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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

(краћа верзија) 

         Ученички парламент радио је вредно и успешно и у школској 2013/2014. години. Уз 

поштовање Годишњег плана рада било је и више активности УП које су инициране актуелним 

дешавањима у Школи и локалној заједници, али и шире. Овом приликом мора се нагласити да 

УП без сарадње одељенских старешина и ученика не би могао да реализује своје идеје и 

зато чланови и координатори УП захваљују свим ученицима и ОС на сарадњи и подршци, 

као и директору и педагогу, свим наставницима такође, јер УСПЕШАН УП РЕЗУЛТАТ ЈЕ 

ПРЕ СВЕГА ТИМСКОГ РАДА СВИХ НАС. 

        Током прве две недеље септембра извршен је избор представника свих одељења – од 

другог до осмог разреда, постигнут је договор о раду Парламента, одређено је место на којем 

се налази огласна табла УП, разматран је предлог рада УП у школској 2013/2014. години (план 

рада постављен је на огласној табли УП и у зборници, уз молбу да се примедбе и предлози 

измена доставе координаторки). Избор чланова УП је извршен тајним гласањем, а пре избора 

ученицима су ОС говориле о УП, његовој улози и значају који има у школи. Посебно је 

наглашено које особине треба да има будући парламентарац. И у овој школској години 

конституисан МАЛИ УП који чине ученици од 2. до 4. разреда и формиране су радне групе 

унутар УП од 5. до 8. разреда, и то: РГ за спорт, РГ за забаву, РГ за едукацију, РГ за 

унапређење рада школе и РГ за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и 

за хуманитарне акције.  

- Успостављен је контакт са ОШ „Бранислав Нушић“ из Смедерева и планирана посета овој 

Школи у наредном периоду. Њихов УП је прихватио позив нашег УП на дружење и заједничку 

седницу ради размене искустава о раду у прошлој школској години и плановима за школску 

2013/2014. годину. О њима смо сазнали из дневног листа Политика и у потрази за успешним 

УП у циљу унапређења рада наших УП, пожелели смо да разменимо искуства. 

- Првих дана септембра постављене су четири бетонске канте за отпатке око терена и у 

задњем делу дворишта Школе, као и три контејнера за рециклажни отпад (лименке, папир и 

пластичне флаше). Канте и контејнере нам је доставила Градска чистоћа – погон Звездара, на 



молбу УП, коју је у мају месецу имејлом проследила Слободанка Марковић, координаторка УП 

и после посете представника УП Градској чистоћи – погону Звездара. Била је то још једна добра 

идеја УП која је успешно реализована (уз подршку и помоћ наше Градске чистоће). Потребно је 

такође радити на упознавању деце са тим шта је то рециклажа и развијати свест о њеној 

неопходности. 

- У среду, 11. септембра у Општини Звездара, представници Парламента су присуствовали 

скупу посвећеном старим лицима под називом Безбедност старих у саобраћају, 

организованом поводом Дана старих (извештај са овог скупа дат је умесечном извештају о раду 

УП). 

- Праћене су активности које у Дечијој недељи организују разне организације и институције у 

граду и локалној заједници и узимано учешћа у њима; 

- Спортске активности, предвиђене Годишњим планом Школе у Дечијој недељи, реализовали 

су професори физичког. 

 -31. октобра у нашој школи, у организацији Општине Звездара и Канцеларије за младе, 

одржана је радионица за ученике, чланове Парламената Основних школа Звездаре, под називом 

Атрактивна комуникација, на којој су парламентарци могли да много науче о ненасилној 

комуникацији и толеранцији. Наша школа била је изабрана да буде домаћин и ту чињеницу УП 

ОШ „Десанка Максимовић“ схвата као признање за свој рад. 

- Посетили смо УП ОШ  „Бранислав Нушић“ из Смедерева, чији су нас чланови, заједно са 

координаторком, педагогом, психологом и помоћницом директора, веома срдачно дочекали 

(директор је био оправдано одсутан), увели нас у салу, поздравили и пожелели нам 

добродошлицу, а затим нам представили своју школу, ученике и запослене, повели нас у 

обилазак школе и затим на доручак (у трпезарији је уследило упознавање и први непосреднији 

контакти парламентараца двеју школа), после чега је одржана заједничка седница Парламената, 

а у госте су дошли и представници Градског одбора Заједнице УП који су говорили о свом раду. 

