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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У
ШКОЛКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
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Ученички парламент радио је вредно и успешно и у школској 2014/2015. 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 2014/2015. 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. 1. Извршен је избор ПРЕДСЕДНИКА, ЗАПИСНИЧАРА и ФОТОГРАФА
УП. За председника УП старијих разреда изабрана је Андреа Стевовић из 8/1 одељења, за
записничара Невена Антоновић из 7/3 и Сара Стојанов из 7/2, а за фотографа се јавио и био
изабран Иван Плавшић, ученик 8/4. За председника УП млађих разреда изабран је
Страхиња Вучковић из 4/4 одељења. И ове године основане су РАДНЕ ГРУПЕ:
СПИСАК ЧЛАНОВА РАДНИХ ГРУПА УП У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Радна група за спорт:
1. Алекса Ристивојевић 6-1
2. Вељко Максимовић 7-3
3. Марија Радевић 8-2

Радна група за забаву:
1. Сара Стаменков 7-2
2. Мина Павић 8-1
3. Ања Јанковић 8-3
Радна група за едукацију:
1. Ема Унијат 5-4
2. Ања Милићевић 5-2
3. Мина Павловић 5-2
4. Нина Андрић 8-4
Радна група за унапређење рада школе:
1. Теодора Радојковић 8-3
2. Теодора Ђиновић 8-4
3. Тијана Жујић 6-3
4. Невена Антоновић 7-3
5. Софија Безар 7-4
Радна група за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и за
хуманитарне акције:
1. Андреа Стевовић 8-1
2. Миљан Трајковић 7-1
3. Сара Стаменков 7/2
4. Катарина Танасковић 7/2

Једна од наших седница... са директорком.... и са педагогом.... и са психоогом....
-Чланови нашег УП са координаторкама, уз одобрење и свесрдну подршку и помоћ директорке,
18. септембра дочекали су чланове УП са координаторима и пратиоцима из ОШ Бранислав
Нушић из Смедерева (Школа са којом смо успоставили сарадњу претпрошле школске године - у
овој школској години они су узвратили посету). Њихов УП је прихватио позив нашег УП на
дружење и заједничку седницу, ради размене искустава о раду УП и плановима за наредну
школску годину. Посетили смо их у прошлој школској години, о чему постоји записник у
месечном и годишњем извештају о раду УП.
Сви чланови Парламента су одушевљени посетом парламентараца из Смедерева, све је
протекло у најбољем реду, било је корисно, поучно, одлично организовано… Нико није имао ни
једну примедбу на било који аспекат тога дана, изречене су само речи хвале и показано
одушевљење. Чланови УП би желели да наставе дружење са истом школом, али са другим
школама чији се парламенти истичу радом и активностима. УП жели да захвали наставници
Биљани Кнежевић која се ангажовала лично и помогла да тај дан изгледа још, тако што је
направила одличну презентацију о нашој школи и нама свима - коју смо приказали гостима

(презентација је изазвала одушевљење код гостију, али и код чланова УП наше школе), а
истовремено је пружила и техничку подршку. УП захваљује и директорки која се такође лично
ангажовала у припреми дочека наших гостију, што је уз велику ангажованост координаторки и
појединих чланова УП: Нине Андрић. Теодоре Ђиновић, Саре Стаменков и Софије Безар
допринело невероватно успешној реализацији онога што је замишљено – чак и више од тога.
Захваљујући тимском раду и савршеној организацији свих чланова тима, све је протекло онако
како смо замислили. Још једном је потврђено да УП мора да сарађује са свим ученицима и
запосленима Школе.
У организацији нашег УП, заједно са гостима посетили смо ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА
ДЕДИЊУ и МИЛОШЕВ КОНАК на Топчидеру (програм посете дат је у ПРИЛОГУ на крају
извештаја.
Било је веома корисно, занимљиво и поучно.
-Поводом Дана старих у Општини Звездара одржан је скуп под називом „Дани сениора“. Дана
18. септембра у волонтерском центру одржан је састанак волонтера са ученицима основних и
средњих школа са Звездаре. Волонтерски

сервис ради већ 4 године, долазе

људи са
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различитих општина града Београда. Волонтерски сервис има своју тезгу на Звездарској
пијаци на којој волонтери од 19 до 75 година продају радове, које су направили у својим
радионицама.
Дати су предлози да би се могла организовати недеља у школи, која би била посвећена
бакама и декама (нпр. ученици би са њима играли разне друштвене игре, приредили би
књижевно вече и сл., пружали би информатичке услуге бакама и декама из суседства...).
Наша школа већ неко време има идеју да деца из школе помажу бакама и декама у
комшилуку око набавке, одласка у апотеку, читања новина и сл. Сваке године настојимо да
организујемо сусрет пензионисаних наставника и оних који су били запослени у школи са
члановима Ученичког парламента, са којима причају о томе, како је некада било у школи и како
је данас. Настојаћемо да у наредним годинама заживи још неки вид бриге о старима у нашој
школи.
Потпредседник Општине Звездаре присуствовао је трибинама и замолио све младе да
почну или наставе да пружају помоћ старијим особама.

