ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
у школској 2015/2016. години

СЕПТЕМБАР
1. седница
1. Избор руководства Парламента (председника, записничара) и избор радних група (РГ
за спорт, РГ за забаву, РГ за едукацију, РГ за сарадњу са другим школама,
институцијама и организацијама, РГ за унапређење рада Школе, избор фотографа УП)
2. Усвајање плана рада УП у школској 2015/2016. години
3. Договор о раду Парламента (аргументована дискусија, поштовање туђег мишљења и
става, култура дијалога, толеранција, преузимање права и одговорности, постојање
посебног места – огласне табле УП)
4. Упознавање ученика са органима управљања Школе и развојним планим и планом рада
Школе за школску 2015/2016. годину (педагог, психолог)
5. Идеје ученика о акцијама за обележавање Дечје недеље, учешће у акцијама које
организују локална заједница и шире, као и иницирање и реализација сопствених идеја)
7. Актуелна питања (сређивање ормара – прикупљање одеће у школи као помоћ онима
којима је потребна, могућност повезивања и сарадње са УП основних школа
Звездаре - али и шире, прикупљање отпада за рециклажу –ЧЕПОВА (да или не? –
евентуално одређивање задужења и места складиштења/одлагања чепова, ...), размена
књига и школског прибора – треба ли нам акција, када и где ако нам је потребна, ...
*Кандидат за председника је дужан да «води кампању» пред избор, као да представи свој
програм рада, своје приоритете...

ОКТОБАР
2. седница
*Усвајање записника са претходне седнице
1. Дечја недеља – извештаји о реализацији
2. Могућност организовања журке
4. Актуелна дешавања у школи (однос ученик-наставник и ученик-ученик /изношење
критика – позитивних и негативних - критички став)
5. Актуелна питања, предлози и слично
НОВЕМБАР
3. седница
*Усвајање записника са претходне седнице
1. Како помоћи онима којима је помоћ неопходна?
2. Питања за директорку / гост Парламента директор Школе
3. Извештај педагога о успеху и дисциплини ученика Школе на крају 1. тромесечја
4. Актуелна питања, предлози и слично (могућност организовања журке, прославе Нове
године, продајне новогодишње изложбе, концерта, одласка у позориште...)
(Састанци и активности радних група)
ФЕБРУАР
4. седница
*Усвајање записника са претходне седнице
1. Посета пензионисаних учитеља и наставника – оцена успешности реализације
2. Укључивање УП као координатора у организацији и реализацији прославе
Масленице, најстаријег и највеселијег руског празника – припреме за празник у марту
3. Извештај педагога/психолога о успеху и дисциплини ученика Школе на крају 1.
полугодишта
4. Могућност организовања журке
5. Актуелна дешавања у нашој Школи и локалној заједници
(Састанци и активности радних група)

АПРИЛ
5. седница
*Усвајање записника са претходне седнице
1. Да ли се довољно ангажујемо на такмичењима?
2. Извештај педагога о успеху и дисциплини ученика Школе на крају 3. тромесечја
3. Реализација прославе Масленице – анализа успешности и предлози
4. Питања за директорку - гост Парламента директор Школе
5. Актуелна питања (у сусрет Ускрсу – изложба ускршњих јаја и радова, заједнички
одлазак у природу свих разреда – ДАН У ПРИРОДИ, могућност организовања журке,
могућност одласка једне групе ученика на гроб Десанке Максимовић – у оквиру
обележавања Дана школе...)
(Састанци и активности радних група)

МАЈ
6. седница
*Усвајање записника са претходне седнице
1. Избор ђака генерације - мишљења и предлози
2. Испраћај матураната (помоћ у организацији завршних испита и матурске вечери)
3. Анализа рада УП и РГ у 2015/2016. години, предлози за следећу школску годину
4. Оцена сарадње са руководством Школе (Школски одбор, директор, психолог, педагог,
Наставничко веће, Савет родитеља)
(Састанци и активности радних група)

*Могуће су измене у плану у складу са актуелним предлозима и решењима, дешавањима
и потребама у школи и локалној /и широј/ заједници.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА МАЛОГ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
школска 2015/2016.

Септембар
1. седница
1. Шта је то Ученички парламент, који су му циљеви и задаци и зашто је УП важан.
Упознавање ученика са активностима УП старијих разреда
2. Формирање малог УП од 2. до 4. разреда и избор руководства
3. Усвајање плана рада УП
4. Упознавање ученика са органима управљања Школе
5. Како да прославимо Дечју недељу - предлози
6. Актуелна питања
*У новембру и децембру предвиђене су заједничке активности са УП старијих разреда,
као и у другом полугодишту
Мај
1. Актуелна дешавања у нашој школи
2. Шта смо радили у овој школској години
3. Да ли смо научили шта је УП и чиме се бави
*У другом полугодишту предвиђене су заједничке активности са УП старијих разреда.