На овај састанак дошли су и представници свих локалних медија којима су изјаве о значају и 

циљу оваквих окупљања дале координаторке оба УП и председници УП из обеју школа. На 

заједничкој седници Парламенти двеју школа су причали о свом раду и активностима у прошлој 

школској години, а затим и Годишњим плановима за школску 2013/2014. годину, као и о 



досадашњим активностима у овој школској години - извршена је анализа рада и размена 

искустава међу парламентарцима. Посета ОШ „Б. Нушић“ оцењена је као изузетно успешна, 

разменили смо искуства и много научили једни од других. Веома смо захвални својим 

домаћинима на организацији и богатим садржајима које су нам понудили. Ученици су били 

одушевљени посетом тврђави и радионицом – интерактивним часом који је био организован за 

њих у Градском музеју, као посетом Регионалном центру за професионални развој запослених у 

образовању и пројекцијом филма о Смедереву. Вратили смо се пуни лепих утисака и обогаћени 

новим искуствима и пријатељствима. Надамо се да ће нам УП ОШ „Б. Нушић“ ускоро 

узвратити посету и да ћемо наставити дружење и у  Београду. 

- Акција којом се УП посебно поноси јесте још једна успешна ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПРИКУПЉАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ 13. децембра (сваки ученик је имао задатак да у 

свом окружењу и породици пронађе једног или више потенцијалних давалаца). Овом акцијом, у 

којој су ученици заједно са својим наставницима настојали да обезбеде што већи број давалаца 

(много пре доласка екипе ТЗ преко разних активности: лепљење плаката, анкетирање, дељење 

флајера и сл.), представљени су ученици и запослени, Школа и цео крај у најбољем светлу. 

Ученици Школе захвални су свима који су допринели успешном остварењу жеље ученика да 

локална заједница којој припадају буде друштвено одговорна и корисна. На овај начин 

подржали смо напоре Трансфузиолошког института да осигура довољне количине крви за наше 

болнице. Екипа ТЗ била је задовољна одзивом грађана, запослених у школи и целокупном 

организацијом и ученицима – члановима УП, који су их освојили осмесима и љубазношћу. ТЗ 

је прошле године доделио нашој школи захвалницу и позвао је на успостављање трајне 

сарадње, као јединој основној школи на територији Београда, којој је пошло за руком да 

успешно организује овакву акцију.  

- У току школске 2013/2014. године ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 8 СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА 

(детаљни записници са седница се могу погледати у оквиру месечних извештаја о раду и 

активностима УП) и састанака радних група.                                                                      

- Организоване су ЖУРКЕ (за ученике од 5. до 8. разреда – у новембру и априлу). 

- Спроведене су две веће ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ КАО ПОМОЋ ОБОЛЕЛОЈ ДЕЦИ. 

Прикупљен је новац за двогодишњу девојчицу Уну Савић, која болује од леукемије и животно је 



угрожена (за помоћ којој су апеловали наши медији), прикупљено је укупно 54645 динара. 

Новац је уплаћен у Комерцијалној банци на рачун Уне Савић, 13. 12. 2013. године, (фотокопија 

уплатнице приложена је у месечном извештају). На више огласних места у школи (у зборници, 

огласној табли УП, на улазу у школу и у свим холовима школе) исказана је захвалност свима 

који су помогли - заједно са извештајем о уплатама сваког одељења појединачно и укупној суми 

уплаћеној на рачун оболеле девојчице, истакнута је и фотокопија уплатнице. Крајем маја УП је, 

на предлог 4/2 одељења (које је покренуло иницијативу на претходној седници УП да се 

помогне сестри њихове другарице из одељења – петогодишњој Милици Симић, која болује од 

леукемије), организовао још једну хуманитарну акцију као помоћ девојчици која ће за само 

годину дана постати ученица наше школе. Овом приликом морамо похвалити ученике и ОС, 

као и наставнике који су подржали и ову акцију УП и показали велику хуманост и у најтежим 

тренуцима. Укупно је прикупљено 76135 динара – новац је 4. јуна предат је новац мајци 

болесне девојчице Милице Симић. 