- Чланови УП су истакли да су ученици задовољни начином на који је обележена Дечија
недеља у нашој школи, било је доста различитих активности за свачији укус, поштоване су и
активности које је предвидела и организовала Општина Звездара. СПОРТСКИ ДАН у нашој
школи посебно је одушевио ученике старијих разреда - све је протекло у правом спортском
духу.
Ученици и Ученички парламент, уз подршку својих наставника и директора, као и свих
запослених, организовали су ЗАМЕНУ УЛОГА првог дана Дечије недеље, у понедељак, 6.
октобра, за ученике од 5. до 8. разреда, тако да су послове наставника, дежурних наставника,
психолога, педагога, директора, секретара, шефа рачуноводства, благајника, теткица,
обезбеђења, домара, сервирке и сл. обављали ученици, уз претходни договор и помоћ, наравно како би све савршено функционисало. Ученици су написали које би послове желели да
обављају и предали координаторки Ученичког парламента. Распоред дужности, односно списак
изабраних ученика за улоге за које су се пријавили, био је истакнут на огласној табли
Парламента и другим огласним таблама школе.
Поводом Дечије недеље наша школа је учествовала у многобројним активностима и
програму, чији су покретачи: Пријатељи деце општине Звездара, Библиотека „Вук Караџић“,
СЦ „Олимп-Звездара“, Канцеларија за младе ГО Звездара, а покровитељ програма је Градска
општина Звездара. Програм активности је био истакнут, а за сваку од њих били су одређени
учесници - према договору са наставницима и ученицима, у зависности од врсте активности.
- Једна од акција, у коју се наша школа укључила током Дечије недеље, а која је трајала читаве
године, јесте АКЦИЈА „ДЕЦА ДЕЦИ“. Традиционалну акцију дечје солидарности ДЕЦА
ДЕЦИ, Пријатељи деце Звездаре у Дечјој недељи 2014., реализују кроз акцију прикупљања
пластичних чепова под називом ЧЕП У ЏЕП! Ученички парламент наше школе од почетка је
подржао ову акцију и предлаже да се натави иу следећј школској години. Циљеви акције су
вишеструки. Пре свега акција је хуманитарног карактера јер ће средства прикупљена на овај
начин бити усмерена за покривање трошкова лечења Косте Васиљевића, ученика ОШ „1300
каплара“, оболелог од церебралне парализе. Са друге стране, циљ је развијање свести и стицање
навика одговорног еколошког понашања према животној средини код деце и младих, буђење
свести о значају рецикаже и отпаду који се може употребити као секундарна сировина.
-У организацији Ученичког парламента у четвртак 18. децембра педесетак ученика наше школе,
у пратњи наставника координатора УП Слободанке Марковић и Бојане Зечевић, педагога

