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Ученички парламент радио је вредно и успешно у школској 2012/2013. 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, психологу и педагогу, 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
другог 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 2012/2013. 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. НОВИНА ЈЕ да је у овој
школској години конституисан и МАЛИ УП који чине ученици од 2. до 4. разреда, као и да
су формиране 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.
- У Великој сали Општине Звездара 8. октобра, у организацији Канцеларије за младе општине
Звездара, одржан је састанак представника свих УП основних и средњих школа Звездаре. Овом
састанку присуствовале су представнице УП наше Школе и том приликом добили смо
ЗАХВАЛНИЦУ за учешће у хуманитарној акцији „Дани донирања“ за свратиште за децу на
Звездари.
- Праћене су активности које у Дечијој недељи организују разне организације и
институције у граду и локалној заједници и узимано учешћа у њима;
- СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, предвиђене Годишњим планом Школе у Дечијој недељи
реализовали су професори физичког;
- УП је подржао учешће у акцији под називом „ТЕГЛА ПУНА ЉУБАВИ“ коју организује
Канцеларија за младе ГО Звездара, као помоћ школи на Умци за децу ометену у развоју (акцију
је представила Горана Радивојевић, задужена за сарадњу са Канцеларијом);

- Учешће у акцији прикупљања одеће, књига, играчака, слаткиша и сл. за децу без родитељског
старања – СВРАТИШТЕ ЗА ДЕЦУ – ЗВЕЗДАРА, коју такође организује Канцеларија за младе
ГО Звездара;
- Акција којом се УП посебно поноси јесте изванредно успешна ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРИКУПЉАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ 1. ОКТОБРА (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 ТЗ преко разних активности: лепљење плаката, анкетирање,
дељење флајера и сл.), представљени су ученици и запослени, Школа и цео крај 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. ТЗ је
доделио нашој школи захвалницу и позвао је на успостављање трајне сарадње, као јединој
основној школи на територији Београда, којој је пошло за руком да успешно организује
ову акцију.
- У петак, 21. 12. реализовани су НОВОГОДИШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА, коју су
припремили ученици од 5. до 8. разреда и КОНЦЕРТ ЗАХВАЛНОСТИ за родитеље и све
пријатеље школе, чији су извођачи били из млађих и старијих разреда. Обе активности су
имале запажен успех и наишле су на одобравање и похвале присутних. Новогодишња изложба
је била занимљива и весела, ученици су показали своје умеће у прављењу разних предмета и
посластица, али и успешност да организују свој штанд и потруде се да изгледа што лепше.
Остварен је укупни приход од 38512,00 динара, који ће бити уложен у нешто што је корисно и
потребно ученицима.
- Веома смо поносни и на чињеницу да је 31. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ НА НАШУ
ИНИЦИЈАТИВУ И У НАШОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРЕДСТАВНИКА УП
СВИХ ОШ ЗВЕЗДАРЕ (сваки УП представљали су 2-3 ученика и наставник координатор).
Нису присуствовали само представници ОШ ,,Драгојло Дудић''. Позвали смо у госте
парламентарце других школа да бисмо разменили искуства у раду, упоредили Годишње
планове, сазнали шта и како раде други Парламенти, а све у циљу унапређења рада наших
Парламената. Желели смо да успоставимо сарадњу са свим основним школама и размотримо
које видове сарадње бисмо могли да остварујемо као парламентарци. Веома смо заинтересовани
за оснивање Заједнице УП ОШ Звездаре и то питање ћемо ускоро покренути. Закључак је да је
састанак био веома користан и подстицајан за све. Договорено је: 1) да финансијски,
прилозима, помогнемо ученицима ОШ „1300 каплара“ да оду на потребне операције (и да све
школе учествују у свим таквим акцијама, када је било који ученик са Звездаре угрожен); 2) да
позивамо једни друге на свако дешавање или акцију коју предузимамо у својим школама; 3) да
неке акције предузимамо на нивоу општине; 4) да покушамо да организујемо на Олимпу шетњу
ученика, чланова УП свих школа, како би се они боље упознали и разменили искуства и како
бисмо сви заједно утицали на смањење ривалства и непријатељства међу појединим школама,
подстакли ширење позитивних идеја сарадње и заједништва младих; 5) да се опет окупимо - у

