
ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 29.1.2021. године 

 

 

У петак 29.1.2020. године у 13.00 часова преко вибер групе Парламент одржана је 

трећа онлајн седница Ученичког парламента. Због ванредних околности узрокованих 

епидемијом вируса КОВИД-19 и комбинованог модела наставе који се реализује и у другом 

полугодишту, одлучено је да се седница поново одржи онлајн.  Присутни су били 

представници 17 од 24 одељења школе, односно 27 од 48 чланова Парламента, тако да је 

констатовано да седница може да се одржи. 

 

Предложени дневни ред седнице је био следећи: 

1. Извештај на крају полугодишта школске 2020-21. године 

2. План подршке за неоцењене ученике  

3. Резултати истраживања о комбинованој настави 

4. Припрема за матуру 

5. Разно  

 

Ученицима су најпре у електронској форми достављени извештаји о успеху и 

изостанцима за сва четири разреда на крају првог полугодишта школске 2020-21. године. 

Потом су ученици обавештени о плану подршке за неоцењене ученике који је израђен 

на ниво стручних већа. Наглашено је да је важно да се обавесте сви ученици о овом плану и о 

настојању да до краја фебруара у складу са планом буду оцењени из свих предмета из којих 

су остали неоцењени на полугодишту, како би могли на даље да прате редовну наставу.  

Под трећом тачком дневног реда ученицима су прослеђени извештају о резултатима 

истраживања о комбинованој настави, које је спровео школски Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе. Истраживање је спроведено путем анкете на случајном узорку 

популације ученика и наставника школе. Сви подаци су обрађени и изведена је упоредна 

анализа резултата обе анкете. Члановима парламента су достављена сва три извештаја са 

нагласком на закључцима који се налазе на крају сваког извештаја.  

 Четврту тачку дневног реда чиниле су основне информације везане за припрему за 

матурски испит. Матуранти су обавештени о Приручнику за припрему матурског испита који 

се налази на сајту ЗУОВ-а и на сајту школе, а достављен им је и документ у електронској 

форми који могу да проследе својим одељењима. Укратко је објашњен начин реализације 

испита и припрема које ће организовати предметни наставници од априла 2021. године. 

 Под тачком разно чланови парламента су обавештени да су стигли уговори за 

одобрене ученичке стипендије за оне ученике који први пут ове године конкуришу. Ученици 

који нису добили свој примерак позвани су да дођу у ПП службу школе како би подигли свој 

уговор.  На крају седнице постављено је питање у вези матурског бала, али је објашњено да у 

овом тренутку нико не може да да прецизну информацију да ли ће га бити на крају школске 

године. С обзиром да је епидемиолошка ситуација и даље неизвесна и не дозвољава никакве 

прогнозе. За крај је остављено да се размотри други вид реализације састанака који би више 

погодовао члановима, имајући у виду слабији одзив на последњој седници. 

Седница Парламента завршена је у  14:00 часова. 

 

 

Председник Парламента                                                                                                  Записничар 

 Манојловић Огњен                                                                                    Александра Станојловић 

 

 

Координатор Парламента  

Марија Зорнић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


