
Ученички парламент 

 

Ученички парламент је организација ученика седмог и осмог разреда основне школе. 

Сазива се у септембру сваке школске године. Свако одељење седмог и осмогразреда бира 

по два представника и два заменика. На конститутивној седници Ученичког парламента 

бирају се председник, заменик и записничар. На предлог Ученичког парламента бирају се 

и ученици чланови Тима за развој квалитета установе, Тима за самовредновање и 

Стручног актива за развојно планирање. На првој седници, чланови Ученичког 

парламента састављају План рада парламента за текућу  школску годину (План рада 

Ученичког парламента ће бити саставни део анкеса). Председник парламента тесно 

сарађује са педагошко – психолошком службом у школи.  

 

Ученички парламент се организује ради: 

 

 Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада,  

учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 

ученика у школи и ван ње. 

 Разматрања односа и сарадње ученика  и наставника и стручних сарадника. 

 Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

 

 

 
 

 

Чланови  Ученичког парламента за ову школску годину: 

 

 Страхиња Вулевић, 7/1 

 Андреа Стефановић, 7/1 

 Милан Мацура, 7/1 

 Кристијан Дамњановић, 7/1 

 Ања Грубовић, 7/2 (члан Тима за самовредновање и вредновање школе) 

 Теодора Павловић, 7/2 

 Огњен Бабић, 7/2 

 Бојана Абрамовић, 7/2 

 Александра Стојановић, 7/2 

 Анита Тансијевић, 7/3 

 Павле Матић, 7/3 

 Тијана Јевтић, 7/3 

 Доротеја Дотлић, 8/1 (члан вршњачког тима ,,Чувари мира'') 

 Милица Поповић, 8/1 (заменика Парламента и представник Парламента на 

седницама Школског одбора) 

 Радоје Недић, 8/1 (представник Парламента на седницама Школског одбора) 

 Данило Адамовић, 8/1 

 Петар Станојчић, 8/2 



 Теодора Драговић, 8/2 (записничар и члан Тима за обезбеђење квалитета и развој 

установе) 

 Петра Радусиновић, 8/2 

 Теодора Драшковић, 8/2 (члан Стручног актива за развојно планирање) 

 Давид Михаиловић, 8/3 

 Павле Видановић, 8/3 председник Парламента 

 Анђелија Скорупан, 8/3 

 

 

Септембар 1: 

 

 Конституисање Ученичког парламента 

 Актуелна питања. 

 

 

Септембар 2: 

 

 Састављање Годишњег плана рада Парламента. 

 Актуелна питања. 

 

 

Октобар: 

 

 План спортских такмичења за ученике старијих разреда 

 План организације тематских журки у школи 

 Актуелна питања. 

 

 

Новембар: 

 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја. 

 Обележавање међународног Дана толеранције (16. новембар) – Анкета 

,,Најтолерантнији наставник'' и прављење паноа. 

 Организација књижевних поподнева. 

 Актуелна питања. 

 

 

Децембар: 

 

 Организација новогодишње журке. 

 Организација украшавања школе. 

 Анкета за ученике од 1. до 4. разреда ,,Шта знаш о Божићу?'' 

 Актуелна питања. 

 

 



Јануар: 

 

 

 Учешће у организацији  школске славе Свети Сава. 

 Рад наставника у васпитно-образовном процесу (дискусија, коментари, примедбе 

...) 

 Актуелна питања 

 

 

Фебруар: 

 

 Организација Дана заљубљених у школи. 

 Актуелна питања. 

 

 

Март: 

 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

 Организација хуманитарне акције 

 Организација Фестивала занимања (учешће и давање предлога) 

 Учешће у обележавању дана школе 

 Актуелна питања. 

 

 

Април: 

 

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја 

 Учешће у еколошкој акцији школе 

 Обележавање Светског дана књиге (23. април) 

 Одлазак на спортске манифестације. 

 Актуелна питања. 

 

 

Мај: 

 

 Договор око обележавања краја школске године. 

 Упознавање ученика првог разреда са старијим разредима. 

 Актуелна питања 

 

 

Јун: 

 

 Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 

 Извештај о раду Ученичког парламента за протеклу школску годину 

 Актуелна питања 



 

 

 


