План рада Ученичког парламента
Координатор: Јелица Радосављевић

СЕПТЕМБАР








Добродошлица
Оснивачка Скупштина и избор руководства Парламента
Упознавање са Пословником о раду ученичког Парламента
Планирање сарадње са секцијама и одељенским заједницама
Кућни ред
Сарадња са стручним органима школе
Организација Дечије недеље

ОКТОБАР
 Избор ученика који ће обавештавати ученике 5. и 6. Разреда о раду ученичког
Парламента
 Упознавање и давање мишљења о годишњем плану рада школе
 Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години
 Права и обавезе ученика
 Упознавање са спровођењем инклузивног образовања у школи
 Безбедоносне мере ученика
 Школа без насиља
 Питања за директора школе

НОВЕМБАР







Анализа успеха на тромесечју
Мере побољшања успеха и дисциплине
Хуманитарне акције
Ангажованост ученика у ваннаставним активностима
Учествовање у активностима у оквиру “Новембарских дана“
Предлози за побољшање школског живота ученика

ДЕЦЕМБАР






Обележавање 01. 12. Дан борбе против СИДЕ
Развијање односа на релацији наставник – ученик
Предлози за актуелизацију наставе
Како помоћи ученицима који имају слабе оцене
Упознавање ученика са успехом и дисциплином на крају првог полугодишта

ЈАНУАР
 Помоћ при организацији приредбе за Светог Саву
 Реализација и учешће ученика у школском развојном плану

ФЕБРУАР






Истраживање: Шта мучи наше другове, Да ли се поштују дечија права
Припрема дела материјала који се односи на извештај рада Парламента
Посета директора школе или заменика директора школе
Изостанци ученика
Акција посете учитељима и наставницима у пензији „Ми мислимо на вас“

МАРТ






Учествовање у организацији спортских такмичења и турнира
Тимски рад и планирање акција унапређења школског живота
Кретање у школском простору и однос према школском инвентару
Улепшавање зидова школе
Акција „Највеселија учионица“

АПРИЛ






Учешће Парламента у организацији мале матуре
Заштита животне средине
Екскурзије и излети ученика
Обележавање Светског дана здравља, 07. 04.
Анализа сарадње ученик - наставник

МАЈ





Учешће Парламента у прослави Дана школе
Припрема за полагање квалификационог испита
Информисаност ученика Парламента у вези са уписом у средњу школу
Испраћај матураната

ЈУН
 Резултати квалификационих испита
 Анализа рада Парламента

 Предлог програма Парламента за следећу школску годину
 Избор најбоље одељенске заједнице

