На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и
васпитања(Службени гласник РС, број, 88/2017) и члана 33. став 6. Статута
Гимназије(дел.бр.01-142/2018), Ученички парламент Гимназије, је на састанку одржаног
дана 10.маја 2018. године донео
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ
Члан 1.
Пословником о раду ученичког парламента Гимназије(у даљем тексту:Пословник) уређује
се начин рада и одлучивање ученичког парламента(у даљем тексту:Парламент).
Члан 2.
Парламент чине по два представника сваког одељења.
Чланове Парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године.
Мандат Парламента траје годину дана.
Члан 3.
Надлежност
Парламент:
1) даје мишљење и предлоге 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 активностима,учешћу на спортским
и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван
ње и другим питањима од занчаја за њихово образовање;
2) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника и
атмосферу у школи;
3) обавештава ученике о питањима од посебног заначаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента;
4) активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију
вршњачког насиља из реда ученика.
Члан 4.
Парламент доноси свој Програм рада који је саставни део годишњег плана рада школе.

Члан 5.
Парламент има председника и потпредседника који се бирају на првој конститутивној
седници,јавним гласањем, већином гласова присутних чланова.
Конститутивну седницу заказује и води наставник одређен за сарадњу са Парламентом од
старане наставничког већа.Сваку наредну седницу заказује и води предесник
Парламента.Парламент има своје органе и координаторе за поједине области, а које бира
сам Параламент.
Члан 6.
Парламент ради на седницама и доноси одлуке,закључке и препоруке.
Кворум за рад и одлучивање парламента је 50% плус један члан.
Одлуке Парламента доносе се се већином гласова присутних чланова.
Одлуке,закључке и препоруке Парламента, потписује председник ученичког парламента.
О раду Парламента води се записник.
Члан 7.
Седнице су јавне и одржавају се у просторијама школе. Парламент за свој рад користи
средства школе а по потреби може прикупљати додатна средстава за реализацију свог
прогарама,акцијама солидарности,донацијама,прилозима,поклонима или из других извора
у складу са законом и финансијским пословањем школе.
Члан 8.
Парламент иступа у јавност као саставни део школе под именом ''Ученички парламент
Гимназије у Параћину''.Пословање Парламента је део пословања школе у правном и
финансијском смислу.
Члан 9.
Ученички парламент школе може да се удружи у заједницу ученичких парламената,као и
да сарађује са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права
ученика.
Члан 10.
Пословник о раду ученичког парламента ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду ученичког
парламента Гимназије у Параћину(дел.бр.1-1745 од 23.12.2013.године

Председник ученичког парламента Гимназије
Нађа Радосављевић
Правилник је објављен на огласној табли школе, дана __________ године,а ступио је на
снагу дана __________гoдине

