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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

(краћа верзија) 

         Ученички парламент радио је вредно и успешно и у школској 2016/2017. години. Уз 

поштовање Годишњег плана рада било је и више активности УП које су инициране актуелним 

дешавањима у Школи и локалној заједници, али и шире. Овом приликом мора се нагласити да 

УП без сарадње одељенских старешина и ученика не би могао да реализује своје идеје и 

зато чланови и координатори УП захваљују свим ученицима и ОС на сарадњи и подршци, 

као и директору и педагогу и психологу, свим наставницима такође, јер успешан УП резултат 

је, пре свега, тимског рада свих нас. 

        Током прве две недеље септембра извршен је избор представника свих одељења – од 

трећег до осмог разреда, постигнут је договор о раду Парламента, одређено је место на којем 

се налази огласна табла УП, разматран је предлог рада УП у школској 2016/2017. години (план 

рада постављен је на огласној табли УП и у зборници, уз молбу да се примедбе и предлози 

измена доставе координаторки). Избор чланова УП је извршен тајним гласањем, а пре избора 

ученицима су ОС говориле о УП, његовој улози и значају који има у школи. Посебно је 

наглашено које особине треба да има будући парламентарац. И у овој школској години 

конституисан МАЛИ УП који чине ученици 3. и 4. разреда и формиране су радне групе унутар 

УП од 5. до 8. разреда, и то: РГ за спорт, РГ за забаву, РГ за едукацију, РГ за унапређење рада 

школе и РГ за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и за хуманитарне 

акције.  

ЧЛАНОВИ  УП  ШКОЛСКОЈ  2016/2017.  ГОДИНИ 

Анђела Хуи, Тамара Јовов 5/1 

Наталија Живковић, Светлана Миловановић 5/2 

Лука Маркељић, Вања Алекседрић, Милош Барбул 5/3   

Милош Илијоски 5/4  

Момчило Милошевић, Урош Нововић  6/1       

Анђела Крстић, Анастасија Динов  6/2 

Андријана Маркељић, Ирина Момчиловић 6/3 

Марко Андрић 6/4 

Тамара Танасијевић, Тања Пилиндавић 7/1             



Мина Павловић  Андрија Радојичић 7/2 

Лазар Јеличић, Алекса Ђорђевић  7/3                     

Ема Унијат, Јована Самарџић 7/4 

Тијана Бабић, Андрија Стојановић 8/1       

Јелена Радовић, Нина Петровић 8/2 

Теа Павловић, Теодора Павловић  8/3 

Анђела Антић, Ана Селмановић 8/4 

ЧЛАНОВИ МАЛОГ УП У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

Марија Лукић, Кјара Благојевић 3/1   

Дуња Савић, Анастасија Стекојевић 3/2   

Емилија Савић 3/3   

Вук Миленковић 3/4   

Николина Пилиндавић, Нађа Протић 4/1   

Николина Станојевић 4/2 

Марија Канкараш 4/3  

Марко Милин 4/4   

 
Координатори  УП су остали исти: Слободанка  Марковић, проф. руског језика и  

                                       Бојана  Зечевић, проф. разредне наставе 

 
         После представљања кандидата извршен је избор председника, потпредседника, 

записничара и фотографа УП. За председника УП старијих разреда убедљивом већином 

изабрана је Ема Унијат, за потпредседника Анђела Крстић, за записничарку Ирина 

Момчиловић из 6/3, а фотограф ће бити одређиван посебно за сваки догађај. За председника 

УП млађих разреда изабрана је Марија Канкараш из 4/3 одељења.  

*Кандидат за председника био је дужан да „води кампању“ пред избор, као и да припреми 

представљање себе и свог програма рада, својих приоритета, што је и учињено пре приступања 

гласању... Кандидати за председника били су: Ема Унијат, Анђела Крстић и Теа Павловић. 

