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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 2021/2022. 

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 2020/21.годину 

-Израда и усвајање 

Програма рада Уп за 

школску 2021/22.годину. 

 

-Извештај о 

самовредновању рада 

установе за школску 

2020/21.годину. 

 

- Извештај о остваривању 

годишњег плана рада 

установе за школску 

2020/21.годину. 

Координатор,  

одељенске старешине 

ученици, 

 

 
 

 

-Часови ОЗ 

-Састанци УП 

-Предлагање 

-Дискусија 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

-  Учешће у организовању 

Дечије недеље 

- Обележавање Светског 

дана здраве хране   

-Питања за директора  

-Хуманитарна акције, 

Координатор, 

парламентарци  

наставник биологије 

наставница српског јез. 

учитељица 

 

 

 

-Састанци УП 

-Дискусија 

-Радионице 

-Предавање 
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предлози, спровођење  

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР/  

 

-  Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог 

класификационог периода и 

предлога мера за њихово 

побољшање на часовима 

одељенског старешине. 

-   Развијање свести o 

последицама употреба 

дрога и од свих 

психоактивних 

супстанци. 

 

-Учешће у медијима  

„ Сада се ми 

представљамо“- 

обележавање Дана 

телевизије и посета 

локалној телевизији 

 

 

Координатор, 

Парламентарци 

Наставници 

- Састанци УП 

- Радионице 

- Предавање 

- Презентација 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

-  Тематски дан 

Обележавање 1.децембра, 

Светски дан борбе против 

сиде  

- Новогодишња акција - 

пакетићи 

-  Припрема свечаности 

поводом  дана Светог Саве   

Кординатор, 

Парламентарци, 

Наставници 

- 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. 

-  Како безбедно користити 

интернет (радионица) 

Кординатор, 

Парламентарци,  

Стручни сарадник -

библиотекар 

 

-Предлагање 

-Радионица  

-Израда плаката 

-Презентација 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/22.ГОДИНУ 

 

 

 

МАРТ 

-  Организација 8. марта  

-  Питања за директора 
Кординатор, 

Парламентарци 

Директор 

Ученици 

-Предавање 

-Израда плаката 

-Презентација 

 

 

 

 

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  

- Обавештавање ученика о 

питањима од посебног 

значаја (информације о 

уџбеницима). 

- Сусрет са представницима 

ђачког парламента друге 

школе и размена  искуства. 

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 

2021/22.годину. 

-Предлози за унапређење 

рада парламента 

-Кординатор,    

-Парламентарци, 

-Наставници 

-Одељенски старешина 

-Излагање 

-Дискусија 

-Радионица 

-Израда паноа 
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ЈУН 

- Анализа рада Ученичког 

парламента у протеклој 

школској години. 

- Израда Годишњег 

извештаја рада УП. 

- Израда плана рада за 

наредну годину. 

-Кординатор,  

-Парламентарци, 

 

-Излагање 

-Дискусија 

 


