
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Време реализације  - Садржаји активности  - Носиоци активности 

Септембар  

- Конституисање ученичког парламента  

- Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; 

- упознавање са нормативним актима школе ,  

-усвајање плана рада  и пословник о раду УП       -   ученици, координатор рада УП  

  

Октобар  

- Рад са члановима Парламента о начинима доношења одлука, преузимању одговорности, 

тимском раду и планирању акција, подела на одборе; 

 - Испитивање потреба ученика одељења – предлога важних за рад Парламента;  

- 11 октобар - обележавање града Лесковца (презентација у школској библиотеци);  

- Предлози за садржај активности поводом  Дана школе         - ученици, координатор рада УП, 

 

Новембар   

- Учешће ученика на спортским и другим такмичењима; 

 - Разматрање питања значајних за професионално опредељење ученика;  

- Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности; 

 - Активности и предлози поводом Дана школе (26.11.), литерарно вече, презентација о Васи 

Пелагићу (биографија и значај Васе Пелагића); 

 - Анализа успеха и дисциплине првог класификационог периода    -координатор  УП, 

наставници који организују такмичења и прославу Дана школе 

 

Децембар  

-- Разматрање правила понашања и дисциплине ученика и односа ученика и наставника;  

- Обележавање дана борбе против сиде;  

-Школа без насиља;  

- Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у одељењу; покретање 

акција на нивоу одељења  

-- Анализа ученика о успеху на нивоу школе на крају првог полугодишта   -- УП, стручна 

служба, О.С.,  Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

Јануар  

-Припреме  и прослава  Светосавског празника -сарадњa са ученичким парламентима из других 

школа - ученици, координатор рада УП   

Фебруар  

-Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива у школском животу, 

- улога вршњачког посредовања  

- учешће и давање предлога о хуманитарним акцијама - ученици,         - координатор рада УП, 

стручна већа, 

-организација школских такмичења и припрема за општинска    – предметни наставници, 



 

Март  

-Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о организацији наставе, 

унапређењу наставног процеса – чланови УП,  

-учешће ученика на спортским активностима и општинским такмичењима – предметни 

наставници, 

 

Април   

-Чување и заштита животне средине , - УП, стручна већа, наставници биологије  

- Анализа успеха и дисциплине трећег класификационог периода    -координатор  УП 

 
Мај   

-Анализа резултата са такмичења  - предметни наставници,  

-ПО-презентација средњих школа ,  

-упознавање са начином спровођења мале матуре ученика 8.разреда – координатор УП, 

 

Јун 

 -Анализа рада ученичког парламента ,  

-анализа  ученика о успеху на нивоу школе на крају другог  полугодишта, 

--организовање другарске вечери за ученике 8. разреда – ученици, родитељи 

-предлагање маршута за реализацију екскурзије и слободне наставне активности - ученици, 

координатор рада  УП, председници  стручних  већа за предмете, ОС и комисија за екскурзије 

 

Чланови Ученичког парламента ОШ “Васа Пелагић”из Лесковца за школску 2021/2022. годину, 

као и представници у стручним органима школе, биће изабрани до 15. септембра 2021.г. 


