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Ученички Парламент је тело које су формирали ученици наше школе. Представници Ученичког парламента бирају се сваке 

школске године, а чине га представници по два ученика сваког одељења седмог и осмог разреда одељења у Рачи, Саранову и 

Малом Крчмару и Ђурђеву. Руководство ученичког парлмента чине председник парламента који је ученик осмог разреда, 

потпредседник који је ученик седмог разреда и секретар који може бити било који члан парламента.  

Парламент ради по Првилнику и плану који се доносе на првој седници Парамента.  

Ученичком парламенту у раду помаже координатор парламента.  

Ученички парламент сарађује са свим тимовима у школи, а нарочито са тимом за ИО, РПШ, ПО и Самовредновање. Важну улогу у 

раду Парламента имају и установе из локала, па тако тим сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Домом Културе и 

Црвеним Крстом.  

Председник у сарадњи са осталим члановима усваја програм рада и води седнице ученичког парламента. План рада је саставни део 

Годишњег плана рада школе.  

Парламент се у оквиру свог деловања бави:  

 Давањем мишљења и предлога стручним органима о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада, школском развојном 

плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим манифестацијама у школи и ван ње,  

 Разматрањем односа сарадње ученика, наставника, родитеља и стручних сарадника  

 Обавештавањем ученика о питањима битним за њихово делање  

 Организовањем акција и промовисањем школе  
 

 

 

 

 

 

 

 



Активнпст Време реализације Нпсипци активнпсти Индикатпри  Очекивани резултати  Наппмена  
 

 Састанак ученика и избор 

председника и руководства  
 Договор о акцијама за 

наредну годину и усвајање 

плана рада и информисање 
чланова о раду тимова за 

самовредновање и ИО  

 учешће у оформљавању 
вршњачке подршке у учењу 

по одељењима и договор о 

праћењу рада исте 
 Одобравање дежурстава 

ученика и доношење 

правила понашања за 
дежурне ученике 

Организовање 

Halloween-a 

Сарадња са Стручним 

већем наставника језика 

око обележавања Дана 

језика 

 Договор за обележавање 

Дечије недеље 
Сарадња са тимом за 

уређење дворишта и давање 
предлога о новим 

уређењима и 

пошумљавањима 
Сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од насиља 

на промовисању правила 
понашања 

Прављење и постављање 

огласне тале УП 

Септембар/пктпбар Ученички парламент  

Тим за 

самовредновање  

Тим за ИО  

Тим за РШП  

Тим за уређење 

дворишта  

 
Тим за заштиту 
ученика пд насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
Стручнп веће 
наставника страних 
језика 
Стручнп веће 
наставника српскпг 
језика  
Стручнп веће 
учитеља 
Наставничкп веће 

Записник са 

састанка  

Уређен простор  

извештаји  

Формиран УП, усвојен 

правилник и план рада, 

формирани тимови за 
вршњачку подршку по 

одељењима, уређен улаз у 

школу, ученици дежурају на 
спратовима 

 

 

 Акција поводом дана 

толеранције  
 Припрема за обележавање 

дана борбе против СИДЕ  

 Договор и давање 
предлога за уређење сајта 

школе  и покретање 

школског часописа 
 Промовисање толеранције 

и међусобног разумевања  

Присуство једном од 
огледних часова наставника/ 

 
Нпвембар  

Ученички парламент 
Наставници 
биплпгије ,Тим за 
заштиту ученика пд 
насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
 Наставници који 

организују огледни 

Записник  

Извештаји  

Изглед сајта школе  

 Фотографије  

Органозована акција 

поводом дана толеранције, 

дати предлози како 
обележити Дан борбе 

против СИДе, оформљени 

тимови за вршњачу подршку 
добро функционишу, 

организована трибина у веѕи 

са Даном Конвенције о 
правима детета  

 

 



учитеља у улози посматрача 
и оцењивача 

 Присуство округлом 

столу на тему успешности 
вршњачке подршкеу учењу-

анализа 

Презентовање различитих 
стилова учења -радионица  

 Трибина Дан Конвенције 

о правима детета Сарадња са 
Тимом за заштиту ученика 

од насиља на промовисању 

правила понашања 
... 

 

час 

Тим за 

самовредновање  

Тим за РШП  

Тим за ИО  

 

 Присуствовање Седници 

Наставничког већа  
 Присуствовање седници 

школског одбора  

 Давање предлога за 
појачавање рада из 

појединих предмета  

 
 Давање предлога за лого 

УП 

Сарадња са Тимом за 
заштиту ученика од насиља 

на промовисању правила 

понашања 

 

 децембар Ученички  
парламент, Тим за 
заштиту ученика пд 
насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
Ппдмладак Црвенпг 
крста 
 

Наставничко веће  

Шкплски пдбпр  

Записник  

Извештај и записник 

са наставничког већа  

Фотографије  

записници  

Ученици су упознати са 

радом Наставничког већа и 

Школског одбора и изнели 
своје предлоге, 

организована трибина из 

области болести зависности, 
одштампане мајице са 

новим логоом уп-а  

 

 