Лидије Влајковић и психолога Бранке Митровић, ПОСЕТИЛИ СУ ДОМ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ РС. Ученици су били усхићени оним што су видели (ВЕСТИБУЛ,
ЦЕНТРАЛНИ ХОЛ, СТЕПЕНИШТЕ, МАЛА САЛА, САЛОН КНЕЗА ПАВЛА, БИБЛИОТЕКА,
ВЕЛИКА САЛА – у тренутку посете било је гласање о важним законима, а у посети Скупштини
био је изненадно и кинески премијер - тако да је било својеврсно „ванредно стање“ због којег
нисмо успели да видимо и Велику салу), посебну пажњу привукли су портрети наших владара
(салон кнеза Павла), али и друга вредна уметничка дела којима Дом НСРС располаже, затим
поклони светских државника, статуе које доминирају холовима и ходницима, и друго.
Парламентарци су посету оценили као веома занимљиву успешну, видели су где и како раде
народни посланици.
- Спроведене су три веће ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ КАО ПОМОЋ ОБОЛЕЛОЈ ДЕЦИ.
1) Прикупљен је новац за девојчицу из наше Школе – ученицу 8/3 одељења, која болује од
анорексије и новац јој је био потребан за куповину лекова, односно спровођење неопходне
тарапије (акција је покренута на молбу Одељенског старешине 8/3 одељења, Иване Радичевић,
којој се обратила за помоћ мајка болесне девојчице). Одељенски старешина Ивана Радичевић у
потпуности је упозната са током болести ове девојчице од самог почетка и, имајући у виду
дужину лечења и умањене материјалне могућности породице, изнела је проблем на седници
Наставничког већа и замолила да Ученички парламент организује акцију прикупљања помоћи.
Прикупљено је укупно 70790,00 динара. Новац је предат мајци девојчице, о чему постоји
евиденција у рачуноводству заједно са извештајем о прикупљеном новцу по одељењима и
укупној суми.
2) Друга акција је спроведена на иницијативу ученика 5/2 одељења наше Школе, прихватили су
је чланови УП, а ради се девојчици Нини Спремовић, која је животно угрожена и било је веома
важно да се у најкраћем року прикупи новац, јер од њега зависи када ће започети лечење у
иностранству (за помоћ којој су апеловали и наши медији, све школе Звездаре и мног други) прикупљено је укупно 54645 динара. Новац је уплаћен у Банци Интеса на рачун Нине
Спремовић, 3. јуна 2015. 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. 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.
3) Током целе школске године прикупљани су чепови за рециклажу – о овој акцији било је речи
у оквиру извештаја о обележавању Дечије недеље.
-УП је и ове године био координатор у организацији и прослави Масленице. У четвртак 19.
фебруара у нашој школи, обележен је традиционални руски народни, највеселији и најстарији
празник „Масленица“ – „ПОКЛАДЕ“, чије редовно празновање смо започели 2010. године, тако
да „Масленица полако прелази у једну од традиција наше школе. Ради се о веома старом
празнику, који датира још из паганских времена и празнику, који је некада био заједнички свим
словенским народима - али и многим другим. Међутим, прослава Масленице очувала се само у
традицији руског народа (мада се у новије време оживљава у многим земљама према угледу на
руско обележавање овога празника)...
Школа је мирисала опојним мирисом свеже печених палачинки - баш како и треба, јер
палачинке - жуте, вреле и округле симбол су Сунца и пролећа. Да не мањка врелих палачинки
побринули су се ученици 5/2 са својим одељенским старешином, неуморно су пекли палачинке
до краја прославе. Ученици су и од куће доносили огромне количине најразноврснијих
палачинки и све је било у знаку „Масленице“ - панои, програм за ученике од првог до четвртог
разреда, којим су старији другари, обучени у руску народну ношњу, упознали млађе о каквом се
празнику ради, стихови и ликовни радови ученика на тему Масленице, прављење венаца – дела
руске народне ношње, такмичење у традиционалним народним играма које су заједничке
српском и руском народу: трка у врећама, ношење девојке три ноге, надвлачење конопца...
Многи ученици су били веома активни у свим играма и заслужили су посебне похвале. О свему
се више може сазнати и из галерије слика на сајту наше Школе. Тога дана, који је био другачији
у односу на све остале, наставници и ученици су отишли кући освежени, сити и задовољни.
Чланови УП предлажу да следеће године, на дан прославе Масленице, обавесте Руски дом и
руску амбасаду, и да направе још више сарафана. Млађи разреди желе више активности за себе,
па смо предложили да се четврти разред прикључи у спортском делу облежавања Масленице, а
да се за 8. разред осмисле неке нове активности... Има времена да се о свему размисли до
следеће године да бисмо постигли циљ - да свака наредна прослава овог празника буде
успешнија и другачија од претходне.

