
 

ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

одржане 17.01.2019. године 

 

 

 

У четвртак 17.01.2019. године у 13.00h у у медијатеци школе одржана је трећа 

седница Ученичког парламента за школску 2018-2019. годину. Присутни су били 

представници 10 одељења школе, али је одлучено да се седница ипак одржи како би се 

направио договор о даљем раду Парламента.  

Због писмених задатака ученице треће године, које су припремиле презентацију, су 

касниле на седницу. Стога је  измењен  распоред тачака дневног реда. Први део седнице 

посвећен је актуелностима. Претходног дана ученица А33 Марија Кнежевић је обавестила 

чланове Парламента о ученику ОШ „Јован Миодраговић“ који је оболео од рака лимфних 

жлезда. Психолог школе је контактирала управу основне школе и добила информације да је 

хуманитарна акција тренутно обустављена пошто су прикупљена довољна средства за 

лечење детета. То је искоришћено као повод да се на седници размотри могућност 

организације неке акције која би имала за циљ прикупљање новчаних средстава на име 

Парламента, као и формирање Ученичког фонда, који би служио у случају потребе да се 

помогне неком ко је оболео, али и за уређење Ученичког клуба чије се оснивање планира у 

будућности. За Ученички фонд може да послужи и жиро рачун на који се уплаћује ђачки 

динар, уз напомену да средствима располаже Ученички парламент.  

У оквиру актуелности ученици су обавештени о одржавању бесплатних радионица 

САЕ Института у фебруару. У питању су креативни курсеви аудио, филм монтаже, 

анимације... Такође, чланови су упознати са позивом за учешће на Словеначком сајму 

запошљавања 14.2.2019. године у ЗИРА Центру. 

Под другом тачком дневног реда ученици су упознати са предлогом Правилника о 

похваљивању и награђивању ученика. Обавештени су да ће наредне недеље бити одржан 

састанак Школског одбора коме присуствују представници из Парламента и на ком ће се 

усвајати поменути предлог Правилника, те да за ту прилику могу дати своје примедбе и 

сугестије, уколико их имају. 

 По планираном дневном реду седнице требало је да трећа тачка дневног реда буде 

посвећена извештају са наградног конкурса „Европски дневник 2018-19. године“ чијој 

презентацији су присуствовале ученице одељења А25. Пошто се оне нису појавиле на 

седници, одлучено је да се ова тема понови на наредном састанку.  

На крају седнице ученице треће године Марија Кнежевић А33 и Емануела Илић А36 

су у кратким цртама објасниле чему је био посвећен семинар на Копаонику под називом 

„Школа тимског рада и интеграције“. Приказан је део презентације, али због слабог одзива је 

одлучено да се презентација у целости прикаже поново након зимског распуста, у последњој 

недељи фебруара. Планирано је да се том приликом размотри даље председништво собзиром 

да се председник (као ни заменик председника) није појавио на две од три одржане седнице 

Парламента. Такође, договорено је да се том приликом направи и план како би се 

мотивисали чланови да се редовније одазивају на позиве за састанак. 

 

Седница Парламента завршена је у 13:45 часова. 

 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Јанковић Немања                                                                                                       Зорнић Марија 

 


