
ИЗВЕШТАЈ  СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
одржане 2.3.2017. године

У четвртак  2.3.2017.  године  у  13.00h у  медијатеци школе  одржана  је  трећа
седница  Ученичког  парламента  за  школску  2016-2017.  годину.  Присутни  су  били
представници  већине  одељења  школе,  17 од  24 одељења,  односно  29  од  48  чланова
Парламента, тако да је констатовано да седница може да се одржи. 
Планирани дневни ред седнице био је:

1. Акциони план  и Пословник о раду Парламента
2. Сајмови образовања
3. Удружења средњошколаца  Унија средњих школа
4. Разно (Матурско вече, актуелности...)

Под  првом  тачком  дневног  реда  ученицима  је  представљен  предлог  измена
пословника о раду који је израдио ученик Драговић Ратко, представник одељења А45, а који
подразумева формирање тимова, односно радних група које би се бавиле одређеним темама.
Предложена су три тима са конкретним задацима. Први тим бавио би се општим питањима
ученика у школи. Назван је Тимом за безбедност и проблеме ученика. Други тим односи се
на маркетинг и промоцију школе и тиче се представљања школе у јавности, путем сајта и
фејзбук  странице,  обавештавање  ученика  и  родитеља  о  дешавањима  у  школи,  али  и
презентације  школе  будућим  средњошколцима,  кроз  учешће  на  сајмовима  образовања,
Отвореном дану школе, промоције у основним школама и слично. Овај тим ће носити назив
Тим  за  маркетинг  школе.  Трећи  тим  бавиће  се  организацијом  разних  манифестација  и
догађаја у школи, тако да је добио назив Тим за школске манифестације. У оквиру прве тачке
дневног  реда  најављено  је  како  ће  ученици  моћи да  се  пријаве  за  чланство  у  неком  од
наведених тимова и шта ће бити њихова задужења. На крају пријављивања изабрани су и
координатори за сваки тим. Сви присутни чланови Парламента оставили су своје контакте
како  би  се  формирала  виртуелна  група  за  електронско  комуницирање  и  договарање око
појединачних активности тимова, као и за информисање о активностима Парламента уопште.
На крају је у начелу прочитан предлог Акционог плана за друго полугодиште, како би се
представили неке од могућих активности Тимова у наредном периоду.

Друга тачка дневног реда биле су информације о предстојећим сајмовима образовања.
Позвани  су  сви  заинтересовани  ученици  да  посете  неки  од  сајмова  и  упознају  се  са
могућностима за даље школовање или запослење, као и каријерно планирање уопште.

Потом  је  изнет  предлог  да  у  наредном  периоду  на  некој  од  будућих  седница
Парламента гостују представници Уније средњих школа који би презентовали начин рада и
могућности за сарадњу и удруживање ученичких парламената. Драговић Ратко А45 и Цекић
Анђела А33 су изнели своје утиске о сарадњи са Унијом.

Под четвртом тачком дневног реда ученицима је изнет предлог Студентског фронта
да  одрже  предавање  за  матуранте  о  правима  и  животу  студента.  Ученици  су  показали
интересовање за поменуту тему. Предлог Ратка Драговића је био да се у школи организује
дан за презентације факултета, када би они били гости и представили се нашим ученицима. 

Ученици завршне године су се пожалили на предавања појединих стручних предмета
за која тврде да су застарела и да недостаје увођење новина и праћење савремених трендова.
Као  пример  наведени  су  предмети:  пројектовање,  префабриковано  грађење  и  примена
рачунара  у  грађевинарству.  На  крају  седнице,  ученици  треће  године  су  се  пожалили  на
високу цену екскурзије за четврту годину, због чега се нико из одељења А33 није пријавио, а
и из осталих одељења је мало заинтересованих ученика. 

Седница Парламента завршена је у 13:50 часова.

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента
 Стојановић Бојан                                                                                                        Зорнић Марија


