
Извештај о раду Ученичког парламента 2021/2022 године

Ученички Парламент се одржао седам седница датума 10. септембра, 27. октобра,
23. новембра, 7. фебруара, 21. априла, 10. маја и 26. маја у међусмени у 13 часова у
конференцијској сали. На првој конститутивној седници за записничара изабрана је
Анђела Благојевић 2/7, за председника је изабрана Милица Мишић 3/4, помоћник за парну
смену је Вук Симић 4/10, за непарну смену Андрија Јовановић 3/5.

Ученици Стручног Тима за развојно планирање школе су Уна Несторовић 4/2 и
Нађа Мирковић 1/3.

Ученици за превенцију вршњачког насиља. Ања Ристић 3/1 и Вук Остојић 4/10.

У Школском одбору су Вања Рогић 4/6  Јана Стојановић 4/7 а замена Емилија
Брадач 4/5.

Записници су уредно вођени и заведени под бројем код референта за ученичка
питања. На свакој седници je присутан представник Наставничког већа Ана Ковачевић, три
пута је у раду учествовао директор школе Радисав Милић, у радној посет психолог школе
Тамара Ђорђевић Николић, у посредном раду је педагог школе Марија Филиповић као и
рад на радионицама о Вршњачком насиљу са педагогом школе Дубравком Радошевић.

Комуницирали смо на воц ап заједничкој мрежи а обавештавали о школским
активностима на инстаграму https://www.instagram.com/parlament_seste/?hl=sr.

Према Правилнику о награђивању и похваљивању ученика ШБГ у завршном
разреду предложили смо следеће ученике четвртог разреда: Вукашин Толић 4/1, Андреј
Бакић Грачак 4/4, Сара Радосављевић 4/4, Јана Стојановић 4/7, Јована Михајловски 4/9 и
Вук Симић и Вук Остојић 4/10. Учествовали смо на промовисању екскурзије за све
разреде.

На дневном реду су биле теме документа као што су Упознавање Парламента са
правима, обавезама, и одговорностима ученика (Статут ШБГ стр. 62-84) и са општим
Актима школе; Разматрање извештаја о остваривању развојног плана школе 2020/2021
год.; Разматрање извештаја програма о унапређењу квалитета образовно васпитног рада;
Разматрање Годишњег извештаја рада школе 2020/2021 год.; Разматрање годишњег плана
рада школе 2021/2022 год. разматрање извештаја и плана рада ШБГ, ваннаставних
активности, хуманитарне и спортске активности, сарадња са институцијама ван школе,
уређење школског простора, самовредновање рада школе и сл.

Радили смо на  eTwininng пројекату ,,Дечија права – Ученички парламенти у
школама /Children's Rights - School Student Council,, са 58 наставника и 119 ученика из
Србије, Хрватске, Турске, Босне и Херцеговине, Португалије, Северне Македоније,
Румуније, Албаније, Грузије, Јордана, Шпаније, Летоније, Јерменије, Француске, Грчке и
Азербејџана, кроз који смо представили како у нашој школи спроводимо Дечија права и
како су усаглашена акта.

Активности:

https://www.instagram.com/parlament_seste/?hl=sr
https://live.etwinning.net/projects/project/309622


- Радионица ,,Безбедност средњошколаца,, одржана је у I 1,2,4,6,7,10 и II 2,3,4,5,8..
Координатор Милица Мишић са вршњачким едукаторима.

- 5.10.2021. Ученици су на Дечијој недељи у Дому народне скупштине “За свако
дете” под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографији и
Пријатеља деце Србије са циљем важности вршњачке подршке у остваривању
права детета. Јана Стојановић 4/7, Емилија Брадач 4/5, Андреј Бакић Грачак 4/4 и
Марко Колунџија 2/9.

- 5.10.2021. Ученици су посетили општину Звездара у недељи ,,За свако дете,, која је
позвала Ученичке парламенте са Звездаре и разговарали са референтом за ученичка
питања пошто је због ковид услова састанак одложен за већи број ученика.

