
ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
одржане 14. 12. 2022. године 

 
 
 

 
У среду 14. 12. 2022. године у 13.00 часова у учионици одељења 14/24 одржана је 

трећа седница Ученичког парламента. Присутни су били представници 17 од 24 одељења 
школе, односно 29 од 48 чланова Парламента, тако да је констатовано да седница може да се 
одржи. 

 На почетку седнице првo је констатовано да су сви чланови добили мејл са 
извештајима са тромесечја и новим правилницима и пословницима о раду органа школе.  

Према предложеном дневном реду седнице, најпре се дискутовало о успеху ученика 
на тромесечју. Пренет је утисак са Савета родитеља да постоји несклад око изрицања 
опомена из појединих предмета код различитих наставника. Психолог школе напоменуо је да 
је на основу те примедбе на последњем Наставничком већу инсистирано да се усклади 
оцењивање и извођење опомена по стручним већима. Ученици су изнели примедбу да 
поједини наставници са закашњењем евидентирају одсуства ученика са часа, те да се дешава 
да се, након што старешина оправда изостанке ученику, појаве нови нерегулисани изостанци. 
Дата је препорука да наставници уписују одсуства ученика на часу, а не након неколико 
дана.  

Под другом тачком дневног реда детаљно су прочитани делови правилника о 
понашању, правима и обавезама ученика и наставника. Нарочито је стављен нагласак, због 
актуелне ситуација у вези са вршњачким насиљем по школама, на повреде забране и мере 
које се у њиховом случају изричу.   

Под тачком разно дискутовало се на више тема. Најпре је постављено питање да ли ће 
бити екскурзије прве и друге године. Претпоставка је да ће се оне планирати да буду 
реализоване на пролеће. Потом је изнет предлог активности у вези са спровођењем 
рециклаже у школи. Идеја је да сви ученици који имају некога у школи у локалу (на 
територији општине Врачар, Звездара или Вождовац), које су у близини наше школе, 
помогну у мотивисању и умрежавању школа ради заједничког учешћа у пројекту. Важно је 
да се изађе са конкретним предлозима где и како би се вршила рециклажа (где би биле 
постављене канте и слично). Такође, неопходно је успоставити комуникацију и са фирмом 
која се бави рециклажом и која би долазила по отпад. Наведен је проблем обезбеђења и 
сигурности ученика у школи. Утисак већине присутних је да обезбеђење слабо ради свој 
посао и да треба нешто предузети по том питању. Последње што се разматрало било је 
недостатак тоалет папира и дезинфекционих средстава у појединим тоалетима. Управа 
школе обећала је постављање дозера за папир, како не би било могуће извлаћење и бацање 
целих ролни.  

Седница Парламента завршена је у  13.40 часова. 
 
 

 
Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 
Јана Мартиновић                                                                                                        Марија Зорнић  

 
 
 
 
 

                                                                  



 
 


