
Ученички парламент 
 

У циљу oствaривaњa штo квaлитeтниjeг учeшћa учeникa у цeлoкупнoм живoту и рaду 

шкoлe, на почетку сваке школске године, већ у септембру формира се Ученички 

парламент. Пaрлaмeнт чинe пo три прeдстaвникa сваког одељења сeдмoг и oсмoг 

рaзрeдa. 

Чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше 

избор председника, његовог заменика и записничара. Са ученицима је увек присутан 

координатор из редова наставничког кадра или стручни сарадник. 

Ученички парламент ученицима омогућава демократски начин удруживања ради 

заступања интереса свих ученика у доношењу одлука, као и учешће ученика у 

доношењу одлука које се њих непосредно тичу.  

Због чега је значајно постојање Ученичког парламента: 

 Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на 

слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања 

соспственог мишљења. 

 Ученички парламент омогућава лични развој ученика. 

 Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу 

партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором и органима 

школе. 

 Ученички парламент  је место које омогућава сарадњу и уважавање различитих 

аргументација и ставова. 

 Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученички парламент и доприноси 

побољшању  атмосфере и живота у школи. 

 Омогућава организовање хуманитарних акција и истовремено покретање 

различитих акција за побољшање живота и рада у школи. 

 Пружа јасну и благовремену информисаност свих ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/ 2020 ГОД. 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Одржавање часова одељенског старешине 

у одељењима семог и осмог разреда и 

избор одељенског члана за УП. 

-Конститутивна седница УП. Избор 

руководстава УП за школску 2019/2020. 

годину 

-Упознавање ученика са организацијом 

рада Ученичког парламента (начином рада 

парламента и обавезама ученика као 

представника у парламенту)  

- Упознавање чланова ученичког 

парламента са кодексом понашања. 

-Годишњи извештај о раду УП за 

2018/19.годину 

-Израда и усвајање Програма рада Уп за 

школску 2019/20.годину. 

-Извештај о самовредновању рада установе 

за школску 2018/19.годину. 

 

-Извештај о остваривању годипњег плана 

рада установе за школску 2018/19.годину. 

Координатор,  

одељенске 

старешине ученици, 

 

-часови ОЗ 

-састанци УП 

-Предлагање 

-Дискусија 

 

 

 

ОКТОБАР 

- Обележавање Дечје недеље (конвенција о 

Правима детета и људска права). 

-Обележавање Светског дана здраве хране   

- Предавање ученицима о врстама насиља 

Координатор, 

парламентарци  

наставник биологије 

наставница српског 

јез. 

учитељица 

тим за заштиту од 

насиља 

 

-састанци УП 

-Дискусија 

-Радионице 

-Предавање 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР/ 

ДЕЦЕМБАР 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода и 

предлога мера за њихово побољшање на 

часовима одељенског старешине. 

-Обележавање 1.децембра, Светског дана 

борбе против СИДЕ 

-Новогодишња акција ученика 

-Анкетирање потреба, ставова и предлога 

ученика за побољшање општег 

функционисања школе. 

Координатор, 

парламентарци 

наставник биологије 

наставник српског 

језика 

-састанци УП 

-Радионице 

-Предавање 

- Презентација 

 



 

 

 

ЈАНУАР 

-Прослава Светог Саве   

-Презентација резутата анкетирања 

ученичких ставова, потреба и предлога за 

побољшање функционисања школе 

-Разно 

 

Кординатор, 

парламентарци, 

 

-Предлагање 

-Договор 

-Учествовање 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

 

 

 

 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика 

на крају другог класификационог периода 

-Упознавање са предстојећим 

такмичењима 

-Евалуација реализованог плана у првом 

полугодишту и израда полугодишњег 

извештаја. 

-Питања за директора 

-Негујмо матерњи језик  

(креативна радионица) 

Кординатор, 

парламентарци,  

професор српског 

језика 

директор 

 

-Предлагање 

-Излагање 

-Израда плаката 

-Презентација 

 

 

МАРТ 

- Организација 8 марта 

-Еколошка акција – сређивање школског 

дворишта. 

