ПРАВИЛНИК
о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
"Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020.

Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету, ученику,
другом запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту:
родитељ); ученика према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према
свом детету, другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.
Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално), социјално
и дигитално.
Дигитално 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 (web site), четовањем,
укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.
Први ниво дигиталног насиљa :
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих
порука СМС-ом, ММС-ом.
Други ниво дигиталног насиљa :
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито:
оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање
камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање
снимака и слика.
Трећи ниво дигитално насиљa :
Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, нарочито:
снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.
Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави
насиља, злостављања и занемаривања према детету, ученику, запосленом, другом
родитељу и трећим лицима, а када то учини директор је дужан да одмах о томе
обавести јавног тужиоца и полицију, а након тога електронским путем надлежну
школску управу.
Родитељ има обавезу и одговорност, у складу са законом којим се уређују
основане система образовања и васпитања, да на позив школе узме активно учешће у
свим облицима васпитног рада са учеником, односно да сарађује са школом у поступку
заштите ученика од насиља. Ако се родитељ не одазове на позив школе, у складу са
законом школа подноси прекршајну, односно кривичну пријаву за утврђивање
одговорности родитеља и обраћа се надлежном центру за социјални рад да против
родитеља предузме мере из своје надлежности.