И ове године основане су РАДНЕ ГРУПЕ: 

 



СПИСАК ЧЛАНОВА РАДНИХ ГРУПА УП У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

Радна група за спорт: 

1. Андрија Стојановић 

2. Тамара Танасијевић 

3. Тања Пилиндавић 

Радна група за забаву: 

1. Анђела Крстић 

2. Милош Илијоски 

3. Андрија Радојичић 

Радна група за едукацију: 

1. Теодора Павловић 

2. Ирина Момчиловић 

3. Марко Андрић 

Радна група за унапређење рада школе: 

1. Јелена Радовић 

2. Нина Петровић 

3. Јована Самарџић 

Радна група за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и за 

хуманитарне акције: 

1. Ема Унијат 

2. Тијана Бабић 

3. Мина Павловић 

          - Усвојен је једногласно предлог плана рада Ученичког парламента у школској 

2016/2017. години, уз могућност мењања и прилагођавања према тренутним потребама и 

актуелној ситуацији у Школи и локалној и широј средини. 

          - Координаторка је на првој седници УП упознала ученике са органима управљања у 

Школи (Школски одбор, Наставничко веће, Савет родитеља) и са улогом и значајем УП у раду 

Школе.  

          Упознавање ученика са Развојним планом Школе и са планом рада у школској 2016/2017. 

години извршила је психолог Маја Добросављевић. 



          - Постигнут је договор о раду Парламента (аргументована дискусија, поштовање туђег 

мишљења и става, култура дијалога, толеранција, преузимање права и   одговорности, 

постојање посебног места – огласне табле УП, редовно праћење садржаја на огласној табли) 

који подразумева поштовање одређених правила рада на седницама Парламента. Свако ко жели 

реч сопштиће то дизањем руке. 

- Ученици и чланови УП истичу да су веома задовољни зато што је Кодекс понашања 

постављен на сваком спрату и у приземљу Школе. Потребно је да се сви придржавају његових 

одредби и дисциплина и понашање ученика, у том случају, могу бити на завидном нивоу. 

- У току школске 2016/2017. године одржано је укупно 6 седница парламента наше школе и 

више састанака радних група.                                                                       

- Задржали смо добру праксу уведену пре пет година, па су и у овој школској години гошће УП 

више пута биле психолог и педагог (подносиле су извештај о успеху и дисциплини на крају 

класификационих периода, а на почетку школске године говориле о Годишњем и Развојном 

плану Школе). Планирано је да два пута – једном у 1. полугодишту и једном у 2. полугодишту 

директорка буде гост УП, а и у овој школској години то је остварено – директорка је 

присуствовала предвиђеним седницама УП и одговарала на питања и предлоге парламентараца 

(детаљно о овоме може се погледати у месечним извештајима УП), дружила се са њима... 

  - Ученички парламент се увек укључивао у акције помоћи када му се неко, коме је помоћ 

потребна обратио, али је и сам ослушкивао потребе својих ученика, људи и деце, како у Школи, 

тако и ван Школе. У таквим ситуацијама, чланови УП су мобилисали све своје снаге и, заједно са 

својим одељењима, одељенским старешинама, наставницима и директорком, предузимали мере у 

циљу прикупљања што значајније помоћи - било да се радило о новчаној или некој другој врсти 

помоћи. Хуманитарни рад је значајна делатност у којој сваки Парламент, па и наш, треба да се 

искаже, јер је то једна од његових најважнијих обавеза. Као и целе прошле школске године, тако 

и ове, УП подржавао је акцију прикупљања пластичних чепова за рециклажу (у месечним 

извештајима о томе је више речено). Сакупљена је велика количина чепова, захваљујући жељи 

деце наше Школе да ураде нешто корисно и племенито, али и због подигнутог нивоа свести када 

је рециклажа у питању. Ученици који су се истакли у прикупљању чепова добиће похвалнице од 

Школе и биће јавно похваљени, њихова имена ће бити истакнута и на огласној табли. Ученички 

парламент наше Школе од почетка је подржао ову акцију и предлаже да се она настави и у 

следећој школској години, јер циљеви акције су вишеструки. Пре свега, акција је хуманитарног 

карактера јер средства прикупљена на овај начин бивају усмерена на покривање трошкова 



лечења оболеле деце са Звездаре. Са друге стране, циљ је и  развијање свести и стицање навика 

одговорног еколошког понашања према животној средини код деце и младих, буђење свести о 

значају рецикаже и отпаду, који се може употребити као секундарна сировина. 