 
 Помоћ при организовању 

дана Св. Саве  

 Сензибилизација 
окружења за особе са 

инвалидитетом  

Присуство једном од 
огледних часова наставника/ 

учитеља у улози посматрача 

и оцењивача 
 Анализа успеха ученика у 

првом полугодишту, 

прављење дијаграма по 

одељењима  

Национални  дан без 

дуванског дима -31.1.  
 Организовање дебате на 

тему вршњачке подршке 

-презентовање различитих 

Јануар Ученички парламент  

Тим за РШП  

, Тим за заштиту 
ученика пд насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа,  Тим 
за развпј,мир и 
тплеранцију,  
Тим здрава шкпла 
Наставници кпји 
прганизују пгледни 
час 
 

Записници  

Извештаји  

Фотографије  

Списак учесника  

Успешно организован Дан 
Св. Саве, анализиран успех 

ученика и дати предлози за 

побољшање успеха, израђен 
дијаграм, организована 

дебата на тему вршњачке 

подршке  

 

 



стилова учења  
И трибина  

Сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од насиља 
на промовисању правила 

понашања 

 

 

 

 Планирање акције 
поводом дана заљубљених  

 Помоћ при организовању 

дана школе  
 

 Разматрање односа 

сарадње ученика , 
наставника и родитеља и 

предлози за побољшање 

односа 
Сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од насиља 

на промовисању правила 
понашања 

... 

 

Фебруар Ученички 
парламент,  Тим за 
заштиту ученика пд 
насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
 
 

  
Извештаји и 

записници  
 

Организована акција за дан 

заљубљених, и одређене 
дужности за Дан школе, 

организована акција у вези 

са здравом исхраном, 
предложени начини како да 

се  

обољша међусобна сарадња 
између ученика, наставника 

и родитеља.  

 

 

 

 

 Организовање акције 

поводом „Дана жена“  
 Рад на сајту школе: 

давање предлога за измене  

 Присуство једном од 
огледних часова наставника/ 

учитеља у улози посматрача 
и оцењивача  

 Анализа остварених 

резултата на такмичењима  
Сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од насиља 

на промовисању правила 
понашања 

 

Март Ученички парламент  

Наставници 

ликовног и српског 

језика  

Наставници кпји 
прганизују пгледни 
час, Тим за заштиту 
ученика пд насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
 

Тим за ПО  

Записник, 

извештаји, 

фотографије, списак 

присутних на 

огледном часу  
 

Организована акција 

поводом Дана Жена, дати 

предлози за сајт школе, 
представници чланова УП 

присуствовали угледном 

часу и дали своје мишљење, 
анализирани резултати са 

такмичења  

 

 

 
 Анализа предлога 

критеријума за избор ђака 

генерације  
 Помоћ при организовању 

дана отворених врата  

Акција: „Здравље је 
човеково највеће богатство“ 

у сусрет Међународном 

април Ученички парламент  

Тим за РШП  

 Тим здрава школа 

Наставници српскпг 
језика и математике, 
Тим за заштиту 

Извештај, записник, 

листа донешених 

предлога 

критеријума,  

Уређено школско двориште, 
анализитрани и предати 

предлози критеријума за 

избор за ђака генерације, 
оргнизовани дани отворених 

врата и предлозене 

активности за нове, 
анализирани резултати и 

дати пртедлози за 

 



дану здравља 
 Анализа успеха ученика 

на крају 3. Класификационог 

периода и давање предлога 
мера да се успех поправи  

 Анализа пробних 

завршних испита и 
упоређивање са школама у 

региону  

 Дискусија о улози тима за 
вршњачку подршку у 

припреми  

Завршног испита Сарадња 
са Тимом за заштиту 

ученика од насиља на 
промовисању правила 

понашања 

 

ученика пд насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
 

поправљање успеха у 
школи, анализирани пробни 

завршни  

тестови и дати предлози 
како да се резултати 

побољшају, нарочито кроз 

тим за ВП  
 

 

 
 Позив за наставника- 

питања ученика  

Присуство једном од 
огледних часова наставника/ 

учитеља у улози посматрача 

и оцењивача 
 Посета наставничком већу  

 Акције у сарадњи са 

црвеним крстом  
 Предлози за другарско 

вече 

 Трибина: болести 
зависности  

 Анализа успеха ученика 

који раде по ИОП-у  
Сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од насиља 

на промовисању правила 
понашања 

 

Мај/јун Ученички парламент  

Црвени крст , Тим за 
заштиту ученика пд 
насиља, 
занемариваоа и 
злпстављаоа, 
Наставници кпји 
прганизују пгледни 
час 
Ппдмладак Црвенпг 
крста 
 

Наставничкп веће  

Извештај, записник,   
 

Организован 

округли сто са 

наставницима које 

су ученици одабрали 

да разговарају о 

наставном процесу, 

организована акција 

у сарадњи са ЦК, 

дати предлози за 

другарско вече, 

анализирн успех и 

дато мишљење УП.  

 

 

 Сарадња са тимовима у 

школи , Црвеним крстом и 
другим институцијама и 

организацијама од значаја за 

рад УП-а. 

 

Кпнтинуиранп у тпку  
шкплске гпдине 

УП ,тимови  
 

Извештај, записник,  
 

Остварена сарадња 

са тимовима у 

школи и дати 

предлози и 

мишљења тимовима 

за бољу сарадњу и 

организовање акција 

тимова  

 



 

 

Председник Ученичкпг парламента_________________________ 


