
 

 

     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК“ РИПАЊ 
 

 

              Програм безбедности и здравља на раду 

 

од школске 2014/2015. године па до краја школске 2017/2018. школске године  

 

Сви ученици школе и запослени имај управо на безбедност и здравље на раду у складу 

са позитивним законским решењима. 

За остваривање безбедних и здравих услова рада у школи се морају применити све 

прописане превентивне мере, савремене организационе, техничке, здравствене ,  социјалне и 

друге мера, као и употребити средства заштите којима се обезбеђује обављање делатности 

школе у оптималним условима, стварање здравих услова рада у радним просторијама и 

коришћење средстава и оруђа за рад на безбедан начин.  

Сви фактори који настају у процесу реализације датлатности школе а ко ји могу да 

проузрокују и угрозе здравље и безбедност у школи представљају опасности и штетности, па је 

основни принци превенције да се опасности и штетности препознају пре настанкa,  да се 

изврши процена вероватноће нежељеног догађаја, да се изврши процена нивоа ризика ради 

утврђивања приоритета њиховог отклањања и да се применом одговарајућих мера опасности 

и штетности сведу на најнижу могућу мери.  

. 

Безбедност и здравље на раду у наредном четворогодишњем периоду, садржи  

следеће активности:  

 

 

Садржаји 

програма 
Активности 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Обука 

запослених из 

противпожарне 

заштите  
 

Присуство 

предавању и 

практичној 

демонстарцији 

Усмено излагање 

лиценцираног лица, 

практична 

демонстрација и 

попуњавање теста  

Оспособљавање 

запослених за 

примену мера 

заштите од пожара 

Обука 

запослених из 

прве помоћи 

        Присуство   

          предавању 

        и вежбама 

Усмено излагање, 

практичне вежбе  

Оспососбљавање 

запослених за 

пружање прве 

помоћи при 

повређивању ученика 

и запослених  

Обука 

техничког 

особља о 

правилном и 

безбедном 

коришћењу 

средстава за 

хигијену 

Присуство 

предавању 

Усмено излагање и 

презентације  

Оспососбљавање 

помоћно техничког 

ососбља за 

правиилно и безбедно 

руковање средствима 

за хигијену  

Управљање 

отпадом и 

смећем 

Предавање  
Усмено излагање и 

презетнација 

Оспособљавање 

запослених за 

правилно и по 

здравље безбедно 



одлагање отпада и 

смећа 

Процедура 

понашања 

професора и 

наставника 

физичког при 

повређивању 

ученика на 

вежбама и 

такмичењима 

Састанак, обука, 

предавања 

Усмено излагање и 

практичне вежбе  

Утврђивање 

процедуре понашања 

наставника и 

професора физичког 

васпитања при 

повређивању ученика 

на вежбама и 

такмичењима  

Укључивање 

родитеља ради 

елиминисања 

могућег 

злоставаљања 

од стране 

ученика према 

другим 

ученицима и 

према 

запосленима 

Састанци Савета 

родитеља школе 

и родитељски 

састанци 

Усмена излагања и 

презетнације  

Елиминисање 

потенцијалног  

злосотављања   од 

стране ученика 

према другим 

ученицима и 

запосленима, 

избегавање ризичних 

ситуација и мирно 

решавање 

конфликата. 

Сарадња са 

надлежним 

државним 

институцијама 

(Дом здравља, 

СУП, Градска 

управа...) 

Састанци са 

представницима 

наведених 

институција, 

обилазак 

представника 

наведених 

институција, 

предавања, вежбе  

Усмена излагања, 

презетнације, 

вежбе, 

систематски и 

санитарни 

прегледи 

Елимисање свих 

потенцијалних 

узрока који угржавају 

безбедност и здравље 

на раду и мирно 

решавање свих 

конфликата и 

спорова 

  

 

 

 

 


