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• С Е П Т Е М Б А Р 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 
Конституисање новог сазива 
Савјета ученика Гимназије 15. 9. 2006. Конститутивна сједница Савјета ученика 

Гимназије 
Израда Плана рада СУГ за 
2006/07. шк. год. 15. 9. 2006. ИО СУГ израдити приједлог Плана рада и дати 

на усвајање СУГ на првој сједници. 

Ревизија Статута СУГ 15. 9. 2006. 

Извршни одбор СУГ ће предложити нове и 
допуњене чланове Статута, а разматраће се и 
приједлози чланова СУГ. Циљ: регулисати 
редовност долазака на сједнице, сазивање 
сједница и оснивање одбора. 

Правилник о сједницама СУГ 15. 9. 2006. 
Донијети Правилник о сједницама СУГ на 
захтјев чланова СУГ (сједница од 2. јуна 2006.). 
Циљ: регулисати вођење сједнице и 
побољшати радну атмосферу. 

Народно позориште РС 15. 9. 2006. 

Након редовног одласка Гимназијалаца на 
представе у Народном позоришту РС прошле 
године је услиједио престанак такве праксе. 
Неопходно је наставити сарадњу с Позориштем 
и Гимназијалцима пружити што повољнију 
годишњу претплату. 

Оснивање одбора 29. 9. 2006. Основати Одборе за: спорт, секције, рад у 
заједници. 

Израда Кућног реда 
Гимназије 29. 9. 2006. Допунити и ажурирати постојећи Кућни ред и 

поставити по један примјерак у сваку учионицу. 

Избор потпредсједника 1. 
разреда 29. 9. 2006. 

Избор потпредсједника 1. разреда извршити тек 
пред крај септембра како би се оставило 
времена представницима 1. разреда да 
одаберу најбољу особу за ту дужност. 

Мјесец волонтеризма септембар 
У свим одјељењима школе направити спискове 
ученика заинтересованих за волонтирање, а 
онда радити с НВО за што брже уврштавање 
Гимназијалаца у волонтерске програме. 

Сајам књиге 2006 19 � 24. 9. 
2006. 

Ове године ће СУГ бити главни организатор 
наступа Гимназије на Сајму. Првенствено је 
потребно омогућити наступ Гимназије и ове 
године на Сајму књиге у Бањалуци. Након тога 
је потребно одржати припреме унутар школе, 
одабрати тимове за рад и ученике који ће бити 
присутни на Сајму. Неопходна је подршка 
радника Школе на остваривању што боље 
презентације Гимназије на Сајму. 

 
 

• О К Т О Б А Р 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 
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Оснивање Одбора за 
матурску екскурзију 16. 10. 2006. 

У врло блиској сарадњи са Школом и Савјетом 
родитеља оформити тим који ће на вријеме 
извршити потребне припреме за матурску 
екскурзију. 

Оснивање Комисије за 
праћење изостанака октобар 

Основати Комисију за праћење изостанака чији 
ће чланови бити представници Савјета 
родитеља, Наставничког вијећа и Савјета 
ученика, те уз блиску сарадњу учинити кораке 
за смањењу броја изостанака ученика. 

Дан средњошколаца октобар 
Извршити потребне припреме, одабрати 
ученике и програм којим ће се Гимназија 
представити на овогодишњем Дану 
средњошколаца. 

Посјета Другој крагујевачкој 
гимназији октобар 

Основати Тим за припрему посјете крагујевачкој 
Другој гимназији. У тиму морају бити 
представници од 1. до 4. разреда школе. 

Школско такмичење у 
одбојци октобар 

У сарадњи са професорима физичког 
васпитања Одбор за спорт је дужан 
организовати школско такмичење у одбојци. 

 
 

• Н О В Е М Б А Р  
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 

Набавка компјутера новембар 

Компјутери које имамо у кабинету информатике 
су застарјели и крајње неадекватни за 
образовни процес, почевши од терминалних 
грешака на пола часа, до тешкоћа са паљењем. 
Зато ће Савјет ученика настојати да уз помоћ 
организација и људи који нас разумију освјежи 
кабинет информатике. 

Електронска читаоница новембар 

Вријеме је да и Гимназија добије модерну 
читаоницу какву имају школе у САД или ЕУ. 
Ова акција зависи од успјеха акције набавке 
компјутера, јер бисмо неке од компјутера из 
кабинета информатике премјестили у 
читаоницу гдје би их ученици могли користити 
заједно с интернет конекцијом од 1 МВ. 

Зимска забава 11. 11. 2006. 
Зимска забава за ученике Гимназије у холу 
школе. Припреме је потребно започети у 
октобру и посебну пажњу обратити на 
дисциплину ученика и поштовање Кућног реда. 

Дани бањалучке Гимназије 
'06 

23 � 27. 11. 
2006. 

Ова активност је замишљена као културно 
дешавање које би трајало једну седмицу, а 
током које би се свако вече у Гимназији 
одржавале представе, изложбе и концерти 
гимназијских секција и ученика. 
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• Д Е Ц Е М Б А Р 

 
АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 

Један слаткиш � једно 
дијете децембар 

И ове године ће СУГ учествовати на овој акцији 
хуманитарно-волонтерског карактера. Битно је 
на вријеме почети скупљање слаткиша по 
одјељењима. 

