
ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 26.11.2021. године 

 

 

У среду 26.11.2021. године у 13.00 часова у медијатеци школе одржана је друга 

седница Ученичког парламента. Пошто се настава реалиузује по првом, класичном моделу, 

одлучено је да се овај пут седница одржи уживо, како би се овогодишњи представници боље 

упознали. Присутни су били представници 16 од 24 одељења школе, односно 27 од 48 

чланова Парламента, тако да је констатовано да седница може да се одржи. 

Према предложеном дневном реду седнице, најпре су сви присутни упознати са 

извештајем о успеху и изостанцима сва четири разреда са тромесечја. Исти документ је 

послат свима на мејл. Прочитана су нека запажања о броју изведених опомена и броју 

изостанака по одељењима. Констатовано је да 4. година као и ранијих година предњачи по 

броју изведених опомена и изостанака, док прва година има најмање изостанака и најмањи 

број опомена. Слична ситуација је и са васпитним мерама. У првом разреду нема изречених 

васпитних, нити васпитно-дисциплинских мера.  

Под другом тачком дневног реда ученице другог разреда Јована Јовановић и Маја 

Јевтић Туфегџић су укратко испричале о свом искуству учешћа у пројекту размене ученика у 

организацији ОКО-а, о одласку у Књажевац, дружењу са књажевачким гимназијалцима, 

њиховом доласку и боравку три дана у гостима у Београду. Обе ученице су се сложиле да су 

имале сјајно искуство и да би радо поново учествовале у сличном пројекту. Још две ученице 

наше школе су учествовале у овом пројекту: Анђела Вељковић из А26 и Јана Мартиновић из 

А31. 

 Под тачком разно изнети су предлози у вези организације спортског турнира и 

хуманитарне акције (обе активности могле би да буду удружене и да прикупљена средства од 

турнира буду употребљена у хуманитарне сврхе), као и предлог за уређење ученичког клуба, 

који је инициран и ранијих година, али никад није дошло до реализације. Договорено је да се 

у вези турнира консултују наставници физичког, да се направи план са идејом реализације на 

пролеће, када време дозволи одржавање утакмица у дворишту школе, како би се избегли 

евентуални епидемиолошки ризици. За опремање ученичког клуба неопходно је да се обави 

разговор са руководством школе и утврди реална могућност за добијање простора за његово 

опремање. Такође под тачком разно је констатовано да је још увек неизвесна ситуација по 

питању организације екскурзија и матурске вечери.  

Седница Парламента завршена је у  13.30 часова, уз напомену да уеници могу сами 

слати предлоге за теме којима ће се парламент бавити и иницирати састанке преко вибер 

групе Парламент. Наглашено је да је значајно олакшана комуникација захваљујући 

постојању те групе, као и мејлинг листе путем које се могу све информације много брже 

прослеђивати одељењима без чекања на наредну седницу парламента. 
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