
Извештај о раду Ученичког парламента 2020/2021

Ученички парламент се састао на укупно пет Седница 14.9.2020 када је 
конституисан састав УП, 12.10.2020. год, 4.2.2021, 14.6.2021 и 22.6.2021. Састанци су се 
одржавали у међусмени у 12.15 часова и поштовањем ковид мера. Председник за ову 
школску годину је  Андрија Јовановић 2/5 који има заменике за непарну и парну смену 
Милица Мишић 2/4, записничари Милица Мишић 2/4 у првом полугодишту и Уна Нинић 
2/4 у другом полугодишту, представници у Школском одбору Огњен Младеновић 4/6 и 
Катарина Михајловић 4/2. Седници је присуствовао и директор и помоћник директора као 
и наставник сарадник испред Наставничког већа Ана Ковачевић.

На дневном реду су била питања: конституисање, информације за ученике школе 
око ковид мера, онлајн, комбинована настава, квалитет рада, предлози ученика о 
ваннаставним активностима, реализација три хуманитарне акције, турнири у кошарци и 
фудбалу. На последње две седнице смо освежили и разматрали документа и акта школе и 
то Пословник о раду УП; Разматрање Правилника о заштити  и безбедности ученика за 
време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује школа; 
Разматрање Извештаја о раду школе 2019/2020; Разматрање Извештаја Развојног школског
плана о реализацији; Правила понашања у ШБГ: Разматрање извештаја о унапређењу 
квалитета образовно васпитног рада за школску 2019/ 2020; Анекс годишњег плана рада 
ШБГ 2020/2021; Формирање предлога уџбеника за следећу школску годину. Такође смо 
изнели бројне идеје о лепшем ентеријеру школе и подизању квалитета рада установе. 
Бивша преседница Ива Ђокић је гостовала у одељењу 1/10 и позвала на Хакотон 
такмичење на ФОН-у где су 3 ученика 1/10 прошли 6 кругова такмичења.

Највећи допринос је био на хуманитарној акцији за Анику Манић са 60 волонтера и
већим бројем донатора, тада смо поделили преко 60 захвалница, затим за Мињу Драганић 
која је повређена у пожару, ускупљали смо прилог за Нину Благојевић која болују од 
ретких болести, организатор Милица Мишић и 1/7 и 2/4, у спорту су помогли наставници 
физичког васпитања. Сарађивали смо са грађанима локалне заједнце и родитељима. 
Организована је обука ,,Средњошколци против насиља,, обележили смо школску 
славу ,,Свети Сава,,. О свом раду смо извештавали путем воц апа и инстаграма школе и 
посебним записницима заведеним код референта за ученичка питања.

Ана Ковачевић