- УП је реализовао још две хуманитарне акције - прикупљена је велика количина одеће и 

обуће (највише), школског прибора, хране, новогодишњих пакетића и слично за децу 

Свратишта. Акција је веома успела захваљујући жељи деце наше школе да помогну угроженој 

деци Београда и тако ураде нешто корисно и племенито пред празнике. УП се још укључио и 

подржао прикупљање помоћи на нивоу школе, која се одазвала свеопштој акцији друштва да се 

помогне угроженима од поплава у мају месецу. Сакупљена је значајна количина конзерви, 

хране, хране за бебе, средстава и прибора за хигијену и сл., што је у најкраћем року и у 

организацији Црвеног крста послато на права места.  

- 27. фебруара је обележен највеселији и најстарији руски празник МАСЛЕНИЦА, која се увек 

слави читаве недеље пред Велики пост, а у нашој Школи је започета традиција прославе овог 

празника пре три године. Имали смо и госте из околних школа, директоре и представнике УП. 

Прослава је организована у духу старе традиције и обичаја словенских народа, пре свега руског 

народа (јер само код њега се очувало обележавање испраћаја зиме, доласка пролећа и припрема 

за Пост). Ученици су у школу донели велике количине палачинки, али су их пекли и у школи и 

школском дворишту - свуда је мирисало на палачинке - баш како и треба, јер палачинке -  жуте, 

вреле и округле симбол су Сунца и пролећа. Одржано је и такмичење ученика од петог до осмог 

разреда у традиционалним народним играма: трка у врећама, „три ноге“, „петлићи“, 



надвлачење конопца, ношење девојке и трка на 50 м (са чашом воде у руци). Ученици су били 

веома активни у свим играма и заслужили су посебне похвале. Награђени су сувенирима 

купљеним у Руском дому и најбољи радови: најбољи ликовни рад ученице 6/1 Александре 

Цвјековић и најбоља песма ученице 6/3 Невене Антоновић. Похваљени су ученици свих одељења 

трећег разреда јер су активно узели учешће у прослави овог празника (прављење венаца, 

ликовни радови...). Може се рећи да је овогодишња прослава у потпуности успела, чему су, 

поред беспрекорне организације, допринели и сви присутни наставници и  ученици (који су 

били маскирани или обучени у народне ношње), као и сунчано и топло време, захваљујући коме 

су први пут такмичења организована напољу - на спортском терену, а не у фискултурној сали. 

За млађе ученике припремљен је програм који су извели ученици старијих разреда (групе од 4-5 

ученика у руској народној ношњи или са маскама, посетиле су сва одељења млађих разреда). 

Тога дана, који је био другачији у односу на све остале, наставници и ученици су после боравка 

и активности на сунцу и ваздуху, отишли кући освежени, сити и задовољни.  

- Планирана у фебруару ПОСЕТА ПЕНЗИОНЕРА, бивших радника  наше Школе, одложена је 

за мај, за Дан школе, али и то је, због поплава и ванредне ситуације, одложено за септембар. 

Циљ ове посете био је да угостимо оне који су некада радили у нашој Школи, али и да кроз 

дружење пензионера и парламентараца, ученици више сазнају о раду Школе некада и како је 

било у време када су ти људи радили у овој Школи. Ова идеја је први пут реализована прошле 

године, када су ученици бележили занимљива казивања бивших наставника о значајним 

догађајима из прошлости, а и пензионери су се обрадовали позиву и радо дошли на дружење. 

- У уторак, 15. 04. реализовани су УСКРШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА, коју су 

припремили ученици од 1. до 8. разреда и УСКРШЊИ КОНЦЕРТ, чији су извођачи били 

ученици из млађих и старијих разреда који похађају музичку школу. Обе активности су имале 

запажен успех и наишле су на одобравање и похвале присутних. *Ускршња изложба била је 

занимљива и весела, ученици су показали своје умеће у прављењу разних предмета и 

посластица, али и успешност да организују свој штанд и потруде се да изгледа што лепше - 

било је ускршњих честитки, украса, ручних радова и слично, колача и разних посластица. 

