припадници
националних мањина статутом уређује и обезбеђује сразмерну заступљеност родитеља деце и ученика
припадника националне мањине, односно друштвено осетљивих група;
- обезбеђивање додатне подршке за укључивање у вршњачку групу и инклузивно образовање кроз мере
индивидуализације наставе, интензивног учења српског језика или језика националне мањине и друге
мере подршке у складу са потребама учесника у образовању, у складу са Законом.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Директор, наставници, стручни сарадници и руководиоци органа школе (одељењска заједница,
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и
групно, савет родитеља).
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ
Током школске године.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Интервенција
У установи се интервенише одмах: када се сумња у сегрегацију, када поступци родитеља на промени
издвојеног одељења - објекта предшколске установе или основне школе доведу до сегрегације и када је
утврђено постојање сегрегације.
У случају сумње у постојање сегрегације, свако има право да иницира њено утврђивање.
Иницијативу за спровођење интервентних активности на нивоу установе може покренути установа у
којој постоји сегрегација, орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручнопедагошког надзора, општински савет родитеља, Повереник, Заштитник гађана, Омбудсман,
организације које се баве заштитом људских права.
Када просветни инспектор самостално или са просветним саветником утврди да у установи има више од
25% учесника у образовању и који су услед свог личног својства или етничке припадности организовани
у посебна одељења или групе које нису у складу са законом или када њихов број не одражава структуру
становништва на нивоу јединице локалне самоуправе, налаже установи мере са роковима за
десегрегацију. Ако орган инспекцијског надзора у оквиру контролног инспекцијског надзора утврди да
установа није ни након предузетих мера и активности извршила десегрегацију јер активности
превазилазе границе њених објективних могућности, извештава о томе министра, школску управу
Министарства и орган локалне самоуправе, ради предузимања заједничких мера и активности и
доношења акционог плана десегрегације.
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Директор установе поступа по службеној дужности или по иницијативи, тако што одмах предузима мере
и активности у случају када се сумња и када је утврђена сегрегација. Приликом препознавања
сегрегације, установа користи податке чији је руковалац, у складу са Законом.
Сматра се да је директор предузео мере десегрегације, ако је у границама објективних могућности
предузео мере и активности у установи и писмено обавестионадлежне органе, министра, школску
управу Министарства и јединицу локалне самоуправе о предузетим мерама и обавештава их о њиховим
ефектима.
Сматра се да је директор савесно поступао на десегрегацији и у случају када је, након исцрпених
могућности у установи, захтевао у писменом облику помоћ и укључивање: надлежног органа јединице
локалне самоуправе, надлежне школске управе Министарства, Повереника и Заштитника грађана,
односно Омбудсмана.
Уколико је прилив деце из осетљивих друштвених група приликом уписа у припремни предшколски
програм, у први разред, преласка на нови ниво образовања, преласка из друге установе већи од 25%,
установа је дужна да обавести министра и јединицу локалне самоуправе.
Директор установе је одговоран за непредузимање или неблаговремено предузимање одговарајућих
мера (у случајевима повреда свих забрана, тежих повреда радних обавеза запослених и тежих повреда
обавеза ученика утврђених Законом) и због таквих непоступања, министар разрешава директора.
Мере и активности које се спроводе у установи у процесу десегрегације
У установи у којој се препозна да постоји сегрегација састав тима за заштиту проширује се у складу са
потребом и:
- припрема план десегрегације;
- координира и прати спровођење плана десегрегације кроз мере и активности примерене
специфичностима ситуације сегрегације у установи.
Тим за заштиту у поступку израде плана десегрегације консултује и активно укључује:
- родитеље деце и ученика који су изложени сегрегацији;
- децу и ученике који су изложени сегрегацији;
- представнике родитеља деце и ученика из већинске заједнице;
- представнике ученичког парламента;
- представника органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове образовања;
- представника центра за социјални рад;
- представника дома здравља;
- представника организације које се баве заштитом људских права.
План десегрегације утврђује се на основу анализе узрока сегрегације, специфичности установе и
расположивих ресурса. Њиме се дефинишу: временска динамика остваривања, одговорна лица,
интервентне активности, праћење ефеката и кориговање мера у складу са резултатима праћења и
показатељи којима се прате резултати.
