Ученички парламент
Ученички парламент је формална институција кроз коју се омогућава учешће
младих у неким одлукама и активностима школе, тј могућност активнијег учешћа у
школском животу. Парламент чини 26 ученика седмог и осмог разреда, по два из сваког
одељења уз уважавање родне равноправности.
Ученички парламент се организује ради:
- остваривање могућности учешћа ученика у одлучивању о њима важним питањима
- побољшања положаја ученика
-бржег информисања ученика о питањима од посебног значаја за њих
- бољег организовања заједничког живота у школи
- покретања нових активности, дешавања у школи
- заштити права ученика
- активне сарадње ученика са наставничким тимовима.
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
Циљ:
Ученички парламент се организује ради давања мишљења и предлога стручним органима,
школском одбору,савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама
безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму,
начину уређивања школског простора, избору уџбеника,слободним и ваннаставним
активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација
ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; разматрања
односа и сарадње ученика и наставника,васпитача или стручног сарадника и атмосфереу
школи; обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента; активног учешћа у процесу планирања развоја школе и
усамовредновању школе; предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда
ученика.

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Временска
динамика

Планиране активности

Септембар

-Конституисање УП за нову школску годину и избор представника
ученика у органе школе,упознавање чланова УП са статутом и планом
рада.
-Презентација рада УП у школској 2015-2016. На Школском одбору
-Припремање програма хомофилија; феминизам; ненасиље.
-Завршетак ативности организовања рада разгласа
-Учествовање у школским пројектима и активностима током школске
године
-Обележавање Дечје недеље

Октобар

Реализација

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар
Март
Април

Мај

Јун

-Сарадња са ученицима нижих разреда у обележавању Дечије недеље
-Организовање прве журке поводом Дечије недеље
-Остваривање контакта са УП других школа ради сарадње
- Остваривање сарадње са Црвеним крстом Зрењанин
-Посета међународном сајму књига 26 - 30.10. 2016.
-Сарадња са Покретом горана у јесењем сађењу нових садница
-Сарадња у уређењу школског дворишта
-Организовање спортског сусрета школских, спортских тимова у
сарадњи са Вршњачким тимом
-Сарадња са Клубом УН у обележавању Светског дана борбе против
сиде 1.децембар.
-Укључивање у релизацију Новогодишњег вашара
-Организовање новогодишње забаве
- Укључивање у релизацију школске славе Светог Саве
-Организовање зимских спортских активности
-Организовање караока забаве поводом дана заљубљених
-Организовање филмотеке
-Организовање журке и других активности поводом обележавања Дана
жена 8.март (трибина о родној равноправности)
-Ангажовање у обележавању Дана планете Земље у сарадњи са
Клубом УН
-Организовање Пролећног вашара за више разреде
-Учествовање у организовању и реализацији активности поводом дана
школе у сарадњи са другим школским организацијама
-Организовање опроштајне журке за осмаке
-Давање мишљења УП о кандидатима за ученика генерације
-Учешће у организовању Завршне приредбе и прославе осмака
-Покретање акција скупљања старих уџбеника и школског прибора за
ученике лошијег материјалног стања
-Подношење извештаја директору о раду УП за текућу школску
годину
-Писање плана програма активности УП за наредну школску годину

Током целе године чланови Ученичког парламента сарађиваће са другим
ученичким организацијама, наставничким тимовима, ученичким парламентима других
школа и локалном самоуправом. Председник и подпредседник Ученичког парламента
присуствују седници наставничког већа и школског одбора. Председник Ученичког
парламента учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе.

