
 
 
Овим путем вас обавештавамо да је у нашој школи оформљен тим 

наставника чији је задатак заштита деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. 

 
Уколико сте жртва било какве врсте насиља (физичког, емоционалног, 

сексуалног) или поуздано знате за неког другог да јесте, а нема снаге да се сам 
обрати за помоћ, пријавите случај разредном старешини или неком од наставника 
из тима.  

 
Заједничким снагама покушаћемо да решимо проблем у најкраћем могућем 

времену. 
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине: 
 

1. Ержебет  Којић Чакањ, директор школе 
2. Горан Мајнарић,   секретар школе 
3. Светлана Беланчић,   психолог 
4. Мирјана Пајић,    педагог 
5. Смиљка Алексић,   председник разредног већа I разреда 
6. Олга Тешић,    председник разредног већа II разреда 
7. Дијана Стевановић,   председник разредног већа III  разреда 
8. Лаура Антељ,    председник разредног већа IV разреда 
9. Марта Шереш,    председник одељенског већа V разреда 
10. Милена Савовић,   председник одељенског већа VI разреда 
11. Жолт Убори,    председник одељенског већа VII разреда 
12. Лидиа О. Пеић,    председник одељенског већа VIII разреда 
13. Мирослав Петровић,  наставник физичког васпитања 
14. Младинко Ђукић,   председник тима 
15. Весна Падежанин,   проф. српског језика 
16. Тамаш Јеновац,   члан Школског одбора 
17. Аријела Звеканов,   члан Савета родитеља 
18. Маша Пилиповић и  

   Корвин Валихора,   Представници  Ученичког парламента 
 
 

     Контакт телефони за евентуалне хитне случајеве су: 
 

- Телефон школе  753-028 
- Дом здравља   753-070 
- Центар за социјални рад 548-220 
- Хитна помоћ  194 
- Станица полиције Палић 754-011 



 
KEDVES TANULÓK ! 
 
Értesítünk benneteket, hogy iskolánk létrehozott egy tanárokból álló csapatot, 

melynek feladata, hogy megóvják a tanulókat, gyerekeket az erőszaktól, a 
bántalmazástól. 

 
Ha úgy érzitek, hogy  áldozatai vagytok bármilyen erőszaknak (fizikai, érzelmi, 

szexuális), vagy tudomásotok van róla, hogy másokkal megtörtént hasonló eset, 
jelentsétek az osztályfőnöknek vagy egy tanárnak a csapatból. 

 
 
Együttes erővel megpróbáljuk megoldani a problémát a lehető legrövidebb időn 

belül. 
 
A tanulók biztonságáért felelős csapat  tagjai: 
 

 
1.    Kojić Csákány Erzsébet, Igazgató 
2. Majnarić Goran, az iskola titkára 
3. Belančić Svetlana, pszichológus 
4. Pajić Mirjana, pedagógus 
5. Aleksić Smiljka, osztálytanács elnőke 
6. Tešić Olga, osztálytanács elnőke 
7. Stevanović Dijana, osztálytanács elnőke 
8. Antelj Laura, osztálytanács elnőke 
9. Sörös Márta, osztálytanács elnőke 
10. Savović Milena, osztálytanács elnőke 
11. Ubori Zsolt, osztálytanács elnőke 
12. Peić O. Lidia, osztálytanács elnőke 
13. Petrović Miroslav, osztálytanács elnőke 
14. Đukić Mladinko, a csoport elnöke 
15. Padežanin Vesna, Szerb nyelv tanár 
16. Jenovác Tamás, a szülők tanácsanak 
17. Zvekanov Arijela, az iskola tanács képviselője 
18. Valihora Korvin és Pilipović Maša, A diákparlament képviselői 
 
 

Elérhetőségek: 
 
Iskola telefonszáma 753-028 
Egészségház  753-070 
Szociális központ 548-220 
Elsősegély  194 
Palicsi rendőrállomás 754-011 