Ово је и један од најрадоснијих празника у нашој школи, у чијој организацији учествују,
као носиоци - професори руског језика у сарадњи са свим одељенским старешинама,
професорима физичког васпитања и Ученичким парламентом (састављање екипа и прављење
спискова такмичара), као и свим предметним наставницима и запосленима - тако да је овај дан
резултат, пре свега, тимског рада свих нас у школи...
-Због отказивања журке, планиране у јануару, већи број ученика и чланова УП покренуо је
иницијативу да се НЕ ДОЗВОЛИ ПРИСУСТВОВАЊЕ ЖУРКАМА УЧЕНИЦИМА КОЈИ
НЕМАЈУ ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ. Овај предлог изнео је Миљан Трајковић, ученик и
представник у УП из 7-1 одељења. Није било никакве дискусије јер је предлог наишао на опште
одобравање и приликом гласања је једногласно усвојен, али на предлог координаторке - изузети
су ученици који врло добро владање имају само због неоправданих изостанака, што је такође
једногласно одобрено. Представници УП посетиће директорку и замолити је да се овај предлог
«озакони» тако што ће бити подржан и усвојен и одлукама Наставничког већа и Школског
одбора, а затим и унет у законска акта наше Школе (нпр. школски Правилник о понашању
ученика...). Координаторка је написала зхтев и у писној форми га доставила екретару и
директорки. Овај захтев дат је у прилогу извештају.
-Пред избор уџбеника за све појединачне предмете дискутовано је на тему какви су уџбеници из
којих учимо. Ученици су износили своје утиске о уџбеницима које користе, ослањајући се на
ставове својих наставника, пре свега.
-Координаторка је настојала да се донесе и Кодекс облачења ученика и запослених, дискутовано
је о предлогу текста Кодекса који је припремила и који је разматран у појединим одељењима
на часу одељенског старешине и са предметним наставницима, уз препоруку и жељу
координаторке да све чланове и ставове предложеног текста Кодекса мењају, допуњују,
формулишу према своме виђењу... Да су све заинтересоване стране успеле да усагласе своје
ставове, Кодекс би био званично донет, односно усвојен, али нису сви могли да се сложе око
текста, па је одложена и коначна дискусија и доношење.
- Планирана у фебруару ПОСЕТА ПЕНЗИОНЕРА, бивших радника наше Школе, одложена је
за следећу школску годину јер пензионери су свакако били гости за Дан школе у мају, али и у
новембру када смо прослављали 50 година рада. Циљ ове посете коју својим Годишњим планом
предвиђа Ученички парламент јесте, 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 -

како је било у време када су ти људи радили у нашој Школи, да чују и забележе занимљива
казивања бивших наставника о значајним догађајима из прошлости. Већина пензионера се
обрадује позиву и радо дође на дружење.
–У складу са успостављеном праксом да једном годишње организујемо акцију добровољног
давања крви, чланови УП желели су да и у овој школској години имамо такву акцију, извршено
је анкетирање, али није било довољно пријављних потенцијалних давалаца, тако да акција неће
бити спроведена, на нашу велику жалост и разочарање.
-Координаторка УП Сободанка Марковић упутила је захтев – молбу ЈКПБ „Водовод и
канализација“, уз пуну подршку директорке Катарине Стјепановић, у име УП, свих ученика и
запослених да се У НАШЕМ ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ НАПРАВИ ЧЕСМА. Они су нас
упутили на Градску општину Звездара. Чекамо одговор надлежних за то питање. Допис је дат у
прилогу извештају.
-Током маја и почетком јуна припреман је и затим успешно реализован ИЗЛЕТ У
БРАНКОВИНУ И ВРУЈЦЕ ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ у среду, 12. јуна 2015.
године.
Излет је резултат жеље директорке да најбољи ученици буду награђени и да им се
бараем тако ода признање за остварене резултате. Захваљујући залагању и организацији
директорке Школе, а на иницијативу УП, на овај начин промовисане су праве вредности: рад,
залагање, знање, успех, пожртвовање, што је и основни задатак Школе, односно свих оних који
је чине.
Награђена 52 ученика посетила су Бранковину у пратњи директорке Школе,
координаторки УП Слободанке Марковић и Бојане Зечевић и професорки Аните Ивовић и
Марије Милинковић. Ученици су пре поласка донели писмену сагласност родитеља.
Наградни излет је протекао у савршеном реду, није било никаквих проблема или
непријатности, напротив – добро расположење и весела атмосфера обележили су дивно
проведени дан. Овим излетом, који је тражио Ученички парламент, а директорка одобрила,
награђени су најуспешнији ученици наше Школе – они који су освојили неко од прва три места
на Општинском, Градском или Републичком такмичењу. Такође су награђени ученици који су
својим залагањем и различитим активностима у овој школској години доприносили угледу