Школско такмичење у 
кошарци децембар 

У сарадњи са професорима физичког 
васпитања Одбор за спорт је дужан 
организовати школско такмичење у кошарци. 

Савјет '07 децембар 

Осмислити иновативан пројекат Савјета 
ученика Гимназије на 
школском/локалном/државном нивоу у склопу 
активности младих и аплицирати за 
финасирање пројекта од стране Министарства 
за спорт, омладину и породицу; НВО; Града 
Бањалуке. 

Извјештај о раду СУГ за 1. 
полугодиште 22. 12. 2006. 

Предсједник СУГ је дужан поднијети извјештај о 
раду Савјета и Извршног одбора, а 
потпредсједници о раду Савјета по годинама. 
Утврдити резултате нове организационе 
структуре и досадашњег рада. 

 
 

• Ј А Н У А Р ,  Ф Е Б Р У А Р 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 

Анализа изостанака и успјеха 
ученика у 1. полугодишту јануар 

Анализирати податке о изостанцима ученика 
заједно са Комисијом за праћење изостанака, 
те анализирати податке о успјеху ученика у 
првом полугодишту. 

Пошта за Дан заљубљених 7 � 14. 2. 
2007. 

У холу школе поставити сандучић у који ће 
ученици моћи убацивати поруке за Дан 
заљубљених. 

Забава за ученике фебруар 
Забава за ученике Гимназије у холу школе. 
Припреме је потребно започети у јануару и 
посебну пажњу обратити на дисциплину 
ученика и поштовање Кућног реда. 

 
 

• М А Р Т 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 
Школско такмичење у 
атлетици 

19 � 23. 3. 
2007. 

У сарадњи са професорима физичког 
васпитања Одбор за спорт је дужан 
организовати школско такмичење у атлетици. 

ИНОСТ 2007 март У сарадњи с професорима припремити 
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презентацију Гимназије на ИНОСТУ 2007. 
 
 

• А П Р И Л 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 
Школско такмичење у 
фудбалу 

16 � 20. 4. 
2007. 

У сарадњи са професорима физичког 
васпитања Одбор за спорт је дужан 
организовати школско такмичење у фудбалу. 

Матурско вече април Заједно с Управом школе организовати 
Матурско вече 2007. 

Дан Бањалуке април Представити Гимназију на дешавањима 
поводом Дана Бањалуке. 

Предизборна сједница СУГ 27. 4. 2007. 
На предизборној сједници СУГ је потребно 
објавити листу кандидата и чути приједлогe зa 
рад Савјета у сљедећој школској години. 

 
• М А Ј 

 
АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 

Извјештај о раду СУГ 4. 5. 2007. Извјештај предсједника Савјета ученика о раду 
Савјета у протеклој години. 

Изборна сједница СУГ 4. 5. 2007. 
На Изборној сједници по процедури описаној у 
Статуту СУГ изабрати предсједника Савјета, те 
потпредсједнике из 1., 2. и 3. разреда. 

Посјета ученика Друге 
крагујевачке гимназије мај 

Организовати посјету и уприличити адекватан 
програм за ученике Друге крагујевачке 
гимназије. 

Професионална оријентација 
за ОШ мај 

Припремити посјету основаца Гимназији, 
одредити тимове ученика који ће водити 
ученике у обилазак школе и припремити 
програм који ће им бити презентован. 

 
 

• АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЦИЈЕЛЕ ГОДИНЕ 
 

АКТИВНОСТ ВРИЈЕМЕ ОПИС 

Професионална оријентација јануар � мај Презентација Универзитета у Бањалуци и 
могућности студирања у иностранству. 

Орфеј и СУГ 2006/07 
Објављивање садржаја у школским новинама у 
вези с активностима и плановима Савјета 
ученика. 

Web site, инфо плоча 2006/07 
Редовно ажурирати материјал на интернет 
страници Савјета ученика Гимназије и инфо 
плочи у холу школе. 
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          План рада Савјета ученика Гимназије (СУГ) за 2006/07. школску годину смо израдили 
узевши у обзир наше могућности, али још више потребе ученика Гимназије. Врло је битно 
испоштовати и реализовати План, јер само тако можемо остварити наш главни циљ, а то је 
јачање улоге савјета ученика и популаризација међу ученицима.  
 
          Поред наведених активности, Савјет ученика Гимназије ће наставити заступати права 
ученика, а и истицати њихове обавезе. Наставићемо упознавање ученика с Правилником о 
оцјењивању (комплетан текст се може наћи на нашој web страници 
www.enovine.net/savjetucenika) 
 
          У односу на прошлу годину План рада смо проширили. Све прошлогодишње активности 
смо задржали уз увођење нових или проширених активности. 
 
          Ове године ћемо додатно побољшати сарадњу с Управом школе, а остварити сарању и с 
више невладиних омладинских организација. 
 
          Позивамо све Гимназијалце да нам се придруже и учине Савјет ученика бољим! 
 
 

 


