УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент организује се у последња два разреда основне школе ради:




давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада,
школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, учешћу на
спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у
школи и ван ње;
разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;
обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Ученички парламент је обележио низ значајних датума и спровео активности у оквиру
наше школе.



Дан просветних радника ( 8.новембар) обележен је заменом улога ученика и
наставника ( ученици су тога дана били у улогама наставника).
Дана 16. Новембра је обележен Међународни дан толеранције. Организација
Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) установила је
Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који све на свету подсећа на
поштовање и уважавање другачијих од нас.
Учећи децу да поштују једни друге, стварамо бољу будућност. Важно је да се
подсетимо на лепоту различитости и потребу да сви заједно треба да доприносимо
међусобном уважавању и слози, без обзира на то које смо националности, вере,
политичког опредељења.
Тај дан смо се потрудили да будемо толерантни једни према другима, а то треба да
примењујемо и у будућности.



Ученички парламент је разним активностима обележио Међународни дан борбе
против насиља над децом. Одржане су радионице и направљени плакати
посвећени овом значајном датуму изложени у холу школе. У радионици су
учествовали сви ученици и координатори Ученичког парламента
“ Моје је право да растем срећно и здраво – за одрастање без насиља “ .



Обележен је

Светски дан детета

–

„ Деца су украс света“ .

Ученици Ученичког парламента су у духу овогодишњег слогана Светског дана
детета “ Имама право да ...“, својим радовима приказали која су то права детета и
подсетили нас да и они имају своја права. Дечија права су утврђена Конвенцијом о
правима детета, коју су ратификовале 193 земље, међу којима и држава Србија а
основни принципи су право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета,
право на партиципацију као и право на недискриминацију.



Чланови Ученичког парламента

Ђачки парламент
Име и Презиме
Одељење
Лазар Будимчић
7-1
Елена Пећанин
7-1
Драган Баруџија
7-2
Душан Пушара
7-2
Матеј Новевски
7-3
Нађа Митровић
7-3
Теодора Недић
7-4
Тара Унчанин
7-4
Алимпић Стефан
8-1
Отић Реља
8-1
Лена Старчевић
8-2
Ангелина Амановић
8-2
Бајић Душан
8-3
Јована Савић
8-3
Ивана Станишин
8-4
Милана Марковић
8-4

Координатор:

Мирјана Вуксановић и педагог школе Снежана Продановић

