План рада Ученичког парламента у школској 2018/19.год.
МЕСЕЦ
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
1. Формирање Ученичког парламента
2. Избор представника ученика, који учествују у раду органа школе
3. Израда и усвајање Ппогпама пада Ученичког жапламенеа у овој
школској години
4. Припрема за обележавање Дечје недеље
1. Упознавање чланова Папламенеа са законским оквиром деловања
парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са
нормативним актима школе ( Ппогпам пада школе); Законом о
орновама риреема (део који се односи на ученике); Ппавилником о
жонашањс сченика; Порловником о падс жапламенеа и сл.
2. Октобар – месец књиге
3. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања
услова школског живота и промоције учтивог понашања
4. Медијација са ученицима од 1. до 4.разреда
5. Aктивирати школски разглас, формирање новинарске редакције и
адекватан избор музичких садржаја и промоција школских акција
1. Парламент у акцији Дан борбе против АИДС-а
2. Уређење школског простора – украшавање ходника паноима и
постерима ученика
3. Формирање и ангажовање вршњачких тимова који ће утицати на
смањење агресивног понашања по одељењима, као и пружање
помоћи ученицима који слабије напредују
4. Реализација анкете
5. Еколошка акција
1. Добротворна акција (сакупљање слаткиша за новогодишње пакетиће
за материјално угрожене ученике наше школе)
2. Игре без граница
3. Промовисање добрих примера из школског живота
4. Украшавање школе за новогодишње празнике
5. Анализа сарадње ученика и наставника.
1. Дечји дан – замена улога ученика и наставника
2. Реализација анкете „Најпопуларнији наставник“
3. Прослава дана Светог Саве
1. Предавање о болестима зависности
2. Тест професионалне оријентације
3. Радионица „дигитално насиље“ за ученике од 5.до 8.разреда
1. Хуманитарна акција „Посета једној породици“
2. У сусрет пролећу – еколошка акција
3. Штампање и продавање школских новина
4. Учешће ученика на општинским, окружним и републичким
такмичењима
5. Реализација анкете
1. Промовисање стила здравог живота путем едукативних постера и
паноа
2. Дечји вашар
1. Испраћај матураната
2. Најбољи ученици 8.разреда и предлози за ученика генерације
3. Завршна журка