септембру најкасније. На крају, као домаћини, и у складу са постигнутим договором о сарадњи,
позвали смо друге УП да буду наши гости на прослави традиционалног руског празника
Масленице у марту.
- У току школске 2012/2013. године ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 8 СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА
(детаљни записници са седница се могу погледати у оквиру месечних извештаја о раду и
активностима УП) и састанака радних група.
- Организоване СУ ЧЕТИРИ ЖУРКЕ (једна за ученике од 1. до 4. разреда и три за ученике од
5. до 8. разреда – у октобру, фебруару и јуну).
- Спроведена је АКЦИЈА ПОМОЋИ У МАРТУ МЕСЕЦУ за ученицу ОШ „1300 каплара“
Анђелу Вудраг, према договору о заједничком покретању акција који је постигнут у нашој
Школи јануару на састанку свих Парламената Основних школа Звездаре. Може се констатовати
да је исказана велика хуманост јер су сви учествовали и дали прилоге у складу са својим
могућностима, прикупљена је значајна сума (81030 динара) која је предата породици девојчице
(новац су предали у име ученика школе: директорка, координаторка УП и два представника
Парламента).
- КРАЈЕМ МАЈА спроведена је ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА: ученици су
прикупљали новац као помоћ деци из ОШ „Павле Савић“ ОШ „Владислав Петковић Дис“
и сакупили нешто новца (20665,00), мање него обично када је хуманитарна помоћ у питању
(разлози су бројни: недавно, веома успешно, прикупљање новца за девојчицу из школе „1300
каплара“, уплата рата за екскурзије и уџбенике, матурско вече ученика осмог разреда,
организована је и журка, свеопшта криза и беспарица...). Овом приликом морамо похвалити
ученике и ОС који су подржали и ову акцију УП и показали велику хуманост и у најтежим
тренуцима.
- 14. марта је обележен највеселији и најстарији руски празник МАСЛЕНИЦА, која се увек
слави читаве недеље пред Велики пост, а у нашој Школи је започета традиција прославе овог
празника прошле године. Имали смо и госте из околних школа, директоре и представнике УП.
- 26. фебруара је реализована планирана ПОСЕТА ПЕНЗИОНЕРА, бивших радника наше
Школе. Циљ ове посете био је 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 и како
је било у време када су ти људи, пре 40 година нпр., радили у овој Школи. Ученици су
бележили занимљива казивања бивших наставника о значајним догађајима из прошлости, а и
пензионери су се обрадовали позиву и радо дошли на дружење.
- Једним од највећих успеха сматрамо ДОНОШЕЊЕ КОДЕСА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА.
Крајем фебруара и током марта предлог текста Кодекса понашања ученика наше школе
разматран је у сваком одељењу од првог до осмог разреда на часу ОС. Ученици и њихове ОС
имали су могућност да допуњују, прерађују, врше преформулацију понуђеног текста, дају нове

предлоге и слично. Можемо констатовати да је текст Кодекса размотрен на прави и
демократски начин – уз учешће свих ученика и наставника, тако да се може рећи да су га
донели сви ученици и наставници заједно.
-25. априла је изузетно успешно организована и реализована УСКРШЊА ПРОДАЈНА
ИЗЛОЖБА ученика од првог до четвртог разреда. Мора се констатовати да су сви разреди и
сва одељења заједно са својим наставницима уложили велики труд и рад, као и материјална
средства да би изложба била у овој мери успешна. Ученици су показали креативност у изради
својих продајних експоната, али и у смишљању разних активности и услуга које су пружали
посетиоцима изложбе. Забележена је рекордна посећеност изложбе, чему је допринело и лепо и
сунчано време, поред домишљатости организатора који су се потрудили да се сви гости лепо
забаве. Остварен је укупни приход од 70813,00 динара.
*Ученички парламент је веома поносан на идеју (којом је решен проблем) коју је
реализовао уз помоћ запослених из Градске чистоће. На седници УП разговарано је о
недостатку канти за отпатке, око школе и у дворишту, резултат чега је прљање и тешко
одржавање чистоће школског дворишта. Координаторка Парламента одмах је, уз подршку
директорке, написала дописе Градској чистоћи, ученици су уговорили састанак наших
представника већ за следећи дан, посетили су затим погон Звездара и разговарали са управником
погона. Резултат је да је ПОСТАВЉЕНО ПЕТ КОРПИ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА и
више корпи на потезу од школе до последње станице 31, 19 и 17. УП исказује велику
захвалност на подршци запосленима у Градској чистоћи. Остало је још да се у договору са
Градском чистоћом поставе бетонске корпе унутар дворишта и три контејнера за сакупљање
отпада за рециклажу (пластика, папир и лименке), што је договорено за крај августа или
почетак септембра.
- НОВИНА је и да су у овој школској години ГОШЋЕ УП биле више пута ПСИХОЛОГ И
ПЕДАГОГ (подносиле су извештај о успеху и дисциплини на крају класификационих периода и
на почетку говориле о развојном плану Школе). Два пута – једном у 1. полугодишту и једном у 2.
полугодишту ДИРЕКТОРКА је присуствовала седници УП и одговарала на питања и предлоге
парламентараца (детаљно се може погледати у месечним извештајима УП).
- Чланови УП оценили су на крају године КАО ВЕОМА УСПЕШНУ САРАДЊУ са
руководством Школе (Школски одбор, директор, психолог, педагог, Наставничко веће, Савет
родитеља), нарочито су истакли сарадњу са директорком која је, поред тога што је долазила на
седнице Парламента, била увек спремна да прими и саслуша ученике. Парламентарци би желели
да се нађе начин да се ученици, који се лоше понашају, приморају да промене свој однос према
школи, ученицима и наставницима и да више не ремете ред и крше најосновнија правила лепог
понашања. Исказана је нада да ће Кодекс понашања ученика наше школе који смо сви заједно
донели допринети побољшању дисциплине у школи. Чланови УП би желели да чешће буду
позивани на седнице Наставничког већа, Школског одбора и Наставничког већа. Радна група за

едукацију и остали чланови Парламента желели су да истакну да немају примедбе на рад било
ког наставника. Однос наставника према ученицима је коректан.
- УП деловао е и тако што је упућивао дописе надлежним институцијама и службама чија
помоћ се показала као потребна: ДОПИС Дому здравља, ДОПИСИ Градској чистоћи – 3 укупно.
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