ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
Циљ и задаци
1. Осмишљавање и предузимање превентивних мера у циљу спречавања појаве
асоцијалног понашања код ученика
2. Оспособљавање за уочавање присуства асоцијалног понашања код ученика
3. Правовремено предузимање адекватних мера у циљу спречавања развијања
асоцијалног понаша код ученика
4. Успостављање сарадње са надлежним институцијама и породицом у циљу
усаглашеног деловања

АКТИВНОСТ

Правовремено уочавање ученика чија породична средина
(нефукционални односи у породици) представља ризик за
појаву малолетничке делинквенције
Идентификовање ученика без једног или оба родитеља,
ученика који живе одвојено од родитеља, хранитељске
породице и самохрани родитељи и појачавање васпитног рада
школе

Израда плана сарадње школског полицајца, педагога и
одељенског старешине
Идентификовање ученика са тешкоћама у учењу и понашању
Израда плана васпитног и васпитно-дисциплинског рада са
ризичним категоријама ученика за појаву малолетничке
делинквенције

Укључивање ученика у спортски и хуманитарни рад (Црвени
Крст, спортске активности, пројекти превенције наркоманије
и малолетничке деликвенције и др.)
Радионица на тему превенције наркоманије (по избору
одељенског старешине)

предметни
професор,
одељенски
старешина
директор,
педагог
педагог,
одељенски
старешина
педагог,
социјални радник
одељенски
старешина,
родитељ
сарадник из
Црвеног Крста
одељенски
старешина

Фебруар – март

Упознавање са начином провођења слободног времена
ученика код куће и ван куће

одељенски
старешина,
педагог

Новембар – децембар

Идентификовање ученика са три и више слабих оцена и
појачавање васпитног рада одељенског старешине и педагога

школски
полицајац,
одељенске
старешине,
правник
одељенски
старешина,
педагог

ДИНАМИКА

Септембар – октобар

Упознавање одељенских старешина са Законом о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити
малолетних лица. Израда плана заједничких активности
директора, педагога, шк. полицајца и одељ. старешине

РЕАЛИЗАЦИЈА

Април
Мај
Јун
по процени
стручног лица

криминалистички
инспектор
Групни разговори одељенске заједнице: мере спречавања
одељенски
малолетничке делинквенције
старешина
Утицање на личност и понашање ученика: упозоравање и
одељенски
усмеравање (редовно похађање наставе, учење, укључивање у
старешина
школске активности)
Идентификовање ученика са психолошким сметњама или
педагог, одељ.
поремећајима у понашању и упућивање на саветодавни рад са
старешина
стручњаком
Предлог мера појачаног надзора од стране родитеља или
директор
старатеља ученицима који показују проблематично понашање
Сарадња са Центром за социјални рад у збрињавању ученика
слабог материјалног статуса или ученика из непотпуних
педагог
породица или породица где ради само један (или ниједан
родитељ)
педагог,
Упућивање ученика и родитеља на коришћење помоћи или
директор,
подршке у случају сумње на постојање неког облика
психолог, центар
зависности или поремећаја понашања
за социјални рад
Педагог,
Упућивање ученика да се укључи у групни третман у
директор, одељ.
одговарајућој здравственој установи или саветовалишту
старешина
Предавање за родитеље/ученике: Наркоманија

