
♠♠♠

      ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2019/2020.
годину

Садржај Динамика

Конституисање Ученичког парламента (по два представника 
одељења седмог и осмог разреда) и избор руководства

Упознавањечланова Парламента сазаконскимоквиромделовања
и санормативнимактимашколе

Предлог и усвајање Плана и програма рада Ученичког 
парламента за школску 2019/2020. годину

Предлог маршруте за извођење екскурзије

Септембар

Проблеми у школском животу; дискусија на тему побољшања 
услова школског живота

Промовисање примера доброг понашања

Промовисање успешних ученика

Осмишљавање активности Ученичког клуба

Октобар

Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог 
периода (анализа и предлози за побољшање)

Које понашање ученика треба казнити и како (казна као 
мотивација)

Обележавање битних датума (Међународни дан толеранције, 
Светски дан деце, Дан Конвенције о правима детета)

Новембар

Разматрање односа и сарадње ученика, родитеља, наставника и 
других запослених у школи

Обележавање Светског дана борбе против сиде

Прослава Нове године

Децембар

Успех и дисциплина на крају првог полугодишта (анализа и 
предлози за побољшање)



Прослава Дана Светог Саве
Јануар

Утицај понашања одраслих у школи и њихових међусобних 
односа на понашање ученика (добри и лоши примери)

Уређење паноа професионалне оријентације
Фебруар

Како су нам радиле секције и ученичке организације у 
претходном периоду

Обележавање Светског дана воде
Март

Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода 
(анализа и предлози за побољшање)

Колико смо обавештени о упису у средњу школу и 
могућностима које нам одређене средње школе пружају

Представљање средњих школа

Припрема за екскурзију (лепо и безбедно понашање у аутобусу, 
на јавним местима, у верским и културно-историјским здањима)

Светски дан здравља

Април

Резултати које смо постигли на такмичењима

Успех и дисциплина ученика на крају осмог разреда (анализа)

Прослава Дана школе Мај

Предлози за похвале и награде најбољим ученицима
Ученик генерације – предлози
Резултати које смо постигли на завршном испиту

Успех и дисциплина ученика незавршних разреда на крају 
школске године (анализа)
Анализа рада Ученичког парламента

Јун

Осмишљавање и спровођење активности у Ученичком клубу
Преношење искустава и нових сазнања својим одељенским 
заједницама
Сарадња са управом школе



Присуство одабраних чланова Парламента седницама Школског
одбора, седницама Наставничког и одељенских већа
Сарадња са локалном заједницом Током године

Координатор рада ученичког парламента: Владимир Аранђеловић, наставник српског 
језика


