
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2018/19. години су били:  

 

 Милица Поповић, 7/1  

 Радоје Недић, 7/1 

 Теодора Драговић 7/2  

 Петар Станојчић, 7/2  

 Павле Видановић, 7/3  

 Димитрије Димић, 7/3  

 Анђела Петровић, 8/1  

 Лазар Поповић, 8/1 

 Тијана Луковић 8/2   

 Александра Вученовић 8/2  

 Душица Тодоровић 8/3  

 Теодора Алексић 8/3  

 
 

 

За председника је изабрана Tијана Луковић, 8/2, за заменика одн. потпредседника Лазар 

Поповић 8/1, док је записничар Парламента била Теодора Драговић, 7/2 као и представник 

у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе. Представници Ученичког 

парламента у Школском одбору за ову школску годину су били Милица Поповић 7/1 и 

Радоје Недић7/1, члан Стручног актива за развојно планирање ове године је била Анђела 

Петровић 8/1, а представник Парламента у Вршњачком тиму ,,Чувари мира'' Тијана 

Луковић 8/2. 

 

Ученички парламент је у току протекле школске године организовао и реализовао следеће 

активности: 

 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2018/19. годину. 

 Одржано је седам састанака Парламента у току школске године. 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе. 

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2018/19. 

годину. 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2018/19.годину. 

 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставе и 

ваннаставних активности у школи). 

 Организација спортског такмичења за ученике школе (одбојка, кошарка и фудбал). 

Прикупљање новчаних средстава за уређење школе. 

 Организација акције  ,,Најтолерантнији наставник'' . Чланови Парламента  

анкетирали су  свако одељење од петог до осмог разреда.  



 

Добијени су следећи резултати: 

 

У првој категорији су наставници који предају свим одељењима од 5. до 8. разреда 

(укупно у 12 одељења): 

 

1. Тања Веселиновић 10/12 

2. Урош Миливојевић 8/12 

3. Илија Спасојевић 6/12 

4.  

У другој категорији су наставници који предају мањем броју одељења, али су 

добили значајан број гласова у тим одељењима, одн. више од половине: 

 

1. Марија Станковић 5/6 

2. Марина Бијорац 3/4 

3. Александар Давидовић 3/5 

 

Након обраде резултата, направљен је пано са именима наставника који су добили 

највећи број гласова, одн. најтолерантнијих наставника. 

 

 Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у 

току школске године. 

 Давање мишљења о пројекту ,,Једносменски рад у школи'' и активностима које је 

наша школе понудила у свом плану за наредну школску годину. 

 Давање предлога за организацију Фестивала занимања. 

 Учешће у организацији журки за млађе и старије ученике у холу школе (давање 

предлога, пружање техничке помоћи у реализацији журки). 

 Украшавање новогодишње јелке и ходника школе. 

 28.05.2019. године чланови Ученичког парламента су били на излету у 

организацији Центра за културу Барајеву, у пратњи наставнице разредне наставе 

Сузане Јевтић и психолога школе Драгане Николић. Ученици су обишли манастире 

Фенек и Крушедол, Стражилово и Сремске Карловце. Излет је био организован и за 

Парламент ОШ ,,Кнез Сима Марковић''. 

 

 

 

 

 