- У четвртак  29.10.2016. године, у  складу  са  одлуком о прикупљању помоћи, која је донета на  

септембарској седници  Ученичког  парламента, превезена је значајна количина прикупљене 

хуманитарне помоћи (одећа, обућа, школски прибор, слаткиши, играчке, средства за  
хигијену...) у  Дом  за   децу  без родитељског старања »Моша  Пијаде».  

               Прикупљену помоћ су, у име ученика Школе, уручиле учитељица  Бојана Зечевић 

(координаторка УП), учитељица Милана Ђурић и председница Ученичког парламента  Ема  

Унијат. Помоћ су, уз изразе захвалности ученицима и Школи, преузели социјални радник, 

васпитачи и  штићеници који  су  се  у то време затекли у дому. 

- Крајем новембра и почетком децембра спроведена је акција на нивоу Школе и прикупљен 

значајан новчани износ као помоћ/подршка болесном ученику 2/2 одељења наше Школе. 

УП захваљује свима који су хтели да помогну некоме коме је то потребно - свима који су се 

потрудили да акција буде тако успешна. Прикупљено је УКУПНО 60 000,00 (већи део новца 

уплаћује се болесном детету из 2. разреда – 35000,00 / *Уплатница је приложена одмах по 

уплати /, а остатак је предвиђен за помоћ породици са више деце из наше школе - новац треба 

уложити што је могуће рационалније, те се још чека коначна одлука групе која је оформљена 

ради помоћи тој сиромашној породици).  

- Такође, и акција прикупљања крви спада у хуманитарне, те зато са поносом  истичемо 

вишегодишњу сарадњу са Трансфузиолошким институтом. 

- Организација и спровођење акције прикупљања крви у нашој школи (у овој школској 

години – 20. марта 2017.), чији је циљ, поред развијања осећања хуманости и солидарности - 

васпитно деловање на младе, како би схватили велики значај неговања давалаштва и једнога 

дана, као зрели и одговорни грађани, постали и сами добровољни даваоци крви (сваки ученик је 

имао задатак да у свом окружењу и породици пронађе једног или више потенцијалних 

давалаца). Овом акцијом, у којој су ученици заједно са својим наставницима, настојали да 

обезбеде што већи број давалаца (много пре доласка екипе Трансфузиолошког инстутута - 

преко разних активности: лепљење плаката, анкетирање, дељење флајера, упућивање дописа 

телевизијама ради објављивања информације о акцији и позива суграђанима да се одазову овој 

ученичкој акцији и сл.), представљени су ученици и запослени, Школа и локална заједница у 



најбољем светлу. Ученици Школе захвални су свима који су допринели успешном остварењу 

жеље ученика да локална заједница којој припадају буде друштвено одговорна и корисна и 

упућује  в е л и к о   х в а л а  свима који су допринели да акција буде успешнија, јер ово није 

акција само УП, него свих у школи и локалној средини и резултат је тимског рада. ТИ је још 

једном изразио жељу да се сарадња са нашом школом настави и у наредним годинама. 