Школе, њеном бољем функционисању и решавању проблема, а то су неки наши чланови
Ученичког парламента.
На излет су се упутили најбољи од најбољих: ученици који се интересују за рад Школе,
желе да буде што успешнија и лепша, доживљавају је као своју другу кућу и желе јој све
најбоље, такмиче се и остварују резултате за себе и своју Школу... Ради се о заиста пристојним,
културним, лепо васпитаним ученицима и управо они, као достојни такве части, одали су пошту
великој песникињи чије име носи наша Школа. Нажалост, мањи број награђених ученика није
могао да иде (обавезе око пријемног, повреде, путовања и сл.).
НАША ШКОЛА ЈЕ ПОНОСНА НА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ, ЧЕСТИТАМО НАГРАЂЕНИМ
УЧЕНИЦИМА НА УСПЕШНОЈ ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА ЖЕЉОМ ДА ИМ
СЛЕДЕЋА ШКОЛСКА ГОДИНА БУДЕ ЈОШ УСПЕШНИЈА...
На гробу Десанке Максимовић наши ученици су рецитовали њене песме и певали химну
наше Школе посвећену чувеној песникињи...
У Врујцима су ученици имали обезбеђено освежење у базенима, а током путовања
сендвиче и воду за окрепљење...
О томе како је било на излету сведоче фотографије...
- У току школске 2014/2015. године ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 6 СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА
наше школе и још ЈЕДНА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА СА члановима УП ОШ „Бранислав
Нушић“ (детаљни записници са седница се могу погледати у оквиру месечних извештаја о раду
и активностима УП) и састанака радних група.
- 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).
-Током целе школске године чланови УП у се бавили и актуелним, свакодневним питањима и
проблемима у школи, које су заједно са координаторкама и свима у школи, пре свега са

директорком, покушавали да реше – о томе најбоље сведоче месечни извештаји о рау и
активностима УП (храна у пекари, излазак ученка из школског дворишта...).
-Однос наставника према ученицима и УП је коректан.
- 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, наградни излет за
најуспешније и највредније ученике). 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.).

Коорднаторке УП
Слободанка Марковић
Бојана Зечевић

Прилози уз извештај



ПРОГРАМ ПОСЕТЕ УП
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„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ И ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

 ФОТОГРАФИЈЕ


МОЛБА УП ДИРЕКТОРКИ ШКОЛЕ, НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ, САВЕТУ РОДИТЕЉА
И ШКОЛСКОМ ОДБОРУ



МОЛБА – ЗАХТЕВ ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА

I ПРОГРАМ ПОСЕТЕ УП
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ СМЕДЕРЕВО

УП ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ БЕОГРАД
18. IX 2014. године (ЧЕТВРТАК)
Време
Око 09.30
09.15 - 9.45

Активности
- Долазак групе ученика и наставника из Смедерева
- Добродошлица, обраћање директора школе, координатора и
председника УП, презентација о школи, обилазак школе

9.45 – 10.15

- Доручак у школској трпезарији

10.20 – 11.30

- ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНАТА: представљање рада УП
ОШ „Десанка Максимовић“ и „Бранислав Нушић“ из Смедерева
(извештаји о раду у протеклом периоду, планови за школску 2014/2015.
годину, размена искустава – поређење планова и анализа, питања и
предлози о унапређењу рада наших УП ...)

12.00 – 13.30

- Припреме за одлазак и одлазак ученика и пратилаца у предвиђене
обиласке
- Одлазак у посету ДВОРСКОМ КОМПЛЕКСУ (Дедиње)

13.30 – 14.00

- Одлазак са Дедиња (долазак на Топчидер)

14.00 – 15.00

- Обилазак МИЛОШЕВОГ КОНАКА И ТОПЧИДЕРА

15.00 – 15.30

- Повратак у школу

15.30 – 16.30

- Ручак у школској трпезарији, неформално дружење

16.30 – 16.45

- Припрема за одлазак групе

11.30

II ИЗВЕШТАЈ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ УП ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ИЗ
БЕОГРАДА И УП ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ИЗ СМЕДЕРЕВА
18. септембра одржана је заједничка седница УП ОШ „Десанка Максимовић“ из
Београда и УП ОШ „Бранислав Нушић“ из Смедерева. Дневни ред седнице био је следећи:
1. Представљање рада УП ОШ „Десанка Максимовић“ и „Бранислав Нушић“ из Смедерева
(извештаји о раду у протеклом периоду, планови за школску 2014/2015. годину)
2. Размена искустава – поређење планова и анализа, питања и предлози о унапређењу рада
наших УП ...
3. Упознавање гостију са сатницом за тај дан.

