
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ПРВО 
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Ученички парламент Техничке школе чине по два представника свих 
одељења од 1. дo 4. разреда. За координатора за рад и подршку Ученичком 
парламенту изабран је Марко Јаковљевић, наставник саобраћајне групе 
предмета. 

 
На првој седници Ученичког парламента, сачињен је годишњи план рада за 

школску 2017/2018 годину. Сви ученици  школе су били обавештени о плану и 
програму за текућу школску годину. 

 
Програм садржи више акција од посебног значаја за побољшање квалитета 

живота ученика у школи. Реализација тих програмских активности парламента 
подразумева тимски рад и сарадњу ученика, наставника, руководиоца секција, 
Стручних већа и Школских тимова, Управе школе, школског психолога, као и 
партнера на локалу. 
 

Новина у раду Ученичког парламента за ову школску годину је сарадња 
са новоформираном плесном секцијом ХИП-ХОП СЕМАФОР, посебно, приликом 
обележавања важних датума у циљу остваривања јасно дефинисаних исхода (да 
волимо и поштујемо једни друге, да добро упознамо своје занимање и да сачувамо 
своје здравље), начина остваривања различитих активности и укључивања 
свих важних организација и појединаца у школи, као и партнера ван школе. 

 
Септембар - Октобар 

 
На првом састанку, у Септембру, усвојен је Извештај о раду за предходну 

школску годину и План и програм рада за школску 2017/2018. Том приликом 
новоизабрани чланови Ученичког парламента су упознати са одредбама Статута 
и Пословника о раду Ученичког парламента. 

 
Било је пуно предлога у вези са Програмом ученичких екскурзија од 

првог до четвртог разреда а на предлог Одељенског већа, о стручним органима и 
Школском одбору, Савету родитеља и директору, о правилима понашања у школи, 
мерама безбедности ученика, годишњем плану, начину уређивања школског 



простора, као и о информисању и укључивању ученика у програм професионалне 
оријентације у школи у сарадњи са руководиоцима и члановима школских 
секција. 
 

На овом састанку ученицима су додељене следеће функције у УП: 
 Динић Сања, председник УП, представник УП у Школском одбору 
 Рајић Урош, подпредседник УП, представник УП у Школском одбору 
 Милкић Александра, записничар УП 
 Динић Анђела, Тим за самовредновање 
 Милошевић Анастасија, Тим за самовредновање 

 
После првог састанка, у циљу остваривања планираних активности, било је 

више састанака у непотпуном саставу у циљу формирања тимова у оквиру 
парламента са јасним задужењима. У овом периоду остварени су контакти са 
свим партнерима на локалу које смо упознали са планираним активностима у 
вези са заједничким обележавањем важних датума, а у жељи да остваримо 
планиране исходе (да волимо и поштујемо једни друге, да добро упознамо своје 
занимање и да сачувамо своје здравље). 

 

 
 
У циљу неговања добрих односа, промовисања љубави, сарадње, 

ненасилног понашања, Хип-Хопа и других колективних спортова као алтернативу 
насиља и организовања хуманитарних акција, остварени су контакти са ЦСР, 
МУПом, спортским и плесним клубовима, невладиним организацијама за заштиту 
жена и деце од насиља, Црвеним крстом и Локалном самоуправом.   



 
 
Реализоване су активности у вези са обележавањем Дечије недеље, а у 

циљу промовисања хуманих вредности и жеље да се активности парламента 
учине видљивим, а самим тим и да добију васпитно едукативни карактер, 
уредили смо део ходника паноима и то се сада препознаје као Кутак УП. 
 

 



У циљу промоције хуманих вредности инструктори грађанског васпитања у 
сарадњи са школским психологом реализовали су развојно едукативну 
радионицу. 
 

 
 

У току овог месеца УП се укључио у хуманитарну акцију „Чепом до 
осмеха“, оформио угао са паноима који позивају на хуманост и прикупљање 
пластичних чепова уз помоћ којих се могу остварити финансијска средства, која 
ће бити искоришћена за куповину инвалидских колица за особе са ивалидитетом, 
а у жељи да им вратимо осмех и омогућимо кретање и квалитетнији начин 
живота. 



Тим за припремање прилога за уређење сајта је у сарадњи са 
координатором УП, Марком Јаковљевићем и наставником информатике изнео на 
сајт прве прилоге и фотографије у вези са историјатом УП, планом УП, 
важним линковима на којима могу да добију више информација о 
заједничким активностима УП и секције ХИП ХОП-СЕМАФОР, писаним 
пројектима и др. 
  

https://hiphopsemafor.weebly.com/ 
 
Такође се, на сајту УП, налази и јасно дефинисан План сарадње са свим 

партнерима на локалу приликом обележавања важних датума, са 
планираним активностима и васпитнообразовним исходима: 

 

ДА ВОЛИМО ЈЕДНИ ДРУГЕ 
 

 
 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ 
(ЦСР. МУП, СПОРТСКИ И  ПЛЕСНИ КЛУБОВИ, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА ОД 
НАСИЉА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), ПРОМОВИСАЊЕ ЉУБАВИ САРАДЊЕ И НЕНАСИЉА МЕЂУ МЛАДИМА, 

ПРОМОВИСАЊЕ ХИП-ХОПА И КОЛЕКТИВНИХ СПОРТОВА КАО АЛТРНАТИВЕ НАСИЉУ 

 

