
Ђачки парламент Дванаесте београдске гимназије, функционише по следећем 
принципу: 
Парламент је подељен на тимове, зарад што боље организације и што веће 
продуктивности. 
Чланови парламента, у зависности од својих интересовања, бирају тим у чијем раду би 
волели да учествују. 
Наравно, ако Чланови то желе, могу узети учешће и у више тимова. 
Такође, сви ученици који нису чланови парламента, у сваком тренутку се могу 
придружити неком од тимова, а све у циљу укључивања што већег броја ученика у 
оплемењивање наше школе. 
Парламент се састаје углавном једном месечно; уживо или путем Google meet-a. 
 
 
Тимови Ђачког парламента: 
 

Тим за унутаршколске послове 

Области рада 

Питања унутар школе: 

- мишљење ученика о раду Парламента и предлози.  

- потребе ученика и њихове иницијативе.  

- подаци о техничким недостацима. 

- реализовање пројеката унутар школе: организација.   

- мишљење и предлози професора и подстицај сарадње.  

- међусобно повезивање Тимова парламента.  

Тим за унутаршколске послове има задатак да прикупља мишљења ученика о раду 

Парламента, као и њихове предлоге и даље иницијативе. Чланови Тима прикупљају 

податке о техничким недостацима и о томе обавештавају надлежне у школи. Прате 

рад осталих Тимова и пружају им подршку. Разговарају са професорима и 

запосленима у школи и заједно са њима долазе до нових идеја или коригују постојеће.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тим за информисање и комуникације 

Области рада 

Информисаност, анкетирање, интервјуи: 

-  информисаност ученика о актуелностима.  

-  комуникација са другим школама и сарадницима.  

-  репортерски тим. 

-  промоција рада Парламента и ученичких постигнућа.  

Тим за информисање и комуникацију има задатак да побољша информисаност 

ученика о актуелностима. Овај тим успоставља комуникацију са другим школама и 

могућим сарадницима и предлаже им идеје Парламента по питању нових пројеката. 

Тим има своје репортере који прате дешавања у школи и припремају прилоге о истима 

који се објављују на платформама: сајт, инстаграм/YouTube. Тим има задатак да 

промовише рад Парламента, али и све успехе ученика и запослених у школи. 

 
 
 
 
 

Тим за културну делатност 

Области рада 

Организација и реализација културних догађаја: 

-  културне манифестације унутар школе. 

-  културне манифестације ван школе (понуда).  

-  организовање прослава и обележавање важних датума.  

Тим за културну делатност има задатак да побољша ваннаставне активности ученика. 

Овај тим ради на организовању културних манифестација унутар школе и прати 

дешавања у граду о којима благовремено обавештава ученике.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тим за спорт и здравље 

Области рада 

Унапређивање спортских активности и здравља: 

-  спортски догађаји у школи.  

-  хуманитарни турнири.  

-  промоција спортова.  

-  значај образовања и спортисти.  

-  здравље: радионице и предавања.  

Тим за спорт и здравље се залаже са унапређивање спортских активности и здравља. 

Помаже у организовању спортских догађаја и хуманитарних турнира, промовише 

спорт и успешне спортисте. Тим организује радионице, промоције и предавања о овим 

питањима.  

 
 

Тим за школски простор: екологија и ентеријер 

Области рада 

Одржавање и унапређивање школског простора: 

-  уређење школског дворишта.  

-  модернизовање школског простора.  

-  одржавање дворишта и просторија у школи.  

Тим има задатак да одржава и унапређује школски простор: школско двориште и 

просторије школе. Тим се залаже за модернизацију и одржавање реда.  

 
 

Тим за подршку и неговање дијалога 

Области рада 

Пружање подршке вршњацима, неговање дијалога, сарадње: 

- сарадња са педагошко – психолошком службом.   

- сарадње са хуманитарним организацијама. 

- организовање предавања и радионица. 

- неговање дијалога и разумевања.  

Тим има задатак да пружи подршку ученицима: упис факултета, савладавање градива, 

суочавање са променама и слично. Негује дијалог и разумевање. Овај Тим уско 

сарађује са педагогом и психологом школе. Организује радионице и предавања на 

актуелне теме.  



 
 