- Поводом Дечије недеље наша школа је учествовала у многобројним активностима и програму, 

чији су покретачи: Пријатељи деце општине Звездара, Библиотека „Вук Караџић“, СЦ „Олимп-

Звездара“, Канцеларија за младе ГО Звездара, а покровитељ програма била је Градска општина 

Звездара. Чланови УП су истакли да су ученици задовољни начином на који је обележена 

Дечија недеља у нашој школи, било је доста различитих активности за свачији укус, нарочито 

за ученике од првог до четвртог разреда. Поштоване су и активности које је предвидела и 

организовала Општина Звездара, али ученици би желели да спортски дан или дан у природи 

обавезно буде одржан у октобру, или чак у септембру - да временске прилике не би омеле план 

и изазвале одлагање, пошто одложене активности често не буду реализоване. Програм 

активности је био истакнут, а за сваку од њих одређени су учесници - према договору са 

наставницима и ученицима, у зависности од врсте активности. У организацији Одсека за 

образовање, културу и спорт општине Звездара у актуелној „Дечијој недељи“ организован је 

састанак представника УП основних и средњих школа општине Звездара, чија је тема била 

предавање и промоција књиге ,,Дијета за тинејџерке", у средњој Фармацеутско-

физиотерапеутској школи. У име нашег Парламента и наше Школе скупу су присуствовале 

председница УП и четири ученице осмог разреда. После предавања, у дискусији о књизи 

учествовали су присутни ученици и ауторка књиге, докторка Јагода Јорга. Извештај са овог 

састанка дат је у прилогу извештаја о раду УП у месецу октобру. 

- Чланови УП организовали су две акције чишћења дворишта, по једну у сваком 

полугодишту. Акцији су се прикључили добровољци из свих одељења (у 1. полугодишту), 

одељења и њихови наставници Анђела Милетић, Љиљана Опачић и Марина Бајагић (у 2. 

полугодишту) – њима чланови Ученичког парламента захваљују на подршци. Руководство 

школе обезбедило је рукавице за ученике и џакове за смеће. Формиране су групе које су 

распоређене по целом дворишту. Акција је успешно спроведена и велике количине смећа су 

изнете из дворишта (најгоре стање увек је уз ограду дуж Устаничке улице јер пролазници 

отпатке пребацују преко ограде у школско двориште). 



- У четвртак, 29. октобра организована је посета Сајму књига, у складу са Развојним планом 

Школе и у циљу подизања културно-образовног и васпитног нивоа ученика, што је предвиђено 

и Годишњим планом рада Ученичког парламента и Планом активности наставника руског 

језика. На штанду Руске књиге организоване разне активности за децу која уче руски језик у 

школи (тестирање знања руског језика, квизови знања о култури руског народа, такмичење у 

рецитовању, цртању и сл., уз пригодне награде, чоколадице, сертификате ...). Сајам је посетио 

71 ученик у пратњи наставнице руског језика Слободанке Марковић (као организатора и 

координатора УП) и наставнице немачког језика Ирене Чанак. На Сајам су се ученици запутили 

око 10:30, а повратак је био око 16 часова. 

 Посета Сајму је протекла у беспрекорном реду јер су ученици поштовали унапред 

договорена правила понашања. Посебно се похваљују ученици који су учествовали у 

активностима, осмишљеним за ученике који уче руски језик - на штанду Руске књиге.                  

Због веома великог интересовања ученика за посету Сајму, можда би требало размислити и о 

већем броју ученика и наставника који ће посетити Сајам наредне године и можда,  уз 

организован превоз деце – мада би то представљало већи издатак, али и већу сигурност и 

безбедност деце. 

- У четвртак, 3. новембра 2016. реализован је (одложен у мају) наградни излет за најбоље 

ученике наше Школе у школској 2015-2016. години. То су ученици који су освојили једно од 

прва три места на свим нивоима такмичења – од Општинског до Републичког. Награђени су и 

ученици који су својим залагањем и различитим активностима у претходној школској години 

доприносили угледу Школе, њеном бољем функционисању и решавању проблема, а то су, 

углавном, највреднији чланови Ученичког парламента. На излет су могли да крену и 

наставници који су у протеклој години остварили значајне успехе.  

Циљ наградног излета, који полако прелази у једну од традиција Школе, јесте да се 

ученици мотивишу да буду још вреднији и успешнији, а истовремено њиме се указује на праве 

вредности које треба неговати: рад, залагање, одговорност, знање, успех, пожртвовање - што је 

и основни задатак свих оних који чине школу.  

