
ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане  15. 3. 2018. године 

 

 

 

У четвртак 15. 3. 2018. године у 13.00 h у школској библиотеци је одржана трећа 

седница Ученичког парламента за школску 2017–2018. годину. Присутни су били 

представници већине одељења школе, 14  од 24 одељења, односно 26 од 48 одељења, тако да 

је констатовано да седница може да се одржи. 

Собзиром да је за ову седницу планирана презентација представника Уније 

средњошколаца, а пошто је представник каснио на састанак, одлучено је да се најпре прођу 

све остале тачке дневног реда, а да презентација остане за крај. Пошто су неки присутни 

чланови најавили да ће морати да напусте седницу раније, на почетку састанка је изнет 

предлог Савета родитеља да се одржи један заједничкуи састанак представника Ученичког 

парламента и Савета родитеља. Присутни чланови су се једногласно сложили са предлогом. 

При том су ученици замољени да ову одлуку схвате озбиљно, и да се појаве ушто већем 

броју у договореном термину, након што се установи време одржавања састанка, да би 

испоштовали представнике Савета родитеља.  

Даље су, према предложеном дневном реду седнице, прочитани извештаји о 

постигнућу ученика на полугодишту, односно истакнута су нека запажања у вези броја 

изостанака и слабих оцена. Констатовано је да су млађе генерације, које су уписале смер 

Архитектонски техничар, за сада у мањем осипању него што је то био случај са старијим 

разредима, смер Грађевински техничар за високоградњу. Такође, приметан је и мањи број 

слабих оцена у овим одељењима. 

Под другом тачком дневног реда ученици су обавештени о процедури усвајања нових 

правилника, замољени су да уз свој потпис доставе и мејл адресу школском психологу како 

би им школа проследила Правилнике и како би имали прилике да се у целости упознају са 

њима. Присутни чланови су позвани да у наредних пар дана одговоре на мејл и дају сугестије 

или примедбе на предлоге правилника, уколико их имају, пре него што се правилници 

проследе Школском одбору на усвајање.  

 Под тачком разно ученици четврте године су обавештени о одржавању Форума 

младих лидера и позвани да узму активно учешће. Потом је направљен кратак осврт на ток  

реализације пројекта „Мени је важно“ у организацији ОКО-а (Организације омладинског 

креативног окупљања). Констатовано је да су прве две фазе пројекта протекле успешно, да је 

осамнаест ученика из све четири године узело учешће у пројекту. Најпре су изведене четири 

радионице у децембру, јануару и фебруару, а потом је договорена и отпочета вршњачка 

едукација у десет одељења сва четири разреда (учесници пројекта су осмислили презентације 

за своја и друга одељења школе), о свему што су научили и сазнали на радионицама. 

Реализација треће фазе пројекта планирана је за април месец.  

 На крају седнице представник Уније средњошколаца је одржао кратку презентацију о 

начину рада и предностима учлањења у Унију средњошколаца, и позвао чланове Парламента 

да се укључе у рад Уније. Пошто су сви присутни били сагласни са укључивањем, 

представник Уније је школи оставио формулар за чланство.    

 

Седница Парламента завршена је у 13.50 часова. 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Васиљевић Дуња                                                                                                        Зорнић Марија 

 

                                            


