
Акциони план Ученичког парламента за школску 2017/2018. годину 

 

Активности Време 

Избор представника, председника, подпредседника и записничара 

парламента 
Друга недеља септембра 

 Упознавање чланова Парламента са законским оквиром 

деловања парламента, са правима и дужностима чланова; 

упознавање са нормативним актима школе (Статут;Програм 

рада школе); Законом о основама система (део који се односи на 

ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду 

парламента и сл.  

 Упознавање са календаром рада за школску 2017/2018.годину 

 Договор око организације Дечје недеље 

1. седница (септембар) 

Обележавање Међународног хуманитарног дана у сарадњи са школским 

тимом за социјални програм школе 
23. новембар 

 Упознавање чланова са успехом ученика на крају 1. Квартала 

 Обележавање Међународог дана борбе против сиде (сарадња са 

Вршњачким тимом) 

 Договор око предпразничне акције и новогодишње журке под 

маскама 

 Анализа рада у протеклом периоду 

2. седница (новембар) 

 Упознавање чланова са успехом на крају полугодишта 

 План рада за друго полугодиште и сумирање резултата рада 

парламента 

 Свети Сава 

3. седница (јануар) 

Праћење  и објављивање резултата школског  такмичења Јануар, фебруар 

Обележавање Дана заљубљених 1. фебруар 

 Прикупљање резултата са општинског, међуопштинског и 

окружног такмичења и договор око објављивања података на сајт 

школе 

 Договор око обележавања Дана жена  

4. седница (пред крај 

фебруара) 

 Организација пролећне акције поводом Дана планете Земље (22. 

април) 

 Упознавање чланова са успехом ученика на крају 3. квартала 

5.седница 

(половина априла) 

 Обележавање Међународног дана игре кроз посету 

Предшколској установи,активности на нивоу школе 
29. април 

 Учешће у организацији приредбе поводом Дана школе  

Мај месец Организовање журке за осмаке 

Обележавање светског дана борбе против пушења у сарадњи са 

Вршњачким тимом 
31.мај 



Покретање акције сакупљања уџбеника и школског прибора уа ученике 

лошијег материјалног стања 
Мај/јун 

 Анализа рада у току школске године 

 Организација журке поводом краја школске године 
6.седница (јун) 

Напомена: Ово је оквирни  акциони план. У случају нових идеја конципираће се анекс програма рада. 

 