-Разно  

Кординатор, 

парламентарци 

Ученици, родитељи 

наставница биологије 

 

-Предавање 

-Израда плаката 

-Презентација 

-Оплемењивање 

простора и дворишта 

 

 

 

 

АПРИЛ 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају трећег класификационог периода и 

предлог мера за њихово побољшање. 

- Припрема активности за прославу Дана 

школе- 6мај. 

- Обележавање Светског дана књиге – 23 

април „Књига или друштвене мреже.“ 

-Обавештавање ученика о питањима од 

посебног значаја (информације о 

уџбеницима). 

Кординатор, 

парламентарци,  

библиотекарка 

-Излагање 

-Дискусија 

-Израда плаката 

 

 

 

 

МАЈ   

-Најбољи ученици осмог разреда и 

предлози за ђака генерације 

-Организација прославе мале матуре 

-Припреме за завршни испит 

-Прављење паноа са сликама о раду УП за 

2019/20.годину. 

Кординатор, 

парламентарци, 

Учитељица 

наставник биологије 

наставници 

-Излагање 

-Дискусија 

-Радионица 

-Израда паноа 

 

 

 

 

 

ЈУН 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године. 

- Анализа рада Ученичког парламента у 

протеклој школској години и израда 

Годишњег извештаја рада УП. 

-Израда плана рада за наредну годину. 

Кординатор, 

парламентарци, 

 

-Излагање 

-Дискусија 

 



 

Опширније о реализованим активностима Ученичког парламента у школској 2019/ 2020. 

 

 

У новембру 2019.године, представници Ученичког парламента одржали су 

предавање у одељењу II1 код учитељице Весне Станчић,  на тему „здрава 

исхрана.“ Чланови ученичког парламента били су у улози предавача. Припремили 

су занимљиву презентацију на тему, а након дискусије са ученицима уследила је 

песма као и продукти рада. Заједно су урадили паное са здравим и нездравим 

намирницама. Као награду за уложен труд пред крај часа сви су се послужили са 

здравим напитком –лимунадом-. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светски дан борбе против Хив -а 

Свестки дан борбе против Хив- а, обележен је 28.новембра у сали С.О. Врњачка Бања. 

Волонтери Црвеног Крста презентовали су: шта су то предрасуде, о Хив-у, шта Хив јесте, а 

шта није. Присутнима су се обратили предавачи Др. Весна Малићанин и професорка историје 

Ивана Радивојевић. Трибини су присуствовали чланови УП, координатор Милена Миладинов 

и наставник француског језика Оливер Миљковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Децембар 2019.год.  

Деда Мраз и помоћници 

Чланови ученичког парламента са координатором, обучени у костим Деда Мраза и 

мразових помоћника посетили су издвојено одељење  у Штулцу. Поред отпеваних 

песмица, порука и жеља које им је Деда Мраз пожелео, ученици су добили симболичне 

покллоне. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Јануар 2020.год  

Пано добродошлице 

 

Чланови УП самоиницијативно одлучили су да  прошлогодишњи пано добродошлице 

замене за нов и на такав начин  освеже школски хол.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Март 2020.год. 

Радионица: „Негујмо матерњи језик“ 
 

 

Поводом Међународног дана матерњег језика у Основној школи „Младост“  

реализована је едукативно – креативна радионица на часовима српског језика коју су 

осмислиле и извеле  наставница српског језика Јелена Сеочанац  и  школски педагог 

Милена Миладинов. Радионицу смо извеле у школској библиотеци у матичној школи уз 

учешће библиотекарке Дејане Данојлић.  Радионици су присуствовали ученици 82 

одељења и чланови ученичког парламента. Циљ радионице је скренути пажњу на 

очување и заштиту српског језика, писма, опште језичке културе и писмености. Ученике  

смо  поделиле у три групе како би приступили  изради паноа који обухватају и Сизифова 

правописна правила.  Након  завршетка панои су  истакнути  у школском холу како  би 

постали доступни  свим  ученицима наше школе, као и посетиоцима. 

 





 