Награђена 42 ученика посетила су Нови Сад и Сремске Карловце у пратњи директорке 

Школе Катарине Стјепановић, координаторке УП Слободанке Марковић, заменице директора 

Иване Радичевић, педагога Лидије Влајковић, психолога Маје Добросављевић и професорки 

Биљане Кнежевић, Гордане Поповић и Светлана Милентијевић.  



Наградни излет је протекао у најбољем реду, добро расположење и весела атмосфера 

обележили су дивно проведени дан. Ученици су посетили Нови Сад, Архив Војводине, Матицу 

српску, Петроварадинску тврђаву, обишли знаменитости Сремских Карловаца, видели и 

сазнали нешто ново, занимљиво и важно... 

Констатовано је да су ученици одушевљени оваквим начином награђивања најбољих 

ученика Школе и да је то добар начин на који се ученици могу подстицати на рад и веће 

залагање. Сви ученици се слажу да наградни излет треба задржати као једну од мера за 

побољшање успеха и резултата ученика наше Школе.  

Излет је резултат сарадње између директорке и УП, њене жеље и подршке Ученичком 

парламенту у настојању да најбољи ученици буду награђени и да им се бараем тако ода 

признање за остварене резултате.  

НАША ШКОЛА ЈЕ ПОНОСНА НА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ, ЧЕСТИТАМО НАГРАЂЕНИМ 

УЧЕНИЦИМА НА УСПЕШНОЈ ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ СА ЖЕЉОМ ДА ИМ 

СЛЕДЕЋА ШКОЛСКА ГОДИНА БУДЕ ЈОШ УСПЕШНИЈА ... 

*Током маја и почетком јуна припреман је, али због великог броја обавеза и недостатка 

финансијских средстава, излет у Бранковину или на неко друго пригодно место за награђене 

ученике у школској 2016/2017. години, одложен је за септембар 2017. године, односно за 

школску 2017/2018. годину. 

-И ове године, у оквиру "Звездаријаде - фестивала културе младих", организовано je 

Козметичко стваралаштво, на којем су учествовали и наши ученици, као представници школе 

(осми разред - Фармацеутско физиотерапеутску школу. Све организоване активности ученице 

су оцениле као врло занимљиве и корисне (предавања «Од тетоваже до хепатитиса», Тајни језик 

цвећа, Лабораторија: Нега кожа тинејџера, практична израда лосиона за лице, а у холу школе: 

Правилна нега коже - шминкање и нега ноктију. 

- На иницијативу и у организацији Ученичког парламента, одржане су две журке. Прва журка 

одржана је у децембру 2016. године - тематска новогодишња журка, за ученике од 5. до 8. 

разреда у Пионирском граду, а друга је одржана у холу школе 29. маја 2017. године. Била је то 

опроштајна журка од ученика осмог разреда, а могли су да присуствују и заинтересовани 

ученици од петог до осмог разреда. За успешност журке одговорност је преузела и овог пута 

Јелена Живковић са својом тимом Инвент студио планер, чија је специјалност управо 

организовање и извођење музичких забава. Координаторка УП и дежурни предметни 



наставници, заједно са присутним обезбеђењем школе и школским полицајцем, бринули су о 

безбедности деце Све је протекло у најбољем реду, осмаци су достојно прославили своје 

опроштајно вече од млађих другара и школе. 

Журке су протекле у савршеном реду, без инцидената. Сви присутни ученици су 

похваљени за примерно понашање. Овакви догађи развијају квалитетније односе међу 

ученицима, иницирају њихово боље упознавање и дружење, подстичу претпостављено 

пристојно понашање – нарочито ученика са повременим проблематичним понашањем. 

- УП је и ове године био координатор у организацији и прослави Масленице. У четвртак, 23. 

