
 

ИЗВЕШТАЈ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ђачки парламент је у школској 2013/2014 години одржао 6 састанака (27.09.2013., 
29.11.2013., 31.01.2014., 13.02.2014., 28.03.2014., 15.05.2014.) 

 

 Септембар -  ђачки парламент је изабрао ново руководство. За председника ученичког 
парламента за школску 2013./2014. годину изабран је Иван Давидовић, за потпредседника 
Никола Керавица, а за записничара Мина Кљајић. 

Парламент је прихватио предлог Лане Кугли и Марије Жугић, да се формира ново тело 
парламента (надзорни одбор), чији ће чланови бити Лука Станковић, Лана Кугли и Марија 
Жугић. Тело је формирано како би се пратио рад новог руководства. 

Новембар - руководство и чланови ученичког парламента су упознати са  постојањем 
тимова против насиља и тима за ученичку инклузију, чији је координатор професор 
Биљана Благојевић. 

 Ученички парламент је подржао штрајк професора због блокаде школског рачуна и 
материјалних услова рада школе. 

Јануар -  дискусија праламента о активностима ученика у оквиру школе- унапређење 
наставе, хигијена школе, хуманитарни рад ученика.  Донешена је одлука о уређењу 
школског дворишта и учионица и њихова реализација када се укаже прилика за то ( радне 
суботе). 

Фебруар -  дискусија парламента о предлозима за унапређење безбедности ученика у 
школи као и школске имовине. Предложено је увођење идентификационих картица за 
ученике и запослене у школи, строжије санкције- казне  за прекршиоце правила понашања 
у оквиру школе, као и побољшање видео надзора. Разматрано је и о увођењу разгласа у 
школским зградама обе школе. 

 

 Март -   Изгласана је замена постојећег руководства парламента  због обавеза истих. 
Ново руководство ученичког парламента чине: Мина Кљајић- председник,  Алекса 



Опачић- заменик и Јелена Ћирић - записничар.  Одређен је датум акције уређења 
школског дворишта и школске зграде за обе школе - 12.04. 2014. у 9 часова.  Формирани 
су тимови ученика који ће вршити надзор радова и одређени су дежурни професори који 
ће координирати овом акцијом.  У договору са директором школе Небојшом Булатовићем, 
учешће на радној акцији биће награђено са смањењем броја неоправданих часова. 

Април-  12.04.2014. реализована акција чишћења  школских дворишта и зграда, у улици 
Народних хероја 7, и на тргу Марије Трандафил. Акција је трајала од 9-12 часова и 
присуствовали су ученици 52 одељења од првог до четвртог разреда свих смерова. 

 Мај -  дискусија о избору нових чланова управе ђачког парламента за наредну школску 
годину, као и идеје о новим плановима  рада ђачког парламента. 

- Поводим катастрофалне ситуације, услед елементарне непогоде- поплаве, ученички 
парламент је организовао  хуманитарну акцију прикупљања помоћи угроженим грађанима 
из поплављених подручја. Прикупљана су средства за хигијену ( сапуни, дезифекциона 
средства..), конзервирана храна , пелене за децу и одрасле, храна за бебе. Акција је трајала 
7 радних дана и сва средства су предата Црвеном крсту у Новом Саду. 

Координатор ђачког парламента  

 Јасмина Јанчић 


