
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 

 


