
 

Рад Ученичког парламента у школској   
2013/14. години 

 
Укупан број одржаних састанака за ову школску годину је 10. Састанци су углавном 
одржавани онда када је требало да се одлучује о нечему, затим када су се писали пројекти и 
све то у међусобном договору чланова парламента.  
Председица парламента је била  Маја Маринковић, ученица 3/4 одељења. 
 
Ова година је прошла веома радно, али и успешно. У наставку излистаћемо шта смо све  
радили. 
 
Ученички парламент реализовао је пројекат „Рециклажа није гњаважа“, који је подстакао 
младе на активизам и подизање свести о заштити животне средине. Пројекат је подржан и 
финансиран од стране Министарства омладине и спорта. У реализацији планираних акција 
парламенту се придружила еколошка секција.  Акцију смо реализовали кроз више различитих 
активности у школи и граду.   Одржане су радионице на којима су ученици могли поближе да 
се упознају са потребом и неопходношћу рециклирања. На радионицама ученици су  
исказивали своју креативност кроз осликавање платнених торби, осмишљавање паноа и 
креирање хаљине од рециклираног материјала. У школском дворишту представници 
парламанета и еколошке секције освежили су и осликали ограду живим бојама, а на 
контејнерима постављали знак рециклаже.  
Претходно осмишљене флајере на тему рециклажа, налепнице  и платнене торбе ученици су 
делили на главном тргу где је био постављен штанд.  
Целокупна акциа је била медијски пропраћена. 
 
У сарадњи са Црвеним крстом Краљево Селена Вучковић II/5 и Анђела Тошковић IV/6 су 
прошли обуку за вршњачке едукаторе о трговини људима. Знања која су стекли на овој обуци 
пренели су ученицима наше школе одржавши велики број радионица у одељењима друге и 
треће године. Сценарио радионице је тако осмишљен да окупира пажњу ученицима током 
целог часа. Умешност водитељки резултирао је тиме да су Селена и Анђела држале радионице 
и ван наше школе, па су 18.12. 2013. године одржале радионицу у Дому ученика.  
 
Три ученика Ученичког парламента, Анђела Тошковић 4/6 , Вељко Рајевић 4/1 и Катарина 
Милићевић 2/3 , присуствовали су едукацији о ненасилној комуникацији у организацији 
КВАРТ-а, 21. и 22.12.2013.године.  
  
08.10.2013. године чланица УП, Анђела Тошковић учествовала је на конференцији Уније 
средњошколаца у Београду. Тема о којој се говорило је репродуктивно здравље, а 
конференција је одржана у оквиру дечије недеље. Поред тога, 30.11. 2013. године, Анђела је 
такође учествовала у радионицама о стратешком/акционом плану за младе у организацији 
Канцеларије за младе. 
 
04.12.2013. године члан УП Вељко Рајевић учествовао је на генералној скупштини Уније 
средњошколаца у Београду, где се обележавао јубилеј Уније и бирало ново руководство. 
Истог дана, у Краљеву, председница УП Маја Маринковић, присуствовала је састанку 
представника УП у удружењу „Креативна радионица“ у Краљеву, где је представила рад 
нашег парламента. 
 
30.01.2013. године у Музичкој школи „Станковић“ у Београду ученици наше школе су на 
скупу који је посвећен представљању видео записа средњошколаца под називом „Да се никад 
не заборави“, представили филм „Јеврејска историја Крагујевца“. Скупу, који је отворио 



министар просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић, присуствовали су 
амбасадори Сједињених Америчких Држава и Израела, и представници јеврејске заједнице у 
Београду. Филм су представили представници парламента  који су учествовали у целокупном 
пројекту: Анђела Тошковић, Селена Вучковић, Филип Вујовић, Маја Маринковић, Слађана 
Лазовић и њихов ментор, педагог Марсела Ескенази Милутиновић. Наш филм део је поставке 
у Музеју посвећеном Холокаусту у Њујорку. 
 
