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ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  УЧЕНИКА У ЈУ ОШ „ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“, ТРН 

ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА  

 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Конституисање Савјета 

ученика и усвајање програма 

рада за школску 2022/23. 

годину. 

Септембар 2022.г. 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници,соц. 

радник,  педагог 

 

Договор, подјела 

задужења 

Избор руководства Савјета 

ученика,  избор  члана 

Савјета ученика  у Комисију 

за спровођење поступка за 

избор ученика генерације / 

најбољег ученика. 

Септембар 2022.г. 

 

Чланови Савјета 

ученика 

 

Избор, одлучивање 

Безбједност и заштита 

ученика. 
Септембар 2022.г. 

Наставници- 

повјереници,соц. 

радник,  педагог 

Упознавање са 

одлукама, 

разматрање, 

дискусија 

Разматрање успјеха ученика у 

учењу и владању. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

педагог, 

одјељењске 

старјешине 

 

Извјештај, дискусија 

Разматрање школског 

календара. 
Септембар 2022.г. 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници 

 

Разматрање 

Разматрање услова рада 

школе и друга питања 

утврђена актима школе. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници 

Разматрање, 

дискусија 

Разматрање плана и програма 

екскурзије, излета и  школе у 

природи и давање мишљења 

о извјештају о реализованој 

екскурзији, излету или школи 

у природи. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

управа и стручна 

служба школе, 

одјељењске 

старјешине 

 

Разматрање, договор, 

дискусија 



Промовисање интереса 

школе у локалној заједници 

на чијем подручју се школа 

налази. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници 

Договор, размјена 

искустава, подјела 

задужења 

Подстицање ангажовања 

ученика у раду школе. 

Током школске 

године 

Наставници-

повјереници, 

управа и стручна 

служба школе 

Договор, размјена 

искустава, подјела 

задужења 

Промовисање права ученика 

и подстицање друштвено 

корисног рада у заједници. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

управа и стручна 

служба школе, 

одјељењске 

старјешине 

Излагање, 

презентација, акције у 

школи 

Информисање директора 

школе и Школског одбора о 

својим ставовима о сваком 

питању које се односи на рад 

и управљање школом. 

 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика 

Договор, дискусија, 

,приједлози 

Учешће у изради и 

реализацији пројеката којима 

се подстиче и унапрјеђује 

васпитно-образовни рад у 

школи. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

управа и стручна 

служба школе 

Договор, размјена 

искустава, подјела 

задужења 

Иницирање провођења 

програма и едукација  

ученика о актуелним темама. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

стручна служба 

школе 

 

Иницијатива, 

едукација, 

презентација 

Обиљежавање Недјеље 

дјетета , активности у 

разредној и предметној 

настави. 

Октобар 2022.г. 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

стручна служба 

школе, одјељењске 

старјешине 

Уређење школског 

паноа, Пригодна 

предавања и 

радионице у оквиру 

часова ВРОЗ-а, израда 

ликовних и 

литерарних радова на 

тему " По ( дијели 

)"радост, знање, 

љубав» 



Обиљежавање међународних 

празника. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

задужени 

наставници 

 

Израда паноа, 

презентација 

Учешће ученика у 

организацији школских 

приредби, свечаности , 

спортских такмичења, излета. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници-

повјереници, 

задужени 

наставници  

Учешће ученика у 

организацији 

школских приредби, 

свечаности , 

спортских такмичења, 

излета. 

Упознавање са Законом о 

основном образовању и 

васпитању, Правилницима , 

Потоколима и Процедурама и 

другим актима који се 

примјењују у школи. 

Септембар 2022.г. 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

стручна служба 

Излагање, дискусија 

Поштовање Кућног реда 

школе- права, обавезе и 

одговорности ученика. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

стручна 

служба,одјељењске 

старјешине 

 

Излагање, дискусија, 

праћење 

Стоп насиљу међу 

вршњацима- предавања, 

радионице на часовима 

ВРОЗ-а, израда паноа. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

стручна 

служба,одјељењске 

старјешине 

 

Презентација, 

предавања, радионице 

Aктивности везане за 

програм праћења и смањења 

изостанака ученика током 

школске године. 

Током школске 

године 

Чланови Савјета 

ученика, 

наставници- 

повјереници, 

стручна 

служба,одјељењске 

старјешине 

 

Презентација, 

извјештај, праћење, 

анализа 

 

 

 

 

 