1. -Чланице УП Нина Андрић и Теодора Ђиновић представиле су досадашњи рад и резултате
рад УП ОШ „Десанка Максимовић“, уз помоћ power point презентације.
-Сара Стојанов представила је планове за ову школску годину, такође уз power point
презентацију.
2. Софија Безар је изложила резултате анализе рада УП ОШ „Бранислав Нушић“ из Смедерева,
стављајући акценат на поређење активности двају УП, пре свега на различитости, како бисмо
преузели једни од других оно што је применљиво и занимљиво.
-Уследила су питања, одговори и дискусија чланова УП и њихових координатора (обележавање
Дана толеранције у ОШ „Бранислав Нушић“ – начин, спровођење акције добровољног давања
крви у ОШ „Десанка Максимовић“ – објашњење припрема за акцију, журке у школама,
обележавање Дечије недеље, замана улога ученик – наставник, сарадња са локалном заједницом
и другим школама и установама…).
3. Гости су упознати са сатницом посете нашој школи (дата у прилогу).

III МОЛБА УП ДИРЕКТОРКИ ШКОЛЕ, НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ, САВЕТУ РОДИТЕЉА И
ШКОЛСКОМ ОДБОРУ
ПОШТОВАНА ДИРЕКТОРКА,
ПОШТОВАНИ НАСТАВНИЦИ,
ПОШТОВАНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА, ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И
ПОШТОВАНИ ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА,
Ученички парламент је на својој четвртој седници, дана 25. фебруара ове године,
једногласно усвојио предлог који је потекао од самих ученика да, у циљу заштите безбедности
ученика, на журкама, које се организују у нашој школи, не присуствују ученици који немају
примерно владање (изузетак, евентуално, могу бити ученици који имају врло добро владање
због изостанака или кашњења, али никако они чије је понашање оцењено као врло добро због
насилног понашања). Ова одлука УП је потврђена и 30. априла на петој седници УП, уз захтев
да се она у писаној форми достави директорки, Наставничком већу, Савету родитеља и
Школском одбору.
Наиме, чланови УП, као и сви ученици наше Школе, веома су разочарани што у овој
школској години није било журки. Познато нам је да је разлог неодржавања журки непримерено
понашање појединих ученика наше Школе, које већ дуго нарушава безбедност свих ученика и
запослених. Сматрамо да није у реду да због њиховог понашања, којим заиста угрожавају и
друге и себе, буду кажњавани пристојни и добри ученици и зато молимо да надлежни органи
Школе прихвате наш предлог и донесу праведну одлуку, која би уједно и била подстицај
ученицима да поправе своје понашање и оцену из владања. Овај став се може применити и на
екскурзије и излете, као и све изласке из Школе.
У нади да ће наш предлог бити прихваћен, а одлука и званично бити уврштена у
Правилник о понашању ученика наше Школе, као и у одговарајућа акта која имају обавезујућу
законску важност унутар наше Школе, у име свих ученика срдачно ВАС поздрављамо и
захваљујемо.
Са поштовањем,
У Београду, 22. маја 2015. године

Председница УП Андреа Стевовић

Координаторке УП Слободанка Марковић и
Бојана Зечевић

IV Молба упућена ЈКП „Водовод и канализација“, а затим прилагођени текст је прослеђен
Градској општини Звездара на коју смо упућени.
ОШ „Десанка Максимовић“
Устаничка 246А
Звездара

ЈКП „Београдски вововод и канализација“
Делиградска 28

ПОШТОВАНИМ ЧЛАНОВИМА МЕНАЏМЕНТА,
Обраћамо Вам се у име Ученичког парлмента, свих ученика и запослених у ОШ
„Десанка Максимовић“ СА МОЛБОМ да нам, уколико сте икако у могућности, ПОСТАВИТЕ
ЧЕСМУ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ. Наиме, наша Школа има велико двориште, можда и
највеће у поређењу са београдским школама, тако да деца у њему проводе доста времена чак и
ван наставе, а у време спортских турнира, часова физичког и слободних активности, времену
пре и после наставе да и не причамо. Такође, становници из краја често прелазе преко дворишта
јер га користе као пречицу, али и на клупама често се задржавају ради предаха, доводе децу
предшколског узраста да би се ту играла. СВИМА би чесма у дворишту веома користила,
НАРОЧИТО УЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ, када сва деца улазе у Школу да би се освежила и пила
воде (да не спомињемо какве то додатне проблеме изазива у самој школи!).
У нади да ћете разумети нашу потребу за чесмом у дворишту и да ћемо добити
позитиван одговор, срдачно вас поздрављамо.
У Београду,
01.06. 2015.

У име Ученичког парламента,
координатор УП Слободанка Марковић
Тел. 064 996 5 230
Тел. директора (Катарина Стјепановић)
064 662 0 446 или (011) 289 0 131

