Ученичког парламент Шесте београдске гимназије
Ученички парламент Шесте београдске гимназије је своје обавезе обавља према
Школском плану и програму и Пословнику о раду Ученичког парламента. Одржава сваке
школске године осам седница уз присуство већине чланова од 72 активна представника
сваког одељења, има подршку директора школе, школског психолога и наставника за шта
постоје уредно заведени записници у архиви.
Учествује у усвајања Плана рада школе, раду Савету родитеља, раду Одељенских
већа, одобрава предлоге важећих уџбеника, уређује сајт школе и ФБ страницу, анкетира
ученике о позитивним и негативним странама образовно васпитног процеса и школског
живота, сарађује са новинарима Просветног прегледа. Подржава конкурсе и пројекте
,,Европског дневника,, учествује у прослави школске славе, предлаже екскурзије за први
разред, подржава рад школских секција, садњу декоративних садница у школском
дворишту, негује сарадњу са бившим ђацима, организује музичке аудиције у свечаној
сали, волонтира при хуманитарним акцијама, подржава учешће талената у Петници.
усмерава ученике на борбу против свих облика насиља и дискриминације у друштву,
учествује у свим облицима Предузетништва у средњој школи. Улепшава и декорише
школски простор уз осликавање учионица.
Представници УП Богдан Глигић, Александар Остојић и Бојана Стошић су 20.
априла присуствовали свечаној седници Наставничког већа и потписивању меморандума о
сарадњи балканских гимназија који би омогућио размену ученика, мишљења, идеја,
такмичења, развој образовно васпитног рада. На првом сусрету у Београду, 16. септембра,
одржао би се заједнички рок концерт.
- Волонтери смо на Језичком коктелу што је пројекат УП-а наше школе, који се успешно
реализује већ шест година сваке суботе уз рад студената Филолошког факултета.
-На хуманитарном турниру у кошарци прикупљали смо новчана средства за 27-огодишњег
Милоша Стефановића.
-На састанку Пријатеља деце Србије учествовала је Јакшић Андријана и Ђурђевић Сара,
које су биле активне у дебати на скупа овогодишње дечије недеље ,,Хоћу да бригам, хоћу
да се играм – Кад игра више није игра – превенција зависности од интернета, видео игара
и коцкања.“.
- Учествовали смо у пројекту ,,Месец младих 2016,, на трибини коју су водили Данило
Грбовић и Нина Милош са САЕ института, модератори ,,Портала младих,, у свечаној сали
наше школе на тему професионална оријентације.
- Сарађујемо са Унијом средњошколаца Србије на конференцијама и трибинама.
- (Не)укљученост у систем је трибина Уније средњошколаца Србије на којој су 5. маја
учествовали ученици 3/9 Андреј Јевремовић и Страхиња Радојевић. Присуствовало је
укупно 183 Ученичка парламента са територије Републике Србије на факултету за
Дипломатију и безбедност а трибина се односила на учешће деце са сметњама у развоју у
школском систему, на инклузивно образовање, и даровите средњошколце.
- У радионици ,,StartUp Karavan#za5,, одржана је 11. маја у Привредној комори Србије,
Теразије 23, на тему ,,Како постати предузетник,, учешће су узели ученици првог разреда.
Пролећни месеци су одвојени за Хуманитарну недељу коју најављујемо на друштвеним
мрежама и сајту Шесте београдске гимназије. Идеја је прикупљање гардеробе за Дом за
децу и омладину "Дринка Павловић", хуманитарни турнир у кошарци, у међусмени и за

крај најлепши хуманитарни концерт садашњих и бивших ученика Шесте са Хором
професорке Душке Кисин а новац иде на рачун Прихватилишта за децу и Свратишта за
децу.
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