
ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане  28. 11. 2017. године 

 

 

 

У уторак 28. 11. 2017. године у 13.00 часова у школској библиотеци одржана је друга 

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

представници већине одељења школе, 13  од 24 одељења, тако да је констатовано да седница 

може да се одржи. 

Према предложеном дневном реду седнице, најпре су прочитани извештаји о постигнућу 

ученика на тромесечју, односно истакнута су нека запажања у вези броја изостанака и 

изведених опомена. Наглашено је да приликом анализе број опомена није мерило реалног 

успеха ученика, пошто нису сви наставници изводили опомене. Такође, број изостанака 

зависи и од броја ученика по одељењима, тако да је статистички гледано важније узети у 

обзир проценат, односно број изостанака по ученику. Поменута су одељења која предњаче у 

том броју. Констатовано је да је велики број изостанака често последица дужег одсуства 

мањег броја ученика. 

Под другом тачком дневног реда прочитани су све новине из Закона о основама система 

образовања и васпитања. Наглашене су све значајне одредбе које се тичу средњег стручног 

образовања.  

У оквиру треће тачке дневног реда ученици су обавештени о процедурама реаговања из 

Протокола о поступању у случајевима насиља, или сумње на постојање насиља. Напоменуто 

је да су те процедуре шематски приказане на огласној табли школе. Продискутована је 

обавеза школе да формира Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације, као и  и улога Вршњачког тима.   

 Под четвртом тачком дневног дискутовало се о избору представника ученика за 

школске тимове, које по новом закону школа мора да има. Сви присутни чланови су се 

сложили да је добро да тај представник буде из Парламента, и да по могућству то буде 

председник или заменик Парламента.  

 Под тачком разно најављена је планирана акција помоћи за децу Прихватилишта. 

Ученицима је сугерисано да преузму на себе део организације по ученичким тимовима. Што 

се тиче прикупљања помоћи, све информације се могу добити на сајту Прихватилишта. На 

крају седнице ученици су обавештени да је у плану реализација пројекта „Мени је важно“ 

организације ОКО (Омладинског креативног окупљања), који има за циљ промоцију 

омладинског активизма и добробити за младе од европских интеграција. Присутним 

члановима дата је могућност да се пријаве за учешће у пројекту, или да предложе ученицима 

својих одељења да се пријаве.   

 

 

Седница Парламента завршена је у 13.45 часова. 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Васиљевић Дуња                                                                                                        Зорнић Марија 


