План рада Ученичког парламента
Координатор: Данијела Ракићевић, педагог
Време
Активност
септембар

Начин

Носиоци
активности
Координатор(и) и
одељењске
старешине

-Конституисање Ученичког парламента –
избор председника, заменика и записничара
- Упознавање УП са Годипшњим планом
рада УП за шк.2018/19.
-Бирање два члана за присустовање
седницама НВ, ШО
-Трибина поводом Дана против рака дојке
-Хуманитарне акције у оквиру –Дечије
недеље
-Поруке, беџеви везано за обележавање
Светских дана у календару
-Прикупљање хуманитарне помоћи
Укључивање ученика у организовање
културно-уметничког програма
-Учешће у програму Дана школе
-Сређивање паноа у ходнику везано за
нобеловца Иву Андрића
Анализа успеха на крају првог тромесечја,
разматрање
-Писање Кодекса понашања и одевања
ученика и наставника

гласањем ученика
одељењских
заједница
контактирати
лекаре

Тешкоће у учењу и помоћ вршњака
Стицање радних навика
Методе, стилови и технике учења
Анализа школских правила понашања и
реституције у окиру пројекта „Школа без
насиља“
Договор са члановима ВТ око организације
школских такмичења и флеј-плеј туринра
„смањити насиље“

Састанци,
планирања подела
задужења

Договор о заједничкој акцији свих група УП

Састанак

Координатори и
чланови УП

јануар

Огранизовање журке на крају првог
полугодишта

Састанак

април-мај

Договор о посетама средњих школа

Састанак

Самоевалуација
Мишљење о избору уџбеника за наредну
школску годину
Писање Извештаја о раду УП-а

Састанак

Координатори и
одељењске
старешине
Дитектор
школе,координатори
Координатори и
чланови УП

октобар

октобар

новембар

током године
током године
током године

учешће

учешће
Координатор и
чланови УП
састанак

јун

Представник УП и
координатори радне
групе УП и чланове
Ученичког
парламента
Координатор и
чланови УП
Чланови УП и ВТ

Састанак УП и ВТ
Састанка УП и ВТ

децембар

мај-јун

Координатор и
чланови УП

Чланови УП и ВТ,
насавници

Кооргинатори
Састанак

У нашој школи постоји три групе Ученичког парламента, због удаљености школа од матичне
школе и немогућности ученика да присуствују састанцима УП. Договорено је да у оквиру једног УП постоје
још две групе које ће на нивоу свој школе решавари и доносити одлуке, али у сарадњи са матичном школом.
Помоћници координатору су: Слободанка Гсвриловић, наставник српског језика у Каменици и
Јасмина Павловић, наставник математике у Брезни.
Председник УП: Невена Томовић 8/1
Заменик председника УП: Марија Ивановић 7/1
Записничар: Милица Веселиновић 8/