фебруара у нашој школи обележен је традиционални руски народни, највеселији и најстарији 

празник „Масленица“ – „ПОКЛАДЕ“, чије редовно празновање смо започели 2010. године, тако 

да Масленица полако прелази у једну од традиција наше школе. Ради се о веома старом 

празнику, који датира још из паганских времена и празнику, који је некада био заједнички свим 

словенским народима - али и многим другим. Међутим, прослава Масленице очувала се само у 

традицији руског народа (мада се у новије време оживљава у многим земљама према угледу на 

руско обележавање овога празника)...  

Масленица је и један од најрадоснијих празника у нашој школи, у чијој организацији 

учествују као носиоци - професори руског језика у сарадњи најпре са активом професора 

физичког васпитања и 7/2 одељењем и њиховим одељенским старешином, али и свим 

одељенским старешинама и директорком, Ученичким парламентом, свим ученицима, као и 

предметним наставницима и запосленима - тако да је овај дан резултат, пре свега, тимског рада 

свих нас у школи. Занимљиво је да су ове године, по завршетку планираног програма, ученици 

остали још дуго да се забављају у холу школе, настављајући такмичење, песму, реповање и 

друге забавне активности. Утисак је да је сваке године на овај дан забава све боља, а Масленица 

све популарнији и веселији празник у нашој школи. 

Школа је мирисала опојним мирисом свеже печених палачинки - баш како и треба, јер 

палачинке -  жуте, вреле и округле симбол су Сунца и пролећа. Да не мањка врелих палачинки 

побринули су се ученици 7/2 са својим одељенским старешином, неуморно су пекли палачинке 

до краја прославе. Ученици су и од куће доносили огромне количине најразноврснијих 

палачинки и све је било у знаку „Масленице“  - панои, припремљени програми за ученике од 

првог до четвртог разреда - којим су старији ученици, обучени у руску народну ношњу, 

упознавали млађе о каквом се празнику ради (разговор и игре са млађим другарима, квизови, 

шале...), стихови и ликовни/примењени  радови ученика на тему Масленице, прављење венаца – 



дела руске народне ношње, такмичење у традиционалним народним играма које су заједничке 

српском и руском народу: трка у врећама, ношење девојке три ноге, надвлачење конопца... ; 

игре  које су старији ученици осмислили за своје млађе другаре; такмичење у окретању 

(бацању) и брзини припремања палачинки које су за своје другаре осмислили организовали 

ученици 7/2 одељења са својим одељенским старешином...  

Сви победници игара су били награђени поклонима које је обезбедила наша школска 

књижара „Запета“. Млађим разредима допале су се игре  које су старији ученици осмислили за 

њих, а велику пажњу  привукло је такмичење ученика млађих разреда у окретању (бацању) 

палачинки, мазању палачинки затворених очију и сл., које су организовали ученици 7/2 

одељења са својим одељенским старешином... И ученици четвртог разреда су се први пут 

опробали у традиционалним народним играма и показали изванредну борбеност, изборивши се 

за нерешен резултат у надвлачењу конопца. 

Такође су награђени готово сви радови које су ученици урадили на тему Масленице 

(песме, састави, ликовни и др. радови) - спонзор је и за њих ове године обезбедио награде. 

Многи ученици су били веома активни у свим играма и заслужили су посебне похвале. О 

свему се више може сазнати и из галерије слика на сајту наше Школе. Тога дана, који је био 

другачији у односу на све остале, наставници и ученици су отишли кући освежени, сити и 

задовољни. Чланови УП предлажу да, на дан прославе Масленице, обавесте Руски дом и руску 

амбасаду о прослави и позову  их у госте, аи и да направе још више сарафана. Има времена да 

се о свему размисли до следеће године да бисмо постигли циљ - да свака наредна прослава овог 

празника буде успешнија и другачија од претходне. 

У организацији Масленице учествују, као носиоци - професори руског језика у сарадњи 

са свим одељенским старешинама, професорима физичког васпитања и Ученичким 

парламентом (састављање екипа и прављење спискова такмичара), као и свим предметним 

наставницима и запосленима - тако да је овај дан резултат, пре свега, тимског рада свих нас у 

школи... 