ДА УПОЗНАМО СВОЈЕ ЗАНИМАЊЕ 

 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ 

(САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА, ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРИВРЕДНИЦИ НА ЛОКАЛУ), ИСТИЦАЊЕ ЗНАЧАЈА ИЗУЧАВАЊА ЗАНИМАЊА У 

ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И МАШИНСТВА, ПРОМОВИСАЊЕ НАШИХ ЗАНИМАЊА УЧЕНИЦИМА 
ОСНОВНИХ ШКОЛА, САРАДЊА СА ПРОМОТЕРИМА ФАКУЛТЕТА НА КОЈИМА МОЖЕМО 

ДА СЕ УСАВРШАВАМО У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И МАШИНСТВА 

 

ДА ЧУВАМО СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ 

 
 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ 
(ЦРВЕНИ КРСТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР, СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ПЛЕСНИ КЛУБОВИ ХИП-ХОП, ФОЛКЛОР, 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА), УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРИБИНА,  
ПРЕДАВАЊА  И  РАДИОНИЦА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА, ХИП-ХОП ПЛЕС СА 

ПОРУКАМА У КОРЕОГРАФИЈИ И НА МАЈЦАМА, УРЕЂЕЊЕ 
ШКОЛСКИХ ПАНОА И САЈТА ШКОЛЕ 

 
Новембар - Децембар 

 
У току овог месеца наставили смо са успостављањем контаката и 

договарањем у вези са обележавањем важних датума (Међународног дана 
толеранције, Светског дана деце и Међународног дана особа са инвалидитетом), 
као и уређењем школског простора и сајта школе. 
 

https://hiphopsemafor.weebly.com/


Садржаји текстова и фотографије на паноима су јасно указивали на значај 
сузбијања насиља, о трафикингу, односу према старијим особама, о принципима 
ненасилне комуникације и давалаштву крви, као изразу крајње хуманости. 
 

У вези са бољим упознавањем занимања тј. у вези са професионалном 
оријентацијом дате су значајне информације о карактеристикама занимања који 
се изучавају у школи, о проходностима ка факултетима, о стварању услова за 
безбедност у саобраћају и др. 
 

У вези са очувањем здравља  дате су информације у вези са значајем 
контролисања здравља, штетности алкохола, дроге и дуванског дима, као и о 
заначају правилне исхране. 

 
На састанку одржаном у овом месецу били су сви активни и давали су 

корисне предлоге у вези са темама дневног реда: 
1. Организовање хуманитарних акција поводом: Међународног дана 

толеранције, Светског дана деце и Међународног дана особа са 
инвалидитетом 

2. Парламент у акцији Дан борбе против АИДС-а 
3. Уређење школског простора - Кутак УП, украшавање ходника паноима и 

постерима ученика 
4. Формирање новинарске редакције УП и адекватан избор музичких 

садржаја плесне формације ХИП-ХОП семафор у циљу промоције 
школских акција приликом обележавања важних датума или промоције 
школе на локалу 

5. Договор у вези са припремањем прилога за сајт школе. 
 

 
 

Дан борбе против АИДС-а је обележен упућивањем ученика на паное 
изложене у Кутку УП, давањем важних сајтова на којима могу да добију важне 
информације о начину добијања и заштите од АИДС-а. 



Јануар 
 

По Плану и програму УП за месец Јануар, ученици су на састанку 
размењивали информације у вези са проблемима у учењу, о начинима 
савладавања градива и стицања практичних вештина, о томе које наставне 
методе и технике које наставници примењују у раду им више одговарају, које су 
ефикасније у вези са усвајањем нових информација и појмова. 

 

Организована је хуманитарна акција у вези са прикупљањем прилога за 
рехабилитацију, после успешне операције, за прве кораке малог Огњена 
Јовановића из Петровца на Млави организовањем спортског дана, тј. фудбалске и 
кошаркашке утакмице између тимова свих средњих школа у Ћуприји.  
 

 

 



Прикупљено је скоро 19000 динара који су уплаћени на жиро рачун 
Фондације Александар Шапић са назнаком за Огњенов први корак. На састанку 
одржаном 16.01.2018, поред поделе задужења у вези са овом хуманитарном 
акцијом, анализирао се успех ученика, сумирање резултата акција Ученичког 
парламента, а и упознати су са радом секције ХИП ХОП СЕМАФОР, која поред 
промоције безбедности у саобраћају, промовише и здрав стил живота: рад у 
групи, сарадњу, изражавање позитивних осећања покретом, гаји такмичарски и 
предузетнички дух, једном речју промовише здрав стил живота. 

 

 
 

На састанку 29.01.2018, се расправљало и о плану обележавања важних 
датума са секцијом ХИП ХОП СЕМАФОР. Неки чланови УП су чланови плесне 
формације ове секције. Такође је један од предлога чланова Ученичког 
парламента, са којим су се сви једногласно сложили, био и формирање ђачке 
кухиње. У име својих другова из одељења, објаснили су зашто им је важно 
формирање кухиње. У зимском периоду ученици су принуђени да пешаче до прве 
пекаре. Када би пекара била у просторијама школе, могли би да велике одморе 
користе за размену информација и дружење као и договарање у вези са 
задужењима у ваннаставним активностима. Такође, избегло би се и изостајање са 
наставе и ометање часова приликом кашњења због одласка по оброк. 

 
29.01.2018.                                                                         Марко Јаковљевић, координатор УП 


