
6.9.PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA 

 
Vijeće učenika se održava najmanje jedan puta mjesečno i to svaku  prvu srijedu u mjesecu, 7. sat u  učionici broj 11. 
Članovi Vijeća učenika su 18 predsjednika razreda. Tijekom školske godine provodit će se akcija skupljanja  čepova 
koji se šalju u udrugu za kupovinu skupih lijekova. Zadaća nam je u ovoj školskoj godini kontinuirano poticati učenike 
na solidarnost u razrednom odjelu, školi i zajednici. 
Plan i program rada za šk. god. 2019./2020. 
 

MJESEC SADRŽAJ 

25.9.2019. • Konstituiramo vijeće učenika 

• Biramo predsjednika vijeća učenika i zamjenika 

• Prijedlog programa rada  

• Europski tjedan sporta ( 23.-30.9.2019.) 

2.10.2019. • Donosimo program rada 

• Izvješće na kraju šk.god.2018./19 sa mjerama za unapređivanje 

• #ErasmusDay  ( 9.10.i 11.10.2019.) 

• Solidarnost na djelu ( Akcija CK…) 

• Razmatranje godišnjeg plana i programa škole te kurikuluma za 
šk.god.2019./2020 

• Pravila ponašanja –usvajamo stara i/ ili donosimo nova pravila za 
školu 

 
6.11.2019. 

• Pokrenimo volontiranje / dobro susjedsku pomoć i pomognimo 
starijima i nemoćnima 

• Organiziramo vršnjačku pomoć za sve kojima treba 

• Mjesec ovisnosti –  15.11.2019.- 15.12.2019. 

• Obilježavanje Dana osoba s  invaliditetom – posjeta vijeća učenika 
udruzi osoba s invaliditetom (5.12.) 

• Dan srednjoškolaca ( 17.11.)  

 
4.12.2019. 

• Humanitarna akcija Caritasa i kupovina namirnica za  potrebitu 
obitelj iz škole 

• Uređujemo učionice i školu za blagdane  

• Sakupljanje odjeće za azil u Osijeku 

8.1.2020. • Analiza poteškoća na kraju 1.pol. 

• Organiziramo vršnjačku pomoć za sve kojima treba 

5.2.2020. • Valentinovo ( 14.2.2020.) 

• Maškare ( 3.3.2020.) 

4.3.2020. • Akcija: Solidarnost na djelu-„ Mali znak pažnje od nas“- travanj 
2020.i uljepšajmo Uskrs obiteljima u našoj školi 

• Projektni dani ( 6.7.i 8.4.2020.) 

1.4.2020. • Akcija: Solidarnost na djelu-„ Mali znak pažnje od nas“- travanj 
2020.- kupovina namirnica i izbor obitelji 

• Dan planeta Zemlje ( 22.4.2020.) 

6.5.2020. • Organiziramo izbor pjevačice škole „Schoolfest 2020.“ 15.5.2020. 

• Dan sporta/ Svjetski dan nepušenja- 29.5.- turnir-mali nogomet, 
odbojka, stolni tenis, potezanje konopa, štafetne igre sa loptom  

3.6.2020. • Kako smo bili zadovoljni u ovoj školskoj godini i što predlažemo za 
slijedeću 
 

 