- 15. 10. 2021. Ангелина Жеравчић 2/9, Андрија Јовановић 3/5 и Вукашин Толић 4/1
су посетили Центар за промоцију равноправности и отвореног друштва поводом
пројекта “Образовање кроз самозаступање”,  CePROD.

- 12. 11. 2021. Ученици одељења 3/4, Милица Мишић и Ненад Нешић, су имали
сусрет са дечаком Давудом и његовом сестром Бахтаром из Авганистана. Ученици
су ступили у контакт са Центром за заштиту и помоћ тражиоцима азила, који је
омогућио овај сусрет. Давуд и Бахтара су сада осми разред, а за мало мање од
годину дана колико су у Србији, перфектно говоре српски језик.

- 15. 11. 2021. ученици одељења 3/4, Милица Мишић и Ненад Нешић, заједно са
педагогом Маријом Филиповић посетили ОШ “Васа Пелагић” у Котежу, ради
сусрета са децом из Ирака, Сирије и Сомалије поводом конкурса “Добродошли у
моју земљу”.

- 18.11. до 3.12 укључили смо се у промоцију манифестације и извели пар
активности током ,,Новембарских дана Соње Жарковић,,.

- 6.12. 2021. Наши ученици су у ГО Звездара, поводом обележавања Међународног
дана волонтера, основних и средњих школе са Звездаре, представили своје акције и
волонтирања у последњих годину дана. Представили су прошлогодишњу
хуманитарну акцију “За Анику Манић” и “За Нину Благојевић”, као и  овогодишње
еколошке акције у оквиру наших ,,Новембарских дана,,. Након тога је школа добила
и уновчила ваучер од 18 хиљада динара у Техноманији.

- 15.12.2021. учествовали смо на онлајн такмичењу ,,Изазов Специјал,, ЈА Србија,
који је одржан под слоганом за нову генерацију предузетника. за средњошколце.
Ученици су радили на развијању свести о климатским променама, унапређивању
животне средине и осмишљавању нових решења. Нашу школу представљали су
Теодора Дикић 2/7, Милош Алексић 1/3, Марко Колунџија 2/9, Лука Вуксановић 3/7
и Душан Илић 2/7. Комисија је била из Достигнућа младих ЈА Србија.

- 1.1.2022. Након скоро месец дана прикупљања пакетића за децу свратишта у улици
Крфска 7а, у којем су учествовали сви разреди, Милица Мишић 3/4, Андрија
Јовановић 3/5, Душан Смољан 3/4, Илија Базић 3/7 и Милош Алексић 1/3, су
обрадовали децу за празнике. Андрија се опробао и у улози Деда Мраза.



- 4.3.2022. Успешно је завршена прва троделна радионица о медијској писмености, са
учесницима из првог и другог разреда наше школе. Радионица је била
интерактивног карактера и подељена је на три дела, од којих су први и други део
предавање праћено презентацијом уз вежбе за учеснике, а трећи део дебатни
турнир са темама из области коју обрађујемо. Победнице протеклог дебатног
турнира су Миа Лојаница и Нина Јовановић, ученице одељења 2/4.

- 17.3.2022. Радионица је настављена и на ученике трећег и четвртог разреда.
- Пратили смо Угледни час ,,Пољубац,, Филозофија и визуелне уметности
- Делили смо пријатељске поруке у манифестацији ,,Спој традиције и трендова,,
- 1. 4. 2022. године у Централном холу Дома Народне скупштине Републике Србије,

Трг Николе Пашића са почетком у 11 часова организован је догађаји и изложба
,,Пријатеља деце Србије,, у сарадњи са Народном скупштином Републике Србије.
Назив изложбе је ,,Желим да разумеш – права детета кроз призму дечијег
стваралаштва,,. Ангажовање и позив за вођење програма добио је Вукашин Толић
4/1, специјални гост са говором о радионици о решавању вршњачког насиља које се
спроводи у ШБГ је Милица Мишић 3/4 а било је још осам ученика који су
представљали школу, ученици су били на припремама са Пријатељима деце Србије
пред догађај. Ученике је водила Сандра Трпковић проф. Билогије, имена ученика у
Дому народне скупштине су Елена Јанковић 2/2, Душан Смољан 3/4, Нађа
Мирковић 1/3, Милош Алексић 1/3, Мија Лојаница 2/4, Тијана Бугарчић 2/2,
Теодора Дикић 2/7, Анђела Благојевић 2/7.

