8.5.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
План рада Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину:
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

АКТИВНОСТИ

1. Конституисање Ученичког парламента
2. Упознавање чланова парламента са
правима, обавезама и одговорностима
везаним за рад парламента
3. Доношење и усвајање Плана и програма
парламента
4. Упознавање ученика са организацијом
Унија средњошколаца и средњошколки
Србије и свим ругим релевантним
уружењима средњошколаца
5. Избор два представника парламента за
учешће у раду Школског одбора
6. Разматрање извештаја о реализацији
годишњег плана рада за школску
2019/20.годину
- Побољшање рада школе – „Моја школа
будућности“ мисија и визија школе каквa
би требала да буде (перспектива
ученика)
- Обележавање 19.новембра као дана
превенције насиља – важност очувања
сопственог и туђег физичког и психичког
здравља
- Обележавање Светског дана детета
20.новембра - однос према себи и
другима, значај другарста и толеранције
1. Изостајање ученика са наставе (читање
извештаја о успех у ученика на
класификациноим периодима)– разлози
изостанака, анализа и препоруке ученика
2. Предавање – гост предавач Болести
зависности (спољашња мрежа и
сарадници школе – МУП, Црвени крст,
Дом здравља, Градска библиотека)
3. Акција „Пакетић пун љубави“

НОСИОЦИ

Координатор
Ученичког
парламент

Ученички
парламент

Ученички
парламент,
спољашњи
сарадници школе
(МУП, Црени крст,
Дом здравља,
Градска
библиотека)

ФЕБРУАР

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

1. Технике учења – процес учења као
процес саморегулације,
самоодлучивања, самопоштовања и
самоусмереног деловања
2. Однос према слободном времену и
предлози за квалитетно коришћење
3. Обележавање Светског дана деце
оболеле од рака
- Акција „бесплатна фризура“ у
организацији ученика фризерске струке
- Предавање на тему „Дигитална
писменост“
- Пројекат „Уради сам“ – креативна
радионица израде украсних предмета од
метала ученика машинске струке
1. Професионална оријентација – важне
информације
2. Гост парламента – психолог
(професионално опредељење ученика)

Ученички
парламент

Ученички
парламент,
ученици
машиснске струке
средње школе

Ученички
парламент,
психолог

1. Обележавање Међународног дан Музеја Ученички
(посета музеју)
парламент
2. Писање Извештаја о раду парламента
Координатор Ученичког парламента
Лидија Вукићевић, стручни сарадник - педагог

