
ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 1. 12. 2020. године 

 

 

У уторак 1. 12. 2020. године у 13.00 часова преко вибер групе Парламент, одржана је 

друга онлајн седница Ученичког парламента. Због ванредних околности прузрокованих 

епидемијом вируса КОВИД-19 и потпуног преласка на онлајн наставу, одлучено је да се 

седница поново одржи онлајн.  Присутни су били представници 21 одељења школе, односно 

40 од 48 чланова Парламента, тако да је констатовано да седница може да се одржи. 

 

Предложени дневни ред седнице је био следећи: 

 

1. Извештај са 1. тромесечја школске 2020/21. године 

2. Утисци о учешћу у пројекту Адекватно уклањање отпада и развој социјалног 

предузетништва 

3. Извештај о хуманитарној акцији 

4. Разно 

 

Као што је и планирано ученицима је најпре у електронској форми достављен 

извештај о успеху и изостанцима сва четири разреда са првог тромесечја школске 2020/21. 

године. 

Потом су ученици обавештени о досадашњем учешћу у пројекту Адекватно уклањање 

отпада и развој социјалног предузетништва. Саопштено је да је до сада реализовано шест 

радионица у оквиру обуке, у којој су узели учешће 7 ученика наше школе (од 1. до 3.разреда) 

и психолог школе. Такође, чланови парламента су информисани о плановима на даље. Идеја 

пројекта је да ученици на крају обуке осмисле идеју за школски пројекат и да је прикажу у 

облику презентације. По могућству, пожељно је да идеја буде остварива у реалности и да се 

испланира њена реализација (у пролеће на пример). 

Под трећом тачком дневног реда ученицима је прослеђена информација од ученица 

које су иницирале хуманитерну акцију прикупљања новчаних средстава за девојку која је 

страдала у пожару. На жалост, девојка је подлегла повредама. Зато је одлучено да се 

прикупљена новчана средства преусмере онима којима се може помоћи. Предлог је био да се 

од прикупљеног новца купе потрепштине за Свратиште у Крфској. Ученица 2/3 која је 

прошле године била у парламенту преузела је на себе обавезу да контактира Свратиште, 

распита се шта им је тренутно најпотребније, купи и однесе донацију. Представници 

Свратишта су обећали да ће накнадно послати захвалницу на име ученика школе.  

 Под тачком разно ученици су обавештени да је школа укључена у пројекат Европске 

уније у организацији ОКО-а, с којом смо већ успешно реализовали бројне пројекте. Пројекат 

има за идеју промоцију мултикултуралност кроз размену ученика из Београда и ученика из 

пограничних градова Србије. О детаљима пројекта ученике ће још обавестити предметни 

наставници грађанског васпитања и верске наставе. Такође, парламент је обавештен да је од 

петка 27. 11. 2020. године оформљена гугл учионица Психолошко саветовалиште АТШ-а 

које има за циљ пружање психолошке помоћи и подршке ученицима током онлајн наставе, 

која ће им бити увек доступна.   

 На крају седнице више ученика је скренуло пажњу на проблем око комуникације са 

наставницима. Поједини наставници по изјавама ученика шаљу материјал викендом и у 

касним вечерњим часовима, или користе различите платформе и апликације за комуникацију 

са ученицима, тако да ученици имају проблем да испрате све информације. Неки од ученика 

се жале да њихови уређаји не могу да подрже све те апликације. Као одговор напоменуто је 

да постоји проблем у функционисању професорских службених налога, који не примају 

пошту и да је то вероватно један од разлога због ког се користе алтернативни канали 

комуникације. Ипак, предложено је да ученици саставе писмо с којим би се без појединачног 



именовања обратили Наставничком већу школе са сугестијама и примедбама које имају у 

вези рада појединих наставника. Договорено је да писмо састави председник парламента и да 

га достави координатору који би писмо проследио Наставничком већу. 

Седница Парламента завршена је у  13.55 часова. 

 

 

Председник Парламента                                                                                                  Записничар 

  

 Манојловић Огњен                                                                                    Александра Станојловић 

 

 

 

Координатор Парламента 

 

Марија Зорнић 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


