
 

Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2021/22. годину 

 
Предлог годишњег плана: Маријана Пушић  и Валентина Бојковић, координатор 

 

 
 

Време 
Реализациј 
е 

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 

Разматрање извештаја о 
самовредновању 

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 и 

усвајање плана рада 

Ученичког 

парламента 

Давање мишљења и 

предлога о начину 

уређења школског 

простора 

Давање мишљења и 

предлога о слободним 
активностима 

http://www.srednjoskolci.org.rs/


 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 



 

 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 

 

 

 

Чланови: 

1. Ана Игњатовић-1/1 

2. Огњен Бабић-1/1 

3. Лазар Протић-1/2 

4. Јована Јаковљевић- ½ 

5. Нада Ивановић-2/1 

6. Андријана Вишић-2/1 

7. Анђела Ћирковић-2/2 

8. Михајло Бабић-2/2 

9. Тијана Недељковић-2/3 

10. Душан Ђукић-2/3 

11. Огњен Ивановић-3/1 

12. Милица Радојчић-3/1 

13. Катарина Илић-3/2 

14. Душица Илић-3/2 

15. Наталија Васић-4/1 

16. Невена Вуковић-4/1 

 

 



 

 

 

План рада Савета родитеља 
 

ред. 
бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

20. 1. Конституисање Савета, избор 

председника,заменика, записничара, 

чланови школских тимова 

2. Предлагање представника и 

његовог заменика за Општински 

савет родитеља 

3. Осигурање ученика 

4. Припремљеност школе за почетак 

наставе(извршени радови и радови који 

предстоје) 

5. Упознавање са Извештајем о раду 

школе и директора школе у протеклој 

години 

6. Упознавање са Годишњим планом рада школе 

7. Разматрање извештаја о остваривању 

Развојног плана за протеклу годину 

8. Разматрање извештаја о остваривању 

програма образовања и васпитања за протеклу 

годину 

9. Разматрање релација за екскурзију 

 

10. Доношење одлуке о ђачком динару 

Септембар 

21. 1. Учешће родитеља у акцијама школе 

2. Сарадња са школом на уређењу школских 

просторија и школског дворишта 

Октобар 



22. 1. Успех и владање ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода 

2. Давање сагласности на програм екскурзија 
и излета 

3. Сарадња са локалном средином 

Децембар 



 

   

23. 1. Прослава школске славе-Св.Саве 

2. Присуствовање родитеља значајним 

прославама школе 

Јануар 

24. 1. Извештај о упеху ученика на крају 
1.полугодишта 

2. Успостављање сарадње с 

другим школама и 

институцијама 

3. Здравствено васпитање, анализа систематских 
и стоматолошких лекарских прегледа, 
здравствено стање 

Фебруар 

 

25. 1. Учешће у културним,слободним и другим 

активностима,заштита и унапређивање 

здравља и животне средине 

2. Васпитна улога породице,радно васпитање и 

морални развој,слободно време и друштвено 

васпитање 

3. Непосредно укључивање родитеља 

предавањима и трибинама на теме везане 

за малолетничку 

делинквенцију,наркоманију,ХИВ... 

4. Укључивање родитеља у акцију промоције 
школе –Дан 

Отворених врата 

Април 

26. 1. Успех ученика на такмичењима 

2. Учешће у реализацији програма 

професионалне оријентације ученика 

Мај 

27. 1. Извештај са реализованих излета,екскурзија исл 

2. Извештај о рализацији ГПРШ 

3. Вредновање рада школе 

4. Предлог родитеља за Програм рада Савета 

родитеља за наредну школску годину 

Јун 

 

 

 

 

 



План рада Школског одбора 

 

ред. 
бр. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

1. Разматрање и усвајање 
Извештаја о 

раду школе за 
школску 

2020/21.годину 

септембар Директор 

2. Усвајање Годишњег плана рада 
школе за школску 
2021/22.годину 

септембар Директор 

3. Усвајање извештаја о 
остваривању Плана стручног 
усавршавања у 
школској 2020/21. 

септембар Директор 

4. Усвајање извештаја о 
вредновању и самовредновању 
у школској 
2020/21. 

Септембар Директор 



 

    

5. Усвајање извештаја о 
реализацији 
Развојног плана школе у 

школској 2020/21. 

Септембар Директор 

6. Усвајање извештаја о раду 
директора за школску 2020/21. 

Септембар Директор 

7. Доношење плана стручног 
усавршавања за школску 
2021/22. 

Септембар Директор 

8. Давање сагласности на 
план рада директора школе 
за школску 
2021/22. 

Септембар Директор 

9. Усвајање извештаја са матурске новембар Вођа екскурзије 
 

 Екскурзије   

10. Успостављање 

сарадње са приватним 

фирмама и 

ангажовање средстава 

за опремање школе 
инвентаром и другим 
потрeбама 

Децембар Директор 

11. Усвајање плана уписа у 
наредну 
школску годину, број 

одељења и смерова 

Децембар Директор 

12. Усвајање финансијског 
плана за 
2022. Годину 

Децембар Шеф рачуноводства 

13. Усвајање завршног 
рачуна за 
2021.годину 

јануар- 
фебруар 

Шеф рачуноводства 

14. Разматрање успеха и 
дисциплине 

ученика и 

мера за 

њихово 
побољшање 

јануар- 

фебруар 

Школски педагог 

15. Ванредно учење, 

доношење одлука о 

упису и формирање 

цена 

јануар- 
фебруар 

Директор 

16. Успостављање сарадње 
са школама 

и институцијама у земљи 

и иностранству 

март-април Директор 

17. Усвајање извештаја о 
изведеним 
Екскурзијама 

Након 
реализације 

Председник комисије 



 

18. Разно Током 
целе 
године 

По потреби школски 

одбор ће одржати и 

ванредне седнице на 

којима ће се на 

дневном реду наћи она 

питања која су у 

делокругу рада 

школског одбора, а 

која због своје природе 

нису могла да буду 

планирана у овом 

програму (приговори 

ученика, жалбе на 

изрицање 

васпитно- 

дисциплин. мера 
,др. ) 

19. Конкурси септембар- 
октобар 

Секретар 

 