- 7.4. 2022. подсетили смо на важност ,,Светског дана здравља,,.
- 20. 4. 2022. ученици су представили школу на Сајму образовања на Звездари од 12

до 14 часова у улици Краљице Марије 73. на Београдској академији пословних и
уметничких струковних студија а то су Ана Свитлица 1/4, Милош Алексић 1/3,
Теодора Дикић 2/7, Анђела Благојевић 2/7, Милица Мишић 3/4 са наставницом
Аном Ковачевић. Школа је одштампала 100 рекламних летака, обезбеђен је штанд у
организацији општине Звездара, на Београдској академији смо и више него лепо
дочекани од стране домаћина. Ученици осмих разреда су били изузетно
заинтересовани за нашу школу и ми смо има као група понудили важне
информације за упис. Након тога смо се поводом презентовања школе огласили и на
инстаграм профилу Парламента који ће сигурно бити пропраћен пре уписа од
стране основаца и њихових родитеља а директор школе је одобрио и посету
околних основних школа где би поделили летке, у наредном периоду.

- Летњи биоскоп је основан на иницијативу одељења 2/7 на спортским теренима
школе у трајању од три дана, ради прикупљања новчаних средстава за вршњака
Матију Тривуновића коме је изгорео стан на Карабурми, уплатили су и 1/3 и 3/7 са
разредним старешинама, дежурали су наставници Физичког васпитања, Историје и
Физике, кординисала је и Сара Радосављевић 4/4, техничка подршка Горан
Зафировски, директор школе је набавио платно.



Промовисали смо на инстаграму Парламента и остале активности које су се
дешавале у школи а то су: градско такмичење из ватерпола, општинско такмичење из
атлетике, општинско такмичење у кошарци, општинско такмичење у одбојци, рад
УНЕСКО- секције, рад Ерасмус+ пројекта ,,Clean Danube Clean Black Sea,, у Будимпеши,
Бечу и Констанци, пројекат ,,Добродошли у моју земљу,,  такмичење Хакатон на ФОН –у,
доделу новогодишњих пакетића у свратишту за незбринуту децу коју је извело одељење
1/7, промовисали смо догађај ,,Спој традиције и трендова,, градско такмичење у баскету 3
на 3, промовисали смо такмичења из Ученичких компанија и предузетништва, пролаз на
Републичко такмичење из Географије Марка Јарића 2/9, успехе многих ученика на
такмичењима на сторију, рад Црвеног крста у нашој школи, Дан девојчица и сл.

Ученици су могли да се одазову и следећим акцијама које смо оглашавали на воц ап
групи УП па су затим представници информације преносили у своја одељења а то су:
Дебатна секција, Секција друштвених игара, попуњавали смо упитник о видео играма,
упитник из истраживачке станице Петница, Тим за каријерно вођење и вебинаре за избор
факултета фондације Темпус, конкурс ,,Знањем мењамо свет,, представе у Пан театру,
такмичење филмова у Сопоту за средњошколце, Међународни дан волонтера, БТФ, ИТ
ФЕСТ, вебинари Микрософт формса, радионице у галерији икс витамин, тренинзи фејк
медијске писмености, Каријерно вођење и саветовање, ФЕФА факултет и радионица,
анкете о медијима, кратка смотра ђачког филма, обавештења о комплет садржају
Звездаријаде, како сачинити еуропас, тренинг о отвореним подацима у образовању,
интересовали смо се за поново покретање Језичког коктела суботом и просторијама
Шесте, представу ,,Животињско царство,, Скилл уп, Дизајн Тимови ФЕФА, ЕФПСА,
отворена врата на факултетима за упис матураната, ФОКУС 22, такмичење у музичких
потенцијала као и о осталим питањима која се тичу школског живота.

испред НВ Ана Ковачевић


