
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2020/2021.године 
 

ПЕРИОД 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 

 
Септембар 

1. Формирање Ученичког парламента 

2. Избор представника ученика, који учествују у 
раду органа школе 

3. Израда и усвајање Програма рада Ученичког 

парламента у овој школској години 
4. Припрема за обележавање Дечје недеље 

 
Директор 

Психолог 

 

 

 

 

 

 
Октобар 

1. Упознавање чланова Парламента са законским 

оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; упознавање са нормативним 

актима школе ( Програм рада школе); Законом о 

основама система (део који се односи на 

ученике); Правилником о понашању ученика; 

Пословником о раду парламента 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 

 
 

Библиотекар 

Педагог 

Психолог  

Наставници српског 
језика 

Наставници музичке 
културе 

 

 

 

 

 
Новембар 

1. Тематски дам- Светски 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. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода 

5. Еколошка акција- уређење школског простора 

6. Како помоћи слабијим ученицима у савладавању 

градива 

 

 

 

 
Психолог 

Разредне старешине 

Наставници биологије 

 

Децембар 

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. 

 

Психолог 

Наставници 

физичког васпитања 

Разредне старешине 

Наставници ликовне 

културе 



 

 6. Новогодишња журка  

 

 

Јануар 

 
1. Дечји дан – замена улога ученика и наставника 

2. Организација биоскопа у мултимедијалној 
учионици 

3. Прослава дана Светог Саве 

 

Наставници српског 

језика 

Наставници музичке 

културе 

Психолог 
Библиотекар 

 
Фебруар 

1. Предавање о болестима зависности 

2. Тест професионалне оријентације 

3. Како безбедно користити интернет 

Психолог 

Педагог 

Наставници 
информатике 

 

 

Март 

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. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

 
Наставници српског 

језика 

Наставници биологије 
Психолог 

 
Април 

1. Промовисање стила здравог живота путем 

едукативних постера и паноа 

2. Дечји вашар 

Наставници 

биологије 

Разредне старешине 
Психолог 

 

 
Мај 

1. Испраћај матураната 

2. Најбољи ученици 8.разреда и предлози за ученика 

генерације 

3. Завршна журка 

Разредне старешине 
8. разреда 

Директор 

Психолог 

 


