ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2017-2018.
Ученички парламент је конституисан 11.9.2017.године. У нашој школи постоји три радне групе у оквиру
Ученичког парламента и то: у Прањанима на нивоу два разреда имамо 15 чланова, у Каменици имамо 10 чланова и у
Брезни имамо 7 чланова (укупно 32 ученика).
Тајним гласањем је одлучено да председник УП је Тијана Вукашиновић 8/1, потпредседник Ана Толић 8/1 и записничар
Кристина Јеремић 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.
У току првог полугодишта чланови УП су имали 6 састанака, а у току другог полугодишта УП је имао 5
састанана, што је у току године 11 састанака. Чланови Парламента из целе школе су покренули хуманитарну акцију за
друга из Каменице Стефана Милетића. Пошто смо сазнали да је ученик у тешкој материјалној ситуацији и да су му
неопходна новчана средства, чланови УП су покренули акцију. На седници Наставничког већа су изнели своју идеју да
помогну свом другу и да би требало и да наставници подрже ову хуманитарну акцију. Прикупљени новац одељења
предаваће се помоћнику директора Гордани Поповић. Овој аквији поред ученика прикључило се и 31 наставник. За
Стефана Милетића је сакупљено 86.020,00 динара и 30 евра.Директор је предао навац породици Милетић. Ученички
парламент је учестовао у квизу „Знање је благо“.
На иницијативи УП координатор је организовала Обуку у прављењу фризура. Чланови УП Теодора Лазовић 8/1, Тамара
Толић 8/1 , Кристина Јеремић 8/1 и учитељица продуженог боравка Снежана Голубов су водитељи обуке. Обука је трајала
три дана и четврти дан је била Ревија фризура.Обуви се прикључило 15 ученика који су били модели обуке. Ову
манифестацију су подржале професионалне фризерке Гордана Толић и Бојана Лазовић из Прањана.
Педагог школе је у договору са ученицима ученичког парламента спровео истраживање „Шта ученици 7.и8.разреда мисле
о оценама и оцењивању, као и шта је за њих оцена“. Урађена је анализа и путем презентације презентовеће се на следећој
седници наставничког већа.
Ученици су били укључени и у Светосавски турнир у малом фудбалу. Чланови УП су се бавили успехом и дисциплином
ученика у школи, мерама за побољшање школског живота, организовањем културно-забавног програма, резултатима
такмичења
Ученички парламент разматрао је питања око организације ескурзије, посете школе у Београду ОШ „Иво
Андрић“, организовано је квиз „Знање је благо“, хуманитарној акцији помоћ бившом ученику, сакупљање чепове за помоћ
ученицима , реализацију екскурзије и мишљење о уџбеницима за наредну школсу годину.
Чланови су се укључили у представљају школе са вођењем програма Дана школе. По мишљењу колега да је
програм био најбољи до сада.Учестовали су у припреми амбијенталне наставе.
Ученички парламент је покренуо две хуманитарне акције прикупљање новца за двоје ученика који су оболели
од тешке болести. Акција се проширила на целу школу. Затим су учестовали у хуманитарну акцију које је покренуло
друштво папаплегичара из Чачка. Било је потребно купити лопте.
На крају су се састали да дају мишљење о уџбеницима које су користили прошле године од петог до осмог
разреда. Организовали су заједно са другарима из Каменице и Брезне матурско вече са својим родитељима.
Ученички парламент у Каменици је у току првог полугодишта одржао три састанка, а у другом полугодишти
реализовано је три састанка, што је укупно пет у току године. Први састанак је одржан у октобру и на њему је конституисан
Парламент. Чланови УП из Каменице су Драган Вуковић, Милош Мићовић, Александра Стојановић, Бојана Јовичић
(ученици 8.разреда) и Марија Браловић, Данијела Крњић, Марина Мићовић, Јана Трнавац и Дарко Сретеновић (ученици
7.разреда) . За записничара је изабран Драган Вуковић. Овом састанку присуствовала је Данијела Ракићевић која је
упознала ученике са улогом УП и активностима које су планиране за ову школску годину. Договорено је да седницама
Наставничког већа због превоза присуствују ученици из Прањана.
Други састанак одржан је у новембру и на њему су ученици предложили да се сакупи новчана помоћ за Николу
Вулиновића коме је неопходна операција. У акцију ће бити укључени ученици и наставници из Каменице.Такође су
захтевали да се реши проблем доласка паса у школско двориште.
Трећи састанак је одржан у децембру. Ученици сматрају да не би требало да пролазе краве кроз школско
двориште . Приметили су да власници често ове животиње воде преко фискултурног терена, при чему прљају терен што
ученицима смета. Ученички парламент предложио је да се сакупи новчана помоћ за Стефана Милетића, ученика 8.разреда.
Предлог је прихваћен на седници Наставничког већа, тако да су се у ову акцију укључили и ученици и запослени у школи.
Ученички парламент у Брезни је у току првог полугодишта одржао три састанка и у другом полугодишту
одржано је три састанка, укупно шест састанака.Учестовали су у хуманитарним акцијама које су се организовале у школи,
затим у квизовима „Свезналица“ и „Знање је благо“. Узели су учешће у организовању школске сцене, где су освојили
другу награду.Активности које су се реализоване у школи у Брезни 25.9.2016.године, обележен је Дан спорта у коме су
учестовали чланови Парламента. Својим добрим примером промовисали су фер-плеј , 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.Ученици су
учестовали у Донаторској вечери Сачувајмо школу у Брезни.

Ученички парламент у Каменици Брезни су такође учестовао у хуманитарној акцији за Стефана, учестовали су
у квизу „Знање је благо“и о свим битним питањима њихове школе.
Чланови Парламента су 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.
Координатори УП : у Прањанима Данијела Ракићевић, педагог, Слободанка Гавриловић, наставник српског језика и
Јасмина Павловић, наставник математике.

