7.4. План и програм рада Ученичког парламента
У школској 2017/2018. години школа ће образовати Ученички парламент ради:
1. 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 ван-наставним активностима, учешћу на
спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у
школи и ван ње.
2. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника
3. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Парламент чине по два ученика – представника сваког одељења у школи. Парламент се
бира сваке школске године и има председника и заменика председника.
Ученички парламент школе може да се удружи у заједницу ученичких парламената.
Програм рада Ученичког парламента
Месец

Секретар
школе
Педагог
школе

Секретар
школе
Педагог

Новембар

-Конституисање ученичког парламента
-Упознавање ученика са радом и делатностима ученичког
парламента
-Избор руководства ученичког парламента
-Упознавање ученика са ван-наставним активностима које школа
нуди као и сагледавање ученичких потреба и интересовања за
ван-наставне активности и значају укључивања у те активности.
-Информисање ученика о значају укључивања у рад стручних
органа школе(Одељенског, Наставничког већа и Школског
одбора)
-Текућа проблематика
-18.октобар –Дан Европске уније против трговине људима
-Упознавање са планом Тима за Безбедност
-Формирање вршњачког тима за превенцију насиља у школи
-Текућа проблематик

- Договор за обележавање 1.децембра светски дан против сиде. Педагог
/израда едукативних постра и сл./
-Текућа проблематика

Децем.

Октобар

Септембар

Активности

Партнери и
сарадници
/унутар и ван
школе

-1. децембар Светски дан борбе против сиде./ Конкретна акција Координатор
коју су осмислили ученици.
парламента
-Израда паноа и презентација на тему ненасиља
-Текућа проблематика

Јун

Мај

Април

Март

Фебруар

Месец

Партнери и
сарадници
Активности
/унутар и ван
школе
педагог
-Организовање обука за ненасилну комуникацију и
у сарадњи са
конструктивно решавање сукоба.
-Развијање вештина ефикасног реаговања у конфликтним релевантним
институцијам
ситуацијама
а
-Текућа проблематика
-Предлог ученика за организовање одређених активности
поводом прославе дана школе.
-Текућа проблематика
-Разматрање рада ученичког парламента и предлог ученика за Координатор
ученичког
даљи рад
парламента
-7. април Светски дан здравља /oсмислити акцију са ученицима/
-Непосредне припрема за организовање дана школе и као и
промоције школе
-Текућа проблематика
Наставник
а ученичке ликовног вас.
Наставник
биологије
Координатор
Анализа рада ученичког парламента у протеклом периоду
-Предлог ученика за израду појединих делова годишњег ученичког
програма /пре свега посебних програма васпитно-образовног парламента
рада,предлог за ваннаставне активности и сл.
-Предлог за израду програма рада ученичког парламента за
следећу школску годину.
-Текућа проблематика.
31.мај Светски дан без дуванског дима '
Организовати ликовне радионице на ову тему
радове изложити на видном месту

Чланови ученичког парламента
Име и презиме ученика
1.Станковић Нина
2.Младеновић Александра
1.Тасић Лазар
2.Живковић Немања
1.Фазлијевић Неџиба
2.Петковић Никола
1.Ристић Јана
2.Илић Марко
1.Димитров Александар 2.Марушић Петар
1.Илић Милица
2.Илић Александар
1.Жарковић Страхиња 2.Мезеи Пеђа
1.Ђорђевић Данило
2.Адријана Петровић
1.Ристић Марија
2.Зенчић Судика
1.Николић Милица
2.Миљана Димитров
1.Станковић Никола
2.Ђокић Сава
1.Радоичић Филип
2.Стевановић Милош

Разред и одељење
1 /1
1/2
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
4/4

Особе које су задужене за кординацију Ученичког парламента Петров Далибор и
Стоjилковић Данијела.
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