
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

Ове школске године чланови Парламента су били: 

Председник Парламента – Павле Видановић 8/3 

 

 Страхиња Вулевић 7/1 

 Андреа Стефановић 7/1  

 Милан Мацура 7/1  

 Кристијан Дамњановић 7/1 

 Ања Грубовић 7/2 

 Теодора Павловић 7/2 

 Огњен Бабић 7/2 

 Бојана Абрамовић 7/2 

 Александра Стојановић 7/3 

 Анита Танасијевић 7/3 

 Павле Матић 7/3 

 Тијана Јевтић 7/3 

 Доротеја Дотлић 8/1 

 Милица Поповић 8/1 

 Радоје Недић 8/1 

 Данило Адамовић 8/1 

 Петар Станојчић 8/2 

 Теодора Драговић 8/2 

 Петра Радусиновић 8/2 

 Теодора Драшковић 8/2 

 Давид Михаиловић 8/3 

 Павле Видановић 8/3  

 Анђелија Скорупан 8/3 

 Сергеј Џогаз 8/3 

 

 

За председника је изабран Павле Видановић, 8/3, за заменика одн. потпредседника 

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

представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе. Представници 

Ученичког парламента у Школском одбору за ову школску годину су били Милица 

Поповић8/1 и Радоје Недић 8/1, члан Стручног актива за развојно планирање ове године је 

била Теодора Драшковић8/2, а представник Парламента у Вршњачком тиму ,,Чувари 

мира'' Доротеја Дотлић 8/1. 

 

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

активности: 

 

 Конституисање Ученичког парламента за школску 2019/20. годину 



 Одржано јечетири састанака Парламента у току школске године. Два планирана 

састанка нису одржана због проглашења ванредног стања 15. 03. 2020. године 

 Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог школе 

 Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2019/20. 

годину 

 Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2019/20.годину 

 Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставе и 

ваннаставних активности у школи) 

 Учествовање у раду стручних актива и тимова школе преко својих представника 

(Тим за самовредновање, Тим за заштиту од насиља, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију, Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Стручни актив за развојно планирање) 

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

 Организација ученичких журки у холу школе, након наставе 

 Реализација анкете ,,Шта знаш о Божићу'' у одељењима од 1. до 4. разреда у 

матичној школи у Вранићу 

 Организација акције  ,,Најтолерантнији наставник'' . Чланови Парламента  

анкетирали су  свако одељење од петог до осмог разреда  

 Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у 

току школске године 

 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 

 

 

 


