
5.3. План и програм рада Ученичког парламента 

 

У последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент, који има 

задатак: 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, 

школском развојном плану, школском програму, начинууређивања школског простора, избору 

уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово 

образовање; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и 

атмосфере у школи; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

ученичког парламента; 

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког 

насиља из реда ученика. 

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови 

парламента бирају председника. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу 

ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом 

и унапређењем права ученика. 

Табела 27. Чланови ученичког парламента 

Име  и презиме 

ученика 

Разред и 

одељење 

Име  и презиме 

ученика 

Разред и 

одељење 

Петра Лазаревић 

Леа Васић 

7/1 Милица Илић  

Ема Димитров 

8/1 

Николина Миленковић  

Ана Ивановић 

7/2 Луција Пантић 

Марија Младенов 

8/2 

Душан Јовић 

Илија Вељковић 

7/3 Сандра Стаменковић 

Мила Јовић 

8/3 

Јована Милошевић 

Лука Станковић 

7/4 Виолета Петровић 

Александра Јовановић 

8/4 
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Активности 
Начин реализације Носиоци активности 
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- Конституисање Ученичког 

парламента 

- Упознавање ученика са радом и 

делатностима Ученичког 

парламента 

- Избор руководства Ученичког 

парламента 

- Упознавање ученика са 

ваннаставним активностима које 

школа нуди као и сагледавање 

ученичких потреба и интересовања 

за ваннаставне активности и 

значају укључивања у те 

активности. 

- Информисање ученика о значају 

укључивања у рад стручних органа 

школе и тимова и избор 

представника за учешће у раду 

Школског одбора, Савета 

родитеља, Стручног актива за 

развојно планирање, Тима за 

заштиту од дискриминације, 

насиља и злостављања. 

- Разматрање кодекса понашања у 

школи (за ученике) и предлог за 

допуну Кодекса, 

- Текућа проблематика 

 

Састанак, 

Дискусије 

Предлог 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Одељењске 

старешине, 

Ученици, 

Координатори Тимова 

и Актива 

О
к
то

б
ар

 - Обележавање Дечије недеље, 

- Обележавање Свтског дана хране, 

- Договор око активности везаних за 

Дан школе 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Наставници српског 

језика, наставник 

музичке културе, 

Ученици, 

Координатори Тимова 
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- Анализа успеха на тромесечју и 

мере за побољшање успеха и 

дисциплине 

- Питања за директора школе 

- Праћење реализације акционог 

плана за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања - 

Акција ,,Кутија поверења” – 

сарадња са Вршњачким тимом, 

- Проблеми средине - расизам, 

дискриминација Дан толеранције 

- Развијање свести о превенцији 

злоупотребе психоактивних 

супстанци – сарадња са тимом за 

превенцију злоупотребе дрога и 

ПСА, 

- Текућа проблематика 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Ученици, 

Координатори Тимова 
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- Обележавање Светског дана борбе 

против сиде, 

- Обележавање међународног дана 

људских права - Које су моје 

жеље, а која су моја права? 

- Међународни дан особе са 

хендикепом са акцентом на 

инклузији у настави 

- Предавање о врстама насиља, 

- Прослава Школске славе Свети 

Сава, 

- Разматрање успеха и дисциплине 

ученика на крају полугодишта, 

- Текућа проблематика 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Ученици, 

Координатори Тимова 
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- Позив за наставника - питања 

ученика 

- Сарадња са средњим школама из 

општине 

- Обележавање светског дана 

писмености, 

- Обележавање Дана љубави, љубав 

и заљубљеност - радионице 

- Акција посете и рада са 

учитељима (из првог циклуса 

образовања) и наставницима у 

пензији. 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Ученици, 

Наставници предметне 

наставе и учитељи 

Координатори Тимова 

М
ар

т 

- Посета директора школе или 

заменика 

- Предлагање мера за повећање 

безбедности ученика у сарадњи са 

вршњачим тимом 

- Организовање сарадње са 

родитељима - ,, Моја мама је мој 

понос” (сарадња ученика првог и 

другог циклуса) 

- Рад у Тиму за ПО 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Ученици, 

Наставници предметне 

наставе и учитељи 

Координатори Тимова 

А
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- Извештај са тромесечја – 

разматрање успеха ученика и 

предлог мера за побољшање 

успеха 

- Састанак заједнице ученичких 

парламената Сурдулице 

- Светски дан књиге 

- Светски дан здравља 

- Рад на ИО и ПО 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Ученици, 

Координатори Тимова 
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- Разматрање рада тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и савети за младе у 

области електронског насиља – 

сарадња са ВТ  
- Испраћај матураната 

- Сарадња са средњим школама из 

општине 

- Рад на ПО 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Ученици, 

Наставници предметне 

наставе и учитељи 

Координатори Тимова 

Ју
н

 

- Извештај о раду УП 

- Најбољи ученици 8. разреда и 

предлог за Ученика генерације 

- Светски дан породице 

- План за наредну школску годину 

- Свечаност поводом завршетка 

наставе школске 2022/23. године 

- Рад на ПО 

- Разно 

Састанак, 

Дискусије 

Радионице 

Договор 

Као доказ за 

реализацију 

активности: 

Записници са седница, 

фотографије и 

продукти ученика 

Координатор УП, 

Психолог школе 

Ученици, 

Наставници предметне 

наставе и учитељи 

Координатори Тимова 

Напомена: У току рада парламента могуће су измене и допуне Плана на иницијативу неког 

од ученика, радне групе или самог председника.  

Такође, План рада Ученичког парламента биће флексибилан за промене због тога што се 

настава изводи у посебним условима због пандемије изазване вирусом COVID 19. 

Задужена особа за реализацију плана рада ученичког парламента: Тамара Миљковић, 

педагог школе.  

 


