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Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 

 
Предлог годишњег плана: Ивана Костић, координатор 

 

 
 

Време 

Реализације 
Активности Носиоци активности Евалуација 

Септембар Конституисање Ученичког 

парламента 

Координатор, 

чланови Ученичког 
парламента 

 

Информисање чланова о 

законској основи 

деловања и делокругу 

рада Ученичког 

парламента у средњој 
школи 

Координатор 

Избор председника, секретара, 
заменика председника 

Координатор, чланови 
Ученичког парламента 

Планирање сарадње са 

Ученичким парламентом 

ОШ 
„Милан Ракић“ 

Координатор, 

чланови Ученичког 

парламента 

Договор око праћења 

сајтова и пројеката 

www.srednjoskolci.org.rs 
srednjeskole.edukacija.rs 

Координатор, 
чланови Ученичког 
парламента 

Договор око организације 

активности за Дечију 

недељу 

Координатор, 

чланови Ученичког 

парламента 

Давање мишљења и 

предлога о Годишњем 

плану рада школе 

Давање мишљења и 

предлога о начину 

уређења школског 

простора 

Давање мишљења и 

предлога о слободним 
активностима 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
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 Давање мишљења и 

предлога о учешћу на 

спортским и другим 

такмичењима и и 

организацији 

манифестација ученика у 
школи и ван ње 

  

Разматрање извештаја о 

самовредновању 
квалитета рада установе 

Разматрање извештаја о 

остваривању годишњег 
плана рада установе 

Предлог чланова стручног 

актива за развојно 

планирање и Тима за 

превенцију вршњачког 
насиља из реда ученика 

  

Октобар Обележавање „Дечије недеље“ Координатор, чланови 
Ученичког парламента 

 

Сарадња са 
организацијом 

„Пријатељи деце Србије“ 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Одабир представника 

парламента за учешће на 

седници Народне скупштине 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Сарадња са локалним 
„Билтен“ 
листом 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Разговор на тему: 
понашања ученика– 
пример другима“ 
Култура 
„Будимо 

Координатор, 
чланови Ученичког 
парламента 

Новембар Радионица на тему – „Методе 

и технике успешног учења и 

покретање 
унутра 

шње 

мотивације“ 

Координатор, 

чланови Ученичког 

парламента 

 

Сарадња са Црвеним 
крстом – организација 
предавања на 
актуелну тему 

Чланови 
Ученичког 
парламента 

Децембар Обележавање Светског 

дана борбе 
против АИДС-а 

Чланови парламента 
Ученичког 

 

Чланак у школском листу Чланови Ученичког 
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 Изостајање ученика са наставе – 
анализа и препоруке за 
предупређење 

парламента  

Јануар Припрема активности за 

прославу Савиндана 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

Израда паноа на тему - Свети 
Сава 

Чланови Ученичког 
парламента 

Фебруар Евалуација реализованог плана у 

првом полугодишту и израда 
полугодишњег извештаја 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 
председник парламента 

 

Март Предлози и рализација 

радионица и презентација у 

сарадњи са локалном 

канцеларијим Црвеног крста, 

Домом здравља, МУП - ом 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Април Разговор на тему – „Књига или 

друштвене мреже„ 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Припрема активности за 
прославу Дана школе 

Координатор, чланови 
Ученичког парламента 

Мај Гласање за ђака генерације Чланови Ученичког 
парламента 

 

Јун Предлози ученика за награде и 

похвале најбољим појединцима и 

одељењима 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

Анализа рада Ученичког 

парламента у протеклој школској 

години и израда Годишњег 
извештаја рада Ученичког 

парламента 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

председник парламента 

 


