
Ученички парламент 
 

 

Ученички парламент је почео са радом у школској 2003/2004. 

години.Ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања 

интереса свих ученика у гимназији, као и учешће ученика у доношењу одлука које се 

тичу њих. Рад парламента ближе је одређен Пословником о раду ученичког парламента 

и годишњим програмом рада. 

Рад у ученичком парламенту код ученика развија вештине и компетенције за 

тимски рад,сарадњу,решавање проблема, изражавање мишљења кроз аргументе, 

прихватање различитости, прихватање ставова других, развија способност активног 

слушања. 

Планиране  активности Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

Избори  ученика у ученички 

парламент 

 септембар 

2022. 

Избори у свим 

одељењским 

заједницама 

Одељењске 

старешине, педагог 

Конституисање ученичког 

парламента у новом саставу 

септембар  конститутивна 

седница 

Педагог, наставници 

задужени за рад 

ученичког парламента 

Дуња Гајин, Сандра 

Дроњак 

Извештај о раду школе октобар. седница, 

упознавање 

Педагог 

Правилник о протоколу 

поступања у установи у одговору 

на насиље... 

''Сл.гласник РС'', бр.46 од 26.јуна 

2019, 104 од 31.јула 2020. 

Октобар/ 

новембар 

Седница, 

упознавање нових 

чланова 

Педагог 

Успех ученика, изостајање са 

наставе... 

Током године Седница, анализа 

успеха 

Чланови ученичког 

парламента, педагог, 

наставници задужени 

за рад уч.парламента 

Унапређење наставе децембар Седница, 

мишљења 

ученика о настави 

председник ученичког 

парламента, 

наставници задужени 



за рад ученичког 

парламента 

Промоција школе Током године Промовисање 

резултата рада 

ученика и 

наставника 

чланови ученичког 

парламента 

Координатори тимова,  

руководиоци секција, 

ученици, наставници 

Безбедност  ученика фебруар 2023. Седница,анализа 

резултата анкете о 

безбедности 

ученика 

Педагог,  тим за 

безбедност, ученички 

парламент 

Одговоран однос према здрављу септембар, 

октобар 

седница, одабир 

тема за  обраду на 

одељењским 

заједницама, 

анализа 

председник ученичког 

парламента и чланови 

Учешће у разним ваннаставним 

активностима 

 

Током  године Организовање 

активности, 

укључивање 

ученика, посете, 

турнири, 

предавања, 

вршњачка 

едукација.. 

Ученици, наставници 

задужени за рад 

ученичког парламента 

Сарадња са другим 

парламентима 

Током године  размена 

мишљења, 

договори, седнице 

Председници и остали 

чланови 

Обележавање ДАНА ШКОЛЕ 

Партиципација ученика у 

културној делатности  школе 

Март Предлози, идеје 

ученика о 

садржајима  

Чланови ученичког 

парламента, тим за 

културне   активности 

Међуодељењска   такмичења Током  године Спортске 

активности 

Ученици и 

наставници физичког 

и  здравственог 

васпитања 

Учешће ученика у стварању 

позитивног окружења у школи 

Током  године идеје за уређење 

простора, 

Ученици, предметни 

наставници 



унутрашњег и 

спољашњег, 

постављање 

разгласа 

Давање мишљења и предлога 

стручним органима, школском 

одбору..о питањима од значаја за 

образовање и васпитање 

По потреби Састанци, размена 

мишљења, дебате 

Ученици, чланови 

ученичког 

парламента, 

наставници 

Актуелна дешавања 

Садржаји по избору ученика 

Током године У зависности од 

садржаја, праћење 

Председник, педагог, 

наставници задужени 

за рад ученичког 

парламента 

Анализа рада ученичког 

парламента,  

Крај наставне  

године 

Израда извештаја Председник, чланови, 

наставници задужени 

за рад 

 
 

 

 

 
 


