На основу члана 57 став 1 тачка 1), члана 105 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 и 52/11), чланова 165–168
Статута, Школски одбор Основне школе „Горачићи“ у Горачићима, на седници одржаној
_____________ године донео је

ПРАВИЛНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о раду Ученичког парламента (у даљем тексту: Правилник)
уређује се: избор чланова ученичког парламента, услови и поступак избора представника
одељења и његовог заменика, заседање парламента и доношење одлука, избор
председника ученичког парламента, програм рада и завршне одредбе.
Члан 2.
Председник Ученичког парламента стара се о правилној примени одредаба овог
Правилника.
Члан 3.
Ученички парламент оснива се ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности
ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму,
начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и
ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од
значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
II. ИЗБОР ЧЛАНОВА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 4.
Парламент чине по два представника одељења седмог и осмог разреда.
Члан 5.
Ученици Школе који нису чланови Ученичког парламента не могу присуствовати
седницама Ученичког парламента, а своје предлоге за рад парламента могу искључиво
преко свог представника у Ученичком парламенту.
Члан 6.
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Избор чланова Ученичког парламента врши се за текућу школску годину до 15.
Септембра на часу одељењске заједнице на коме обавезно присуствује одељењски
старешина.
Члан 7.
Чланови Ученичког парламента могу бити ученици који су у претходном разреду
имали најмање врлодобар успех и примерно владање.
Избор се врши тако што сваки ученик одељења на празном папиру тајно испише
име ученика за кога сматра да треба да буде представник одељења у Ученичком
парламенту, а испуњава услове из става 1 овог члана.
Два ученика која добију највише гласова су представници одељења у Ученичком
парламенту.
Гласови које евентуално добију ученици који не испуњавају услов из става 1 овог
члана сматраће се неважећим.
Ученику који је у текућој школској години изабран за члана Ученичког
парламента, а после избора има више од једне недовољне оцене и има владање које није
примерно, аутоматски престаје чланство у Ученичком паррламенту и одељењски
старешина је дужан да у року од 15 дана обавести директора о новоизабраном
представнику одељења у Ученичком парламенту.
Члан 8.
Председника бирају чланови Ученичког парламента на првој седници јавним
гласањем.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима
руководи у случају спречености председника.
III. СЕДНИЦЕ ПАРЛАМЕНТА
Члан 9.
Седнице Ученичког парламента одржавају се по потреби.
Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, а у његовом
одсуству заменик председника.
Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива и њоме
руководи наставник или стручни сарадник кога за то задужи директор.
Члан 10.
Председнику Ученичког парламента у припреми седница помаже запослени који је
задужен за рад Ученичког парламента и поједини чланови Парламента.
Члан 11.
Седницама Ученичког парламента поред чланова могу присуствовати директор,
чланови Школског одбора и Наставничког већа.
Председник утврђује присутност и одсутност чланова Ученичког парламента.
Када утврди да седници присуствује већина чланова Ученичког парламента, може
да почне са радом, а у супротном седница се одлаже и заказује се нова седница.
Члан 12.
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-

Председник Ученичког парламента има следећа права и дужности:
стара се да се рад на седницама одвија према утврђеном дневном реду;
даје реч члановима Ученичког парламента;
потписује донете одлуке и закључке.

-

Члан 13.
Члан Ученичког парламента има права и дужности:
да присуствује седницама Ученичког парламента и да учествује у раду;
да обавести председника о свом одсуству.

Члан 14.
Пре преласка на дневни ред доноси се одлука о усвајању записника са претходне
седнице.
Члан 15.
Свако ко жели да учествује у расправи претходно мора добити дозволу од
председника.
Члан 16.
Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу
док се не донесе одлука.
Члан 17.
Ученички парламент доноси одлуке већином гласова.
За сваки предлог о коме се расправља мора се донети одлука.
Прихваћена формулација уноси се у записник.
Гласање је по правилу јавно. Јавно гласање врши се подизањем руке.
Чланови Ученичог парламента гласају на тај начин што се изјашњавају за или
против предлога, уздржавају се од гласања или издвајају мишљење.
У случају да је број гласова за и против изједначен, гласање се понавља.
Члан 18.
Ученички парламент може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не
могу решити сва питања.
Члан 19.
Седница Ученичког парламента се прекида:
- када нема довољног броја чланова за одлучивање;
- када седница не може да се заврши у планирано време;
- када се наруши ред на седници.
У овим случајевима председник Ученичког парламента заказује нову седницу,
најкасније у року од три дана по прекиду седнице.

-

Члан 20.
Према члановима због ометања реда на седницама могу се изрећи следеће мере:
опомена на ред у случају нарушавања реда на седницама;
одузимање речи у случају нарушавања реда а већ су били опоменути;
удаљење са седница приликом вређања чланова и присутних лица.
Одлука о удаљењу се доноси јавним гласањем.
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IV. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИКОГ ПАРЛАМЕНТА
Члан 21.
Ученички парламент доноси програм рада на првој седници после конститутивне
седнице.
Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.
Ученички парламент може да се удружи у заједницу са другим ученичким
парламетима.
Члан 22.
Чланови Ученичког парламента, председник, заменик и записничар бирају се за
сваку школску годину.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се Закон о основама
система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Статут Школе и Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности ученика.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Правилник је заведен под деловодним бројем _______, од ___________ године,
објављен је на огласној табли Школе дана ______________ године, а ступио је на снагу
дана ______________ године.

Председник Школског одбора
__________________________
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