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Школа је стресна



Шта мислите, шта је то 
Ученички парламент?
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Шта је ученички парламент?

• Ученички парламент је законом 
загарантована формална 
институција, која ученицима 
омогућава демократски начин 
удруживања ради заступања 
интереса свих ученика у школи, као 
и учешће ученика у доношењу 
одлука које се њих непосредно 
тичу



Приниципи на којима се заснива 
рад Ученичког парламента

• Конвенција о правима детета
• Недискриминација
• Партиципација, учешће младих
• Сарадња
• Активан став (‘’ту сам да дам реалне, 

конструктивне предлоге, а не да само 
критикујем’’)

• Слушање, поштовање других
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Зашто је важан Ученички парламент?

-Добрим радом и функционисањем 
Ученичког парламента побољшава се 
општа атмосфера, веће је задовољство 
радом и животом у школи!

- Гарантује основне слободе 
ученика/ученица, кроз остваривање својих 
права

- Доприноси квалитету живота у школи
- Омогућује се свестрани развој ученика/ца, 

стицање нових знања и вештина за развој 
демократске културе
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Зашто је важан Ученички 
парламент?

- Зато што кроз рад УП можемо давати 
мишљења и предлоге стручним органима, 
школском одбору, савету родитеља и 
директору

- Укљученост родитеља и локалне 
заједнице је кроз Ученички парламент је 
боља

- Наставници су боље упознати са жељама 
ученика

- Заједно долазимо до одлука
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Зашто ови људи то мени 
причају? Шта се то мене тиче?

• Зато што најбоље преко парламента могу да 
утичем на оно што може бити другачије у 
школи

• Зато што ћу научити да на миран, сарадљив 
начин постигнем циљеве

• Ако нико из мог одељења не дође на 
парламент, нећемо знати о чему остали 
ученици мисле и на чему раде, и нећу моћи 
да утичем на одлуке које су ми важне

• Једино заједно можемо променити 
стварност, нико то уместо нас неће учинити



Зашто ови људи то мени 
причају? Шта се то мене тиче?

•Присуствоваћу радионицама о одлучивању, 
превазилажењу стереотипа и предрасуда, 
тимском раду
•Бићу активан средњошколац који ће 
утицати на школу, а при томе ћу упознати 
много младих који имају сличне циљеве
•Научићу да разумем другачија гледишта
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Шта парламент није:
• Место где сви причају у глас, свађају се
• Прилика да се побегне са часова
• Жељотека
• Сусрети где се критикују други, без 

предлога за побољшање и давање 
личног примера
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Одговорност ученика

• Ученички парламент осим што 
поштује права ученика, место је, 
као и читава школа, где се ти исти 
млади одговорно понашају. 

• Свако право повлачи и 
одговорности и обавезе

• Знате ли које су ваше обавезе и 
одговорности у школи?
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Obaveze učenika
Član 112.

U ostvarivanju svojih prava učenik ne sme da ugrožava druge u 
ostvarivanju prava

• Učenik ima obavezu da:
• redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze;
• poštuje školska pravila, odluke direktora i organa škole;
• radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim 

programom, prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i 
roditelje, odnosno staratelje;

• u postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih 
oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći;

• ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja 
nastavnika;

• poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
• blagovremeno pravda izostanke;
• čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
• stara se o očuvanju životne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke 

etike.



Слабости у функционисању 
ученичког парламента

• Неодговарајуће време одржавања састанака
• Незаинтересеваност ученика
• Неинформисаност о парламентима и могућностима-

добробитима за ученике, проф., родитеље...
• Неозбиљност представника који ту седе
• Неефикасност и неорганизованост
• Нетолеранција и неприхватање туђег мишљења
• Изабрани представници без демократског 

одлучивања
• Неприхватање парламента од стране професора, 

школе, омаловажавање представника, рада УП...
• Обавештавање



• Ко су у вашем одељењу преставници 
Ученичког парламента?

• Да ли су долазили на досадашње 
састанке? Ако не, зашто? Зашто не 
изаберете друге заинтересоване 
ученике?

• Да ли вам преносе бар најважније 
теме о којима се расправља на УП?

• Како сте изабрали представнике за 
УП?
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Veštine i znanja bitna za
dobrog parlamentarca

• Sposobnost timskog rada
• Osobine i sposobnost da se bude vođa
• Spremnost na aktivnu participaciju
• Korišćenje argumenata i debatovanja
• Mogućnost pregovaranja
• Mogućnost posredovanja
• Prihvatanje tuđih stavova, poštovanje 

različitosti
• Spremnost da se sasluša
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Učenički parlament
• obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za 

njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
• aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u 

samovrednovanju škole;
• predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz 

reda učenika.
• Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi, a u 

umetničkoj školi – po tri iz svakog razreda, odnosno godine.
• Članove parlamenta biraju učenici odeljenjske zajednice svake 

školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika.
• Parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu 

školskog odbora, odnosno proširenog saziva školskog odbora u 
skladu sa članom 57. ovog zakona.

• Program rada parlamenta sastavni je deo godišnjeg plana rada 
škole.

• Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu 
učeničkih parlamenata.
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Измените своје акције

Многи људи знају шта треба да 
ураде,

али мало њих то и уради
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Технике и кораци у раду 
УП:

• Фокусирајте се 
на решења, а не 
на проблеме
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Изаберите пријатеље и 
сараднике међу наставницима

Неки људи живе да би се 
жалили.

Други једноставно живе.
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Размислите...

• Шта и како можете у понедељак да 
урадите у вашој школи?
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Хвала на пажњи!

Ученички парламент Ученички парламент 
ПољопривредноПољопривредно--хемијске хемијске 
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КраљевоКраљево