Ученички парламент је дао сагласност да школа аплицира за пројекат „Школа без насиља“. 
Главни циљ овог пројекта јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и 
развој. Трајање програма није временски ограничено, програм је развојни и настоји да постане 
саставни део васпитног рада у школи. Представници парламента су представили свим 
одељењима овај пројекат и добили сагласност за његову реализацију. Посебно активни у 
представљању пројекта одељењима били су: Анђела Тошковић, Маја Маринковић, Катарина 
Милићевић, Грдић Вељко, Бојковић Маја.  
 
06.03.2014. године невладина организација „Феномена“ почела је да реализује пројекат „Моћ 
промене“ кроз радионице за девојке – жене против насиља.  Предвиђено је да  ученице прве и 
треће године присуствју едукацији једном недељно у школи, а ученице друге и четврте године 
ће  радионице имати викендом у просторијама организације. Нажалост, пројекат није у 
потпуности реализован, јер је веома брзо дошло до осипања ученица.   
Парламент је и ове године био активан у реализацији хуманитарних акција.  
 Покренуо је и хуманитарну акцију за помоћ Андријани Кованић из Економске школе. 
Подржао је акцију коју је покренуо  Тим за инклузију  за четири ученице наше школе из 1/7  
које живе у тешким социо-економским  условима. Том приликом, заједничком акцијом 
прикупили смо 40 000 динара.  
У поплавама које су задесиле нашу земљу у мају 2014. године, угрожени су и ученици наше 
школе. Ученички парламент је у договору са драмском секцијом организовао хуманитарну 
представу „Женидба и удадба“, а прикупљена средства уплатили смо на рачун  Црвеног крста 
Краљево. (18 000 динара) Поред тога, прикупљали смо и новац за угрожене ученике наше 
школе. (33 000 динара). 
 
 09. маја 2014. учествовлаи смо на трибини  поводом  обележавању Дана победе над 
фашизмом у Евергрину, у организацији Гимназије из Краљева. Анђела Тошковић 4/6 и Селена 
Вучковић 2/5 представиле су филм ,,Јеврејска историја Крагујевца, 
  
Ученици наше школе, посебно чланови Ученичког парламента 11.04.2014. године учествовали 
су у акцији волонтирања, средњошколци за средњошколце. Ове године одазив предузећа није 
био велик, па је свега двадесет парламентараца добило прилику да волонтира. Предузећа која 
су примила наше волонтере: Чистоћа, Топлана, Културни центар Рибница, Ветеринарска 
станица, Музеј, Позориште.   
 
Вршњачки тим је и ове године реализовао више  вршњачких радионица, првенствено са темом 
вршњачко  насиља. Подстицање и мотивисање ученика за укључивање у рад Ђачког 
парламента се планира и реализује стално, па и ове године кроз предавања вршњачких 
едукатора о раду Парламента, као и сталним обавештењима о акцијама које спроводи. 
Радионице о могућности партиципације у школи и надлежности УП  одржане у свим 
одељењима првог разреда. Едукатори су били Маја Маринковић и Тамара Вукићевић 3/4 
 Представници Ученичког парламента присуствовали су састанцима Тима за превенцију 
насиља, Школским одборима, састанцима Тима за развојно планирање и самовредновање. 
 
 У нашем граду ове године почела је са радом Канцеларија за младе, чији су 
представници долазили у нашу школу и упознали ученике са радом, као и то на који начин 
они могу да се укључе у рад и активности Канцеларије. 



 У мају месецу нашу школу посетили су и чланови удружења Иницијатива младих за 
људска права у сарадњи са Унијом средњошколаца, где су са члановима Ученичког 
парламента одржали радионицу на тему насиља. 
 
Проблеми са којима се суочавамо: 

 Нередовност долазака на састанке. Дешавало се да састанцима УП присуствује мањи 
број представника 

 Немотивисаност појединих предложених представника од стране одељења за рад у 
парламенту (имамо представнике који нису присуствовали ниједном састанку током 
године)  

 Недовољна транспарентност информација – представници парламента би требали 
упознати одељење са предлозима и акцијама парламента 
 
 
 
 
 
 
 


