УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент је конституисан 18.9.2015.године. У нашој школи постоји три групе у
оквиру Ученичког парламента и то: у Прањанима на нивоу два разреда имамо 14 чланова, у
Каменици имамо 13 чланова и у Брезни имамо 6 чланова (укупно 33 ученика). Гласањем је
одлучено да председник буде Марија Томовић 8/1, потпредседник Ксенија Пејица 8/1 и
записничар Александра Браловић 8/1 одељење на нивоу школе, а свака група је имала своје
председника, потпредседника и записничара.Кординатори су се договорили да поред Плана
Ученичког парламента да свако у својој школи решавају проблеме и дају предлоге који ће бити у
записнику на нивоу групе. Овакав начин рада је добар.
Одржано је дванаест састанака. Програм рада Парламента је остварен. Чланови
Парламента су се бавили хуманитарним акцијама, успехом и дисциплином ученика у школи,
мерама за побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма,
резултатима такмичења, праведности у оцењивању, преоптерећености градивом, мишљење о
коришћењу уџбеника за наредну школску годину и др. Чланови Парламента у Прањанима
покренули су хуманитарну акцију прикупљања играчака, сликовница за предшколску установи
„Сунце“ У Прањанима. Део припупљених сликовница поклоњене су школској библиотеци.
Хуманитарној акцији укључили су се и ученици млађих разреда из издвојених одељења.Играчке су
уручене 30.12.2015.године. Свим учесницима хуманитарне акције уручене су захвалнице. Ученички
парламент је заједно са наставницом Јеленом Александров, Данијелом Ракићевић и
наставницима организовали су 29.12.2015.године, по први пут квиз под називом „Благо је знање“.
Имали смо и спонзора С.Т.Р. „Аница“ из Богданице. Побеници квиза су добили новогодишње
пакетиће.
Чланови Парламента су се укључили у представљају школе са вођењем програма Дана
школе. По мишљењу колега да је програм био најбољи до сада. Координатор програма за Дан
школе била Данијела Ракићевић.Учестовали су у припреми јавног часа на тему „Васпитање кроз
епохе“, али није реализован. Разлог је да су ученици били превише заузети и остало је мало
времена за његову реализацију.
Активности које су се реализоване у школи у Брезни 25.9.2015.године, обележен је Дан
спорта у коме су учестовали чланови Парламента. Својим добрим примером промовисали су ферплеј , спортски и такмичарски дух. Дечја недеља која се обележава у октобру, обележена је
прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви радови били су изложени у холу
школе.Чланови Парламента организовали су и израду паноа поводом Дана толеранције.
Ученички парламент раде групе у Прањанима,предложили су разне активности које су
реализоване и то: прикупљање старог папира, куповина ормара за све учионице старијих разреда,
куповина наставних средстава, књига за библиотеку, куповина лопти, чуњева и др. реквизита за
спорстку салу. Дали су предлог који је усвојен да ученик који направи штету школског инветара
намерно или случајно мора да надокнади штету.
Ученички парламент радне групе у Каменици,кооргинарор Слободанка Гавриловић,
наставник српског језика. За председника групе изабрана је Милица Стјепановић, заменик Сања
Марковић и записничар Кристина Трифуновић. Активно су радили и ове године предложили су
следеће: Прављење или куповина мреже за кош, избор најуредније учионице и уређивање
школског дворишта.Мрежа за кош је замењена. У учионеце су стављени нанои који су ученици
уредили заједно са одељењским старешинама. У школском дворишту је посађено цвеће које су
ученици донеки од куће и бриу о цвећу. Ученици су подржали акцији куповине ормара за
учионице 5.разреда. уз ове активности ученици УП су поново предложили да се аутомобили не
паркирају на спортским теренима. Неки од наставника ову одлуку не поштују.

Ученички парламент радне групе у Брени, координатор Бранка Станојевић, наставник
енглеског језика. За председника њихове групе изабрана је Марија Весковић, заменик Невена
Козодер и записничар Марија Ђоковић.. Активно су радили ове године .. Предложили су
следеће:сређивање учионица са наставним средстима, паноима и постерима, сређивање школског
дворишта и прављење паноа за представе које ће се одржавати.
3.1.2016.године организован је традиционални Новогодишњи турнир и то: У Прањанима у
дисциплини мали фудбал, у Брезни у дисциплини стони –тенис, у Каменици у дисциплини одбојка.
Од прикупљеног новца набављени су пехари.
На седници УП која је одржана 21.3.2016.чланови УП су дали своје мишљење о избору уџбеника за
наредну школскуи годину. Чланови су имали примедбе на поједине уџбенике и то из математике
не треба им уџбеник јер наставник добро објасни, али потребна нам је збирка задатака. Уџбеник
из биологије по коме ученици уче је издавалка кућа БИГЗ, а да је бољи уџбеник издавачке куће
„Герудијум“. Такође из немачког језика уџбеник је намењен надпросечним ученицима, па би било
добро да се промени за наредну школску годину. Наставница Биљана Станковић је објаснила да ће
следеће године бити промењен уџбеник „Пинг Понг“ у „Прима“, из разлога што је много бољи и
лакши за разумевање. Чланови су озбиљно пришли задатку и одлично су одрадили задати
задатак. Све похвале за чланове УП.
14.6.2016.године организован је спортски дан поводом завршетка школске године и ђак
генерације је спистила заставу школе.У издвојена одељења Брезна и Каменица организовали су
турнир у стоном тенису и одбојци поводом завршетка школске године, а награде су обезбеђене на
исти начин.
Чланови Парламента су тражили и добили извештај о ђачком динару од шефа
рачуноводства.
Ученици осмог разреда су задовољно припремали за завршни испит у току целе школске
године.
За Ђака генерације предложили су Драгана Никитовића,8/1 одељења из Прањана, без
образложења.
Чланови Парламента су на последљој седници анализирали свој рад и закључили да је
могао да буде бољи.
Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду свих
чланова. Рад парламента био је транспарентан и ангажован у свим активностима рада школе.
Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за отворену сарадњу и дебату. Чланови су
добро сарађивали и са директором школе.
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