
Ђачки парламент 

 
 

Сврха Ђачког парламента: 

 

Ђачки парламент је законом загарантовано саветодавно тело, које ученицима омогућава да на 

демократски начин, својим учешћем, заједно са наставницима и ПП службом учествују у доношењу одлука 

које се њих непосредно тичу.  

Парламент окупља ученике седмог и осмог разреда, који својим идејама доприносе побољшању 

рада школе и јачању међусобне сарадње ученика, наставника и родитеља са локалном заједницом на 

реализацији заједничких пројеката. 

 

Задаци Парламента: 

 

Партиципација ученика односи се на: 

 

- Давање мишљења и предлога: Стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и       

директору о питањима која се тичу школског програма и годишњег плана рада школе;   

- Организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње, односно, организовање разних 

облика научног, културног и спортског садржаја. 

- Учешће у слободним и ваннаставним активностима;  

- Сарадња на уређивању школског простора; 

- Учешће на спортским и другим такмичењима;  

- Организовање хуманитарних акција. 

 

 

Кординатори Парламента:  
- педагог Јасмина Коцић  

- предметни наставник: српског језика и г. васпитања Даниела Миловановић  

Председник: Душан Цвјетковић,VIII5 

Потпредседник: Лара Кевић, VIII4 

Записничар: Теодора Николић, VIII3 

 

Годишњи план рада Ђачког Парламента 

2020/21. године 

 

 

Месец Активности 

Септембар - Упознавање ученика ради што успешнијег оформљивања тима и одабира представника 

(председник, потпредседник и записничар). 

- Конституисање Парламента и избор ученика за горе поменуте функције. 

- Упознавање са Изводом из Закона о системима васпитања и образовања о Ђачком 

парламенту и Пословником о раду ученичког Парламента – читање и дискутовање о 

документима и начина примене информација из истих у будућем раду. 

Октобар - Идентификација проблема којема би ученици желели да се баве. 

- Формирање радних група (тимова) за акције. 

- Упознавање са основама спровођења акције (циљ – активности – време – одговорни). 

- Осмишљавање флексибилног Годишњег плана рада и мапирање тема. 



Новембар - Светски дан детета (обележавање): Повеља о правима и безбедност ученика. 

- Пројекти/ акције у току. 

Децембар - Светски дан сиде, дан УНИЦЕФ-а (11.12.) (обележавање). 

- Пројекти/ акције у току. 

Јануар - Школска слава, Дан школе (могућности за укључивање у организацију). 

- Пројекти/ акције у току. 

Фебруар - Пројекти/ акције у току. 

Март - Пројекти/ акције у току. 

Април - Светски дан здравља (07.04.) (обележавање). 

- Пројекти/ акције у току. 

Мај - Пројекти/ акције у току. 

Јун - Пројекти/ акције у току. 

- Интерна и екстерна евалуација рада Ђачког Парламента. 

 

Напомена:  

Због епидемије Коране рад Ђачког парламента као и остала настава, може бити пребачена  

е-форму, ако то буде налагала епидемиолошка ситуација. 

Теме: Безбедност, превенција и превазилажење страха изазвана епидемијом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ђачки парламаент 2020/21. године 
(списак ученика) 

Одељења: Име и презиме 
7/1 Тамара Алексић 

Никола Стефановић 
7/2 Зоја Јоксимовић 

Вељко Луковић 

7/3 Тина Пиперски 

Јелена Максимовић 

7/4 Софија Миљковић 

Бранка Јокић 

7/5 Елена Анђелковић 

Невена Чудић 

8/1 Маја Видојевић 

Миа Јовановић 

8/2 Гала Трифуновић 

Данило Пејовић 

8/3 Лара Дурсун 

Теодора Николић 

8/4 Лара Кевић 

Михаило Расулић 

8/5 Душан Цвјетковић 

Наталија Јовичић 


