
План рада Савета домске заједнице (ученички парламент)     
 

            Савет домске заједнице ученика (ученички парламент) – је највиши организовани облик 

активности ученика и чине је сви ученици Дома. У свакој васпитној групи се формирају 

руководства групе и одређују представници за Савет Домске заједнице. Свака васпитна група 

делегира по два представника у Савет Домске заједнице. Савет има и свог председника, 

заменика и секретара. Савет по свом плану рада сазива седнице, расправља и усваја одређене 

закључке и ставове који се односе  на укупну проблематику рада и живота у Дому. 

            Савет домске заједнице ученика има своје представнике у свим комисијама и секцијама. 

Ради помоћи овом органу, Педагошко веће задужује једног васпитача за рад у њему. Савет 

доноси свој Годишњи програм рада. 

 

Редни 

број 

састанка 

 

Тема састанка 

 

Време 

реализације 

 

 

1. 

1. Конститутивни (заједнички) састанак СДЗ-е и Комисије за 

ученички стандард. 

2.  Избор председника и руководства Савета домске заједнице 

3.  Обавештење о припремљености  Дома за школску 

2019/2020. годину 

 

 

Септембар, 

2019. 

 

2. 

1.  Адаптација ученика на Дома. 

2. Укљученост ученика у рад секција у Дому и у  организовање 

манифестација током школске године. 

 

Октобар, 2019. 

 

3. 

1. Успех ученика на Првом класификационом периоду. 

2.  Поштовање Кућног реда Дома. 

 

Новембар, 

2019. 

 

 

 

4. 

1.  Болести савременог доба (АИДС) (трибина ) 

2.  Припремне активности поводом обележавања Дана дома 

3. Припремне активности  за организовање забавне вечери  

поводом Нове године за ученике у Дому. 

4.  Организовање дежурства и постављање  кутије са 

честиткама поводом Припремне активности. 

 

 

 

Децембар, 

2019. 

 

5. 

1. Задовољство ученика стандардом (простором за учење и 

становање, секцијама и активностима у слободном времену, 

исхраном и јеловником, ...) 

2.  Школска слава Свети Сава. 

 

 

Јануар, 2020. 

 

 

6. 

1. Успех ученика на Првом полугођу 2019/2020. године. 

2.  Припремне активности за Хемијаду. 

3.  Припремне активности за Домијаде. 

 

Фебруар, 2020. 

 

 

 

7. 

1. Анализа постигнутог успеха на Трећем класификационом 

периоду. 

2. Осврт на Хемијаду (учинак наших ученика) и Регионалну 

домијаду (спорт и  култура) и одржаног Квиз такмичења. 

 

 

Април, 2020. 

 

 

 

 

8. 

1.  Припремне активности за организацију матурске вечери 

(фотографисање, биографија ученика) 

2. Анкета за избор „нај матуранта“ и „нај матуранткиње“. 

3. Припреме за исписивање ученика из Дома и раздуживање 

домским инвентаром. 

Упознавање ученика са потребном документацијом, временом 

и начином конкурисања за Дом за следећу школску годину. 

 

 

 

Мај, 2020. 

 


