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„Писмо градоначелнику“ ученика ОШ „Чибуковачки партизани“  
 

У оквиру активности „Писмо градоначелнику“, дела пројекта „Образовање 
за права детета“ (ОПД), петнаестак ученика VII и VIII разреда ОШ „Чибуковачки 
партизани“, чланова Ученичког парламента школе, посетило је градоначелника 
Краљева др Предрага Терзића. Ученике, директорку школе Катарину Здравковић, 
педагога Ану Милановић и наставницу енглеског Александру Славковић, 
градоначелник је примио са члановима Градског већа града Краљева задуженим 
за заштиту животне средине и омладинску политику односно образовање 
Владимиром Лазаревићем и Александром Цветковићем.   

Тема састанка је била очување животне средине и плланирање активности 
са циљем подстицања младих да брину о свом окружењу, како би се пронашао 
начин сарадње ОПД тима школе и локалне заједнице. Ученици су прочитали 
писмо у коме се обраћају молбом граду да се школи обезбеде рециклажни 
контејнери и целој заједници подигне свест о значају рециклаже. Како су истакли, 
у оквиру пројекта ОПД имали су за циљ да реализују акцију набавке рециклажних 
контејнера за пластику, папир, стакло и лим, који би омогућили ученицима школе и 
целој заједници да рециклажу схвате озбиљно и тако подигну свест о еколошком 
проблему и потреби за рециклажом у нашем граду. 

„У целом свету ових дана, почевши са обраћањем Грете Тунберг у 
Уједињеним нацијама, говори се о потреби развијања свести о заштити животне 
средине. У томе треба да учествујемо сви ми, али не можемо без помоћи 
званичника и представника града да реализујемо многе наше идеје које имамо по 
том питању. Ово је само прва акција којом наш тим жели да допринесе школи и 
нашем насељу. Овом приликом Вам се обраћамо у нади да ћемо остварити 
сарадњу на радост наше школе и наше заједнице. Такође се надамо да ћемо 
имати прилике да сарађујемо са Вама и Вашим тимом у наредним акцијама“, каже 
се у писму које су ученици упутили градоначелнику.  

„Њихови захтеви су оправдани и ми ћемо морати да их убрзо позитивно 
решимо и обезбедимо све што од нас траже“, рекао је, након разговора, 
градоначелник.  

„Међу нама су данас будући лекари, адвокати, један фудбалер Црвене 
звезде... Надам се да ћемо кроз неколико година, када будемо гледали ове 
снимке, моћи да се уверимо да се све ово што су они желели испуњава, не само у 
погледу захтева, већ и тога шта ће бити када порасту. Веома сам радостан што 
ова деца знају шта хоће, што им није тешко да дођу и своје захтеве изнесу, што 
могу да разговарају без било каквих предрасуда и отворено јасно и гласно кажу 
градоначелнику шта су њихове жеље и шта настоје да заједнички са нама ураде. 
Сигуран сам да ћемо заједничким радом успети да развијамо основне школе јер 
град последњих неколико година издваја значајна финансијска средства за 
реконструкцију основних и средњих школа, а уз помоћ Министарства правде, 
средстава која добијамо од опортунитета, уз помоћ Канцеларије за управљање 
јавним улагањима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у овом 
тренутку реконструишемо неколико зграда основних и средњих школа на 
територији Краљева“, изјавио је Терзић. 



Пројекат „Образовање за права детета“ у Краљеву реализује НВО „Имам 
идеју“, у партнерству са Ужичким центром за права детета, а уз подршку 
Песталоци дечје фонације из Швајцарске. Препознат је као пројекат од 
националног значаја. Заснован је на одредбама Конвенције о правима детета, 
посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим 
правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Пројекат се у 
школи „Чибуковачки партизани“ реализује дуги низ година и доприноси да деца 
уче о својим правима у школи – кроз предмет грађанско васпитање, примену 
образовања за права детета као интегрисани садржај у оквиру других предмета. 
Наставници су оснажени и компетентни да подучавају децу о правима детета и 
поштују их у свакодневним ситуацијама. Пројекат се залаже да школа буде 
безбедно место где су деца заштићена од насиља и дискриминације, где су 
информисана о својим правима и одговорностима кроз активно учешће у 
демократком друштву и предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и 
квалитета образовања за сву децу.  
 


