
Фпрмалнп кпнституисана ученичка прганизација у гимназији „Светпзар Маркпвић“ је 

Ученички парламент. Чине га пп два представника ученика из свакпг пдељеоа, укупнп 80. 

Ученички парламент је кпнституисан 2004. гпдине. Радпм Ученичкпг парламента кппрдинирају 

директпр Татјана Вукадинпвић и Љиљана Арађански Рајкпв, психплпг у сарадои са Катаринпм 

Кпвач, Недпм Нпспвић, Драганпм Бајатпвић, председникпм УП и чланпвима УП. 

План рада ученичког парламента   

СЕПТЕМБАР 

 Израда Гпдишоег плана рада Ученичкпг парламента гимназије „Светпзар Маркпвић“ 

 Избпр представника пдељеоа у сарадои са пдељенским старешинама 

 Уппзнаваое нпвих представника Ученичкпг парламента 

 Упућиваое  чланпва у Ппслпвник п раду 

 Сарадоа са канцеларијпм за младе и ОПЕНС-пм 

 

ОКТОБАР 

 Фпрмираое тимпва унутар Ученичкпг парламента 

 Кпнституисаое пргана и пдбпра Ученичкпг парламента 

 Наставак сарадое са ОПЕНС-пм 

 Фпрмираое вплпнтерскпг тима шкпле 

 Хуманитарне акције 

 

НОВЕМБАР 

 Јачаое сарадое са шкплским секцијама 

 Активан пднпс на ппбпљшаоу услпва за ученике 

 Уређеое пгласне табле парламента 

 План унапређеоа дппринпса УП на ппљу интеркултуралнпсти – пснаживаое ангажмана 

представника мађарских пдељеоа 

 Обележаваое Међунарпднпг  дана тплеранције 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Обележаваое значајних датума у календару људских права 

  Јачаое сарадое са ученицима кпји ппхађају пдељеоа на мађарскпм језику крпз разне 

манифестације 

 Организпваое редпвних хуманитарних филмских вечери 

 Евалуација пплугпдишоег рада УП 

 



ЈАНУАР 

 Избпр председника парламента за перипд пд јануара 2021. Дп јануара 2022. 

 Ппдршка у пбележаваоу Дана Светпг Саве – Шкплска слава 

 Презентпваое мпгућнпсти каријернпг впђеоа-ппсета сарадника са факултета „Др Лазар 

Вркатић“ 

 

ФЕБРУАР 

 Ојачаваое сарадое парламета са шкплским секцијама 

 Хуманитарне акције 

 Сарадоа са нпвпсадским универзитетпм и сврху каријернпг впђеоа 

 Активна ппдела ппслпва и задужеоа у прганизацији ппсете делегације из Слпвеније 

 

МАРТ 

 Припрема за презентпваое парламента у пквиру Дана шкпле, Дана птвпрених врата и 

сајма пбразпваоа  

 Реализација плана и расппреда ппслпва у пквиру шкплских манифестација 

 Ппвезиваое УП са ученичким институцијама других шкпла 

 Сарадоа са шкплским Тимпвима 

 

АПРИЛ 

 Хуманитарне активнпсти 

 Ппсета УП Скупштини града Нпвпг Сада 

 Седница на птвпренпм прпстпру на некпј пд ппсебних лпкација града 

 

МАЈ 

 Oсмишљаваое испраћаја матураната пд стране Ученичкпг парламента 

 Фптпграфисаое чланпва парламента 

 Вреднпваое гпдишоег учинка Ученичкпг парламента 

 

ЈУН 

 Свечана завршна седница са уручиваоем захвалница заслужним чланпвима УП 

 

                                                                                           председник УП 



 

кппрдинатпр радa УП 

 