Трајање мера десегрегације зависи и од чињеница које су утицале на појаву сегрегације и околности у
којима се дешава десегрегација.
У случајевима где је препозната сегрегација, осмишљавање, координацију, извештавање праћење ових
активности координира тим за заштиту, а надлежна школска управа Министарства прати ефекте
примене плана десегрегације и о њима извештава министра.
У случају постојања посебних група или одељења из разлога који није у складу са законом, установа
спроводи следеће одговарајуће активности у оквиру плана десегрегације:
- израда плана распоређивања деце и ученика који су били у посебним групама или одељењима, из
разлога који нису у складу са законом, у друге групе, односно одељења уз вођење рачуна да њихов број
драстично не одступа од структуре деце, односно ученика са целокупног подручја јединице локалне
самоуправе;
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- у случају учесника у образовању ромске националности, избеглица или мигранта, њихов број у једној
групи или одељењу не може бити већи од 25% од укупног броја учесника у образовању;
- активности усмерене на подизање свести запослених у установи о препознавању сегрегације и њеним
последицама, као што су: презентације анализе стања и дискусије на седницама васпитно-образовног,
односно наставничког већа, радионице за превазилажење предрасуда и прихватање културолошких
разлика; радионице за израду плана десегрегације, састанке актива и усаглашавање начина рада;
састанке са осталим учесницима у процесу (центром за социјални рад, надлежном школском управом
Министарства итд.);
- јачање компетенција запослених за унапређивање квалитета наставе и учења, пружање подршке
ученицима који су у ризику од осипања и ризичног понашања, формативно оцењивање итд.;
- активности чији је циљ припрема све деце и ученика у установи укључујући децу и ученике који су
били у сегрегисаном окружењу за креирање толерантне атмосфере, за интеркултуралност и инклузивно
образовање, уз одговарајућу разраду механизама безбедности, превенције конфликата међу децом и
ученицима као и атмосфере уважавања различитости;
- јачање веза са породицом и локалном заједницом. Организација састанка савета родитеља и
обавештавање родитеља о ситуацији у установи, представљање плана десегрегације и добробити које ће
сви ученици имати;
- укључивање вршњачке подршке (формирање вршњачког тима за подршку новопридошлим ученицима,
укључивање ученичког парламента и предочавање значаја њихове улоге у целом процесу);
- обавештавање надлежног органа јединице локалне самоуправе о потреби обезбеђивања превоза деце и
ученика или средстава за превоз деце и ученика уколико постоји таква потреба у процесу десегрегације.
Мере које се примењују за појединачно дете и ученика током процеса десегрегације
У зависности од врсте сегрегације прописане Правилником, тим за заштиту и тим за инклузивно
образовање у сарадњи спроводе следеће активности које су обавезни део плана десегрегације, а које су
усмерене на појединачно дете и ученика:
- израда плана подршке за свако дете и ученика који је био изложен сегрегацији и који треба да буде
премештен у другу групу или одељење, другу радну јединицу предшколске установе или школу.
Установа израђује план транзиције, обезбеђује мере психосоцијалне подршке у циљу развијања
самопоуздања, самопоштовања, комуникационих вештина, организује мере индивидуализације, по
потреби израђује индивидуални образовни план, а на основу претходно остварених, евидентираних и
вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика и остварује га
у сарадњи са родитељем;
- укључивање детета и ученика који су због свог личног својства били изложени сегрегацији у све
школске активности, уз извршена прилагођавања на основу плана подршке за дете и ученика или
индивидуалног образовног плана;
- организовање интензивног учења (индивидуализована допунска настава, додатна настава и
индивидуални рад), одговарајуће подршке вршњака деци и ученицима који не познају језик наставе
(препоручљиво је формирати парове за подршку где ученик који боље зна језик може помоћи другом
ученику);
- организовање вршњачког учења, свакодневних заједничких активности и образовноваспитног рада са
вршњацима из других одељења и израда плана транзиције ка редовним одељењима у циљу инклузије;
- организовање распореда седења деце и ученика у оквиру одељења или групе који подразумева честе
ротације.
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