- Планирана у фебруару посета пензионера, бивших радника  наше Школе, одложена је ове 

године, нажалост за јесен. Циљ ове посете, коју својим Годишњим планом предвиђа УП, јесте 

да угостимо оне који су некада радили у нашој Школи, али и да кроз дружење пензионера и 

парламентараца, ученици више сазнају о раду Школе некада - како је било у време када су ти 

људи радили у нашој Школи, да чују и забележе занимљива казивања бивших наставника о 



значајним догађајима из прошлости. Већина пензионера се обрадује позиву и радо дође на 

дружење. 

 - Захваљујући сарадњи Вршњачког тима и Ученичког парламента, заједничкој акцији и уз 

међусобну подршку, почели су у априлу са радом вршњачки медијатори - обучени и 

стручни да решавају проблеме у односима мређу вршњацима. Одређено је место где ће моћи 

несметано да раде, као и термини у којима могу бити на располагању својим другарима. У холу 

су постављена обавештења и прегледна упућивања до вршњачких медијатора. Чланови УП су 

замољени да у својим одељењима делују тако да ученици схвате значај постојања мадијатора у 

школи, да их обавесте да су у школи већ почели са радом вршњачки медијатори и да треба да 

сарађују са њима - траже помоћ и савет, уколико се јаве проблеми у међусобним односима, јер 

тада не морају тражити помоћ од наставника, него од својих вршњака (који су прошли и обуку 

да би могли да им помогну на прави начин – стручно и одговорно). Они се налазе уторком и 

четвртком од 13 до 14 часова у приземљу у учионици преко пута психолога и педагога и 

спремни су да помогну свим ученицима у случају неспоразума и поремећених другарских 

односа. 

- Радна група за едукацију и остали чланови Парламента разматрали су више пута однос 

наставника и ученика и пожелели су да истакну да немају озбиљнијих примедби на рад било 

ког наставника. Однос наставника наше школе према ученицима је коректан, као и огромне 

већине ученика према наставницима, а ако се нешто и деси, углавном је реч о неспоразумима, 

који се одмах реше на обострано задовољство. 

- Чланови УП оценили су на крају године као веома успешну сарадњу са руководством Школе 

(Школски одбор, директор, психолог, педагог, Наставничко веће, Савет родитеља), а нарочито су 

истакли сарадњу са педагогом и психологом, које су увек налазиле времена да дођу и разговарају 

са члановима УП, као и са директорком која је, поред тога што је долазила на седнице 

Парламента, била увек спремна да прими и саслуша ученике и подржи идеје које су они 

предлагали, како би планиране активности УП биле реализоване. Нарочито чланови УП 

захваљују директорки на томе што се заложила да у новембру 2016. године (дуг из 2015/2016. 

године) буде организован одложени излет за награђене ученике наше школе и на тај начин су  

ипак били издвојени најбољи ученици.  

- Чланови УП констатују да су овој школској години представници УП били редовно 

позивани на седнице Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља, јер 



присуствовање седницама руководећих органа школе је право, али и обавеза чланова и 

руководства Ученичког парламента. 

- Током целе школске године чланови УП су се бавили и актуелним, свакодневним питањима и 

проблемима у школи, које су заједно са координаторкама и свима у школи, пре свега са 

директорком, покушавали и често успевали да реше - о томе најбоље сведоче месечни извештаји 

о раду и активностима УП. 

                  

                                                                                                               Коорднаторке УП 

                                                                                                                Слободанка Марковић  

                                                                                                                Бојана Зечевић 
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1. АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ 20.3.2017. 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. МИ НА САЈМУ КЊИГА... 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. МАСЛЕНИЦА ... 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 



 

 



 
 
 
4. ЧИШЋЕЊЕ ДВОРИШТА... 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЖУРКА... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ... 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 





7. ИСПОРУКА ПРИКУПЉЕНЕ ПОМОЋИ ДОМУ «МОША ПИЈАДЕ» 

 

 