Посетиоци су били углавном родитељи ученика, сами ученици, запослени, али и људи из краја. 

(остварен је укупни приход од 60771,00 динара). Мора се констатовати да су сви разреди и сва 

одељења заједно са својим наставницима уложили велики труд и рад, као и материјална 



средства да би изложба била у овој мери успешна. Ученици су показали креативност у изради 

својих продајних експоната, али и у смишљању разних активности и услуга које су пружали 

посетиоцима изложбе. Забележена је рекордна посећеност изложбе. Остварен је укупни приход 

од 60771,00 динара. Чланови УП су једногласно донели одлуку да новац буде утрошен на 

завршетак фасаде на школи. Истовремено, ученици су исказали задовољство зато што је стаза у 

предњем делу дворишта, коју су дуго чекали, урађена, па више не иду по блату чим падне киша. 

*Повод да се одржи Концерт јесте жеља да се пре свега представе ученици који вредно уче у 

две школе: да њихови другари из школе сазнају, виде и чују шта они то знају. На овај начин, 

својим присуством, посетиоци концерта су им исказали своју подршку и признање, а извођачи 

су омогућили слушаоцима уживање у правој уметности. Жеља је организатора да младе 

музичаре подстакну да и даље буду такви и још бољи, јер дужност УП јесте да промовише 

праве вредности, а ови вредни ученици то сигурно заслужују! Највећу пажњу привукли су 

сестра и брат Јелена и Арсеније Икановић, који су својим умећем одушевили публику и 

изазвали праве овације (они су недавно постали ученици наше школе, живели су и школовали 

се у Москви). 

- Припреме и дочек чланова УП ОШ „Бранислав Нушић“ из Смедерева ОДЛОЖЕНИ су за 18. 

септембар због поплава. 

- 10. јуна група састављена од ученика школе, чланова УП и запослених, посетила је 

ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ у организацији УП. Било је веома корисно, 

занимљиво и поучно. Ученици су имали писмену сагласност родитеља (и усмену ОС), а услов је 

био и да немају казне и недовољне оцене.  

- Задржали смо праксу уведену прошле године, те су и у овој школској години ГОШЋЕ УП 

више пута биле ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ (подносиле су извештај о успеху и дисциплини на 

крају класификационих периода и на почетку говориле о развојном плану Школе). Два пута – 

једном у 1. полугодишту и једном у 2. полугодишту ДИРЕКТОРКА је присуствовала седници 

УП и одговарала на питања и предлоге парламентараца (детаљно се може погледати у месечним 

извештајима УП).  

- Чланови УП оценили су на крају године КАО ВЕОМА УСПЕШНУ САРАДЊУ са 

руководством Школе (Школски одбор, директор, психолог, педагог, Наставничко веће, Савет 



родитеља), нарочито су истакли сарадњу са директорком која је, поред тога што је долазила на 

седнице Парламента, била увек спремна да прими и саслуша ученике, помогне у реализацији 

идеја УП (подржала је посету ОШ Бранислав Нушић из Смедерева). Парламентарци би желели да 

се нађе начин да се ученици, који се лоше понашају, приморају да промене свој однос према 

школи, ученицима и наставницима и да више не ремете ред и крше најосновнија правила лепог 

понашања. Исказана је нада да ће Кодекс понашања ученика наше школе који смо сви заједно 

донели, коначно допринети побољшању дисциплине у школи. Чланови УП би желели да чешће 

буду позивани на седнице Наставничког већа, Школског одбора и Наставничког већа. Радна 

група за едукацију и остали чланови Парламента желели су да истакну да немају озбиљнијих 

примедби на рад било ког наставника (о томе се редовно разговара на седницама УП, као и о 

уџбеницима, дисциплини и понашању, раду и залагању у редовној настави, ваннаставним 

активностима и такмичењима ученика и сл.). Однос наставника према ученицима је коректан. 

                                                                                            Коорднаторка УП 

                                                                                                        Слободанка Марковић  

 


