
ДОБРОДОШЛИ У 
СРЕДЊУ СРЕДЊУ 

ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ



• УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

• ПРОЈЕКТИ

• СЕМИНАРИ• СЕМИНАРИ

• ИЗЛОЖБЕ

• ТУРНИРИ



Ученички 
парламент је у 

протеклих годину 
дана постао један 

веома значајан 
орган наше 

школе, а у прлиог 
томе говоре 

школе, а у прлиог 
томе говоре 
залагање и 

многобројне 
акције које су 
наши ученици 
реализовали.



Од претходне 
школске године 

Средња 
економска 

школа по први 
пут у својој 

историји има историји има 
своју фолклорну 

секцију која је 
основана на 
иницијативу 

ученика.



Изузетна 
посвећеност наших 

ученика није 
прошла незапажено 
ни од стране других 
људи у Граду, па је 
тако ове године 20 

ученика наше 
школе приступило школе приступило 

реализовању 
пројекта са 

Невладином 
Организацијом 

,,Група 484“.



Захваљујући 
управо 

посвећености и 
креативности 
ученице наше 

школе у сарадњи са 
НО ,,Групом 484“ 
биле су на 4 дана биле су на 4 дана 

на семинару у 
Врњачкој Бањи са 

ђацима из још 5 
различитих градова 

у Србији.



Ученички 
парламент ове 

године, у 
склопу 

многобројних,  
организовао и 
хуманитарну 

организовао и 
хуманитарну 
приредбу за 

девојчицу 
оболелу од 
карцинома!



У оквиру 
пројекта 

,,Хуманост за 
Теодору“ 

организован 
је и је и 

хуманитарни 
турнир у 

малом 
фудбалу!



Трудили смо се да у 
самој школи 
подстакнемо 

хуманост и међусобну 
солидарност, те смо 

организовали акцију 
,,Мост између људи“ 

где смо успели да 
кроз дружење кроз дружење 

ученика различитих 
образовних профила 

направимо 
новогодишње 

пакетиће за један део 
ученика наше школе.



Ни овде није крај, 
успели су да 

доведу и изложбу 
о Ани Франк право 
из Холандије, која 

је после 300 
локација широм 

света провела чак света провела чак 
3 недеље у нашој 

школи, а наше 
ученице постале 

су сертификовани 
водичи кроз 

изложбу!



Преко 500 
ученика у те три 

недеље 
погледало је 

изложбу, можда 
си баш ти један 

од њих?
си баш ти један 

од њих?



На крају, они су 
имали велике 

планове за крај 
школске године, 
међутим као и 

свима и њима су 
планови 

промењени, али промењени, али 
они нису само 
седели кући, 

одлучили су да 
дају свој 

допринос и овој 
ситуацији!



Сви они су 
тренутно код 
својих кућа, 
баш као и ти, 

али немој 
пропустити пропустити 

прилику да од 
септембра 
будеш део 

овакве екипе!



ПРИДРУЖИ НАМ 
СЕ И ТИ!

ВИДИМО СЕ У 
СЕПТЕМБРУ!СЕПТЕМБРУ!

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕТ СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ!


