
6.5. Ученички парламент 

 

У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује 

ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради: 

 

► давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 

и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском 

развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и 

другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

► разматарња односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 

сарадника; 

► обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

  

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој – по три 

из сваког разреда, односно године. 

Парламент се бира сваке школске године и има председника. 

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. 

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламента. 

 На основу потреба ученика, материјалних могућности школе, просторних (и  других) 

ограничења донет је следећи Годишњи план рада за 2014/2015. годину: 

Током септембра текуће школске године формираће се ученички парламент. Парламент ће 

имати 64 члана, а сачињаваће га по 2 представника из сваког одељења. У оквиру својих 

надлежности парламент ће организовати акције усмерене на побољшање услова рада у школи, 

акције хуманитарног карактера, спортске активности и сл.   

 

Годишњи план рада Ученичког парламента за 2015./16. год. 

 

Септембар 

-Избор руководства 

- Усвајање годишњег плана рада парламента 

-Избор ученика за Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

-Избор ученика за Тим за развојно планирање  

-Покретање акције „Чеп за хендикеп“, уз са радњу са Еколошком секцијом коју предводи проф. 

Данијела Крсмановић која је и дала предлог за ову акцију 

-Договор у вези покретања акција прикупљања  пластичне амбалаже и старе хартије у циљу 

сакупљања новца за   изградњу учионице у природи, увођења школског разгласа и других 

потреба ученика школе(сарадња са Еколошком секцијом) 

 

Октобар 

-Одлазак на Сајам књига и обилазак Народне скупштине 

-Радионица педагога са Ученичким парламентом 

- Контрола реализације покренутих акција прикупљања старе хартије и пластичне амбалаже( 

мерење успешности истих, тешкоће на које наилазимо, како их превазићи) 

 

Новембар 

-Извештај о успеху ученика на тромесечју и предлагање мера за побољшање успеха у школи 

-Отварање кошаркашког турнира у сарадњи са проф. физичког васпитања  



 

Децембар  

-Приредба „И ја имам таленат“ 

-Украшавање школског дворишта поводом предстојећих празника 

 

Јануар 

-Сарадња са осталим ученичким  парламентима са циљем организовања међушколске вечери 

талената. 

 

Фебруар 

-Акција за Дан заљубљених 

-Школски квиз општег знања 

 

Март 

-Приредба поводом обележавања Дана жена у школској медијатеци 

-Изложба ученичких радова(цртежи, писани састави ) 

 

Април 

-Одлазак у Скупштину града Пожаревца 

-Хуманитарни концерт 

 

Мај/јун 

-Акције са циљем улепшавања животне средине, разматрање могућности уређивања посебних 

просторија у школи за Ученички парламент. 

- Посета Виминацијуму 

 

Задржавамо могућност да се наведене активности не морају одржати нужно  наведеном 

динамиком  узимајући у обзир чињеницу да ученици у току школске године могу да дају неке 

нове предлоге за покретање нових иницијатива које могу побољшати квалитет рада и живота 

ученика у школи. 

 

                                                                                                                Бранковић  Жаклина 

 


