
 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 

 
 

 

 
 

 

ЗАДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

 
 

Конституисање Ученичког 

парламента 

 

Избор представника 

за УП по одељењима 

Избор представника 

УП 

 
 

Тим за УП и 

УП 

 

 
Септембар 2017. 

Изабрани су 

председник, 

подпредседник, 

благајник и члан 

Развојног плана 

школе 

 
 

Записник са 

састанка тима 

Планирање и организација 

рада Ученичког 

парламента за школску 

2017/18. годину 

Креирање плана рада, 

задатака и 

активности, подела 

задужења и 

временска динамика 

 
Тим за УП и 

УП 

 
 

Септембар 2017. 

Постоји и усвојен 

је план за 

реализацију 

активности УП 

 
План, записник са 

састанка тима 



 
 

ЗАДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

Упознавање 

парламентараца са улогом 

и начином рада УП, 

Годишњим планом рада и 

програмом школе, 

Законом о основама 

система образовања, 

Правилником о правима и 

обавезама ученика 

 

 
Подучавање и 

оснаживање ученика 

за рад у УП 

 

 

 
Тим за УП 

 

 

 
Септембар 

Октобар 2017. 

 
Ученици 

оспособљени за 

активан рад са 

ученицима школе 

и руководством 

школе 

 

 

 
Записник са 

састанка тима 

 
 

Уређење кутка за УП 

 
Сређивање простора, 

израда паноа, постера 

 
 

УП, 

 
У току школске 

2017/2018. године 

Кутак за УП је 

пријатан простор у 

коме ученици могу 

да реализују своје 

активности 

 
Кутак за УП и 

медијацију 

Обележавање дечије 

недеље 

Хуманитарна акција 

„Деца-деци“ 

Припрема и 

учествовање у 

манифестацијама 

поводом Дечије 

недеље 

 
 

УП 

 
 

Октобар 2017. 

Реализоване 

активности 

поводом Дечије 

недеље 

 
Записници 

фотографије 

Обележавање светског 

дана борбе против сиде 

Подела задужења, 

обавештавање 

ученика реализација 

манифестације 

УП, 

наставници, 

ученици 

 
Децембар 2017. 

 

Прикупљена 

средстава 

 

Записник са 

састанка, слике 

Планирње и оранизација 

продајне изложбе 

новогодишњих честитки 

Подела задужења, 

обавештавање 

ученика реализација 

манифестације 

УП, 

наставници, 

ученици 

 
Децембар 2017. 

 

Прикупљена 

средстава 

 

Записник са 

састанка, слике 



 
 

ЗАДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

Сарадња са другим 

ученичким 

организацијама у школи: 

Тим медијатора, 

Вршњачки тим 

 
Састанци, планирање 

сарадње 

 

УП, ВТ, 

Медијатори, 

наставници 

 

Током целе 

школске 

2017/2018. год. 

 

Заједнички рад у 

реализацији 

активности 

 
Записници 

реализоване акције 

Сарадња са 

парламентарцима других 

школа 

 
Сусрети 

 
УП 

Током целе 

школске 

2017/2018. год. 

Размена искустава, 

планирање 

конкретних 

активности 

 

Записници, 

фотографије 

Припремању и  

Састанци, давање 

предлог за 

реализацију, 

учествовање у 

манифестацијама 

 

 

УП, тим 

Медијатора, 

наставници 

 

 

Јануар 2018. 

Фебруар 2018. 

Јун 2018. 

  

реализацији школских   

приредби:   

Школска слава Свети Приредбе су Записник, слике, 

Сава, приредба поводом реализоване видео мтеријал 

обележавања Дана школе   

Свечани родитељски за   

ученике 8. разреда   

Упознавање 

парламентараца са 

предлогом уџбеника за 

следећу школску годину 

 
Састанак 

 
УП 

 
Фебруар 2018. 

Ученици су 

упознати са 

избором уџбеника 

 
Записник 

Организација 

хуманитарних акција 

Састанци, 

обавештавање 

ученика 

 

УП 
Током целе 

школске 

2017/2018. год. 

  

Записник, слике 



 
 

ЗАДАЦИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

 

Организације акције 

продаје ускршњих јаја 

Подела задужења, 

обавештавање 

ученика реализација 

манифестације 

УП, 

наставници, 

ученици 

 
Април 2018. 

 

Прикупљена 

средстава 

 

Записник са 

састанка, слике 

 

Предлагање кандидата за 

ученика генерације и 

избор ученика генерације 

Састанак, 

прикупљање података 

о ученицима 

(дипломе, похвале и 

сл) 

 
 

УП 

 
 

Мај 2018. 

 
Изабран ученик 

генерације 

 
Записник, табела за 

бодовање 

 

 
Пружање помоћи средњим 

школама у презентацији 

образовних профила за 

ученике 8. разреда 

 

 

Договор са 

представницима 

средњих школа 

 

 

 

УП 

 

 

 

март- мај 2018. 

Ученици осмог 

разреда 

присуствују 

презентацијама 

средњих школа и 

упознати су са 

актуелним 

образовним 

профилима 

 

 


