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Комисија за избор на Ученички правобранител објавува: 

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ   И ЗАМЕНИК НА 

УЧЕНИЧКИОТ  ПРАВОБРАНИТЕЛ 

1.Услови за учество  

Право на пријавување за функцијата ученички правобранител имаат учениците од 7,8,9 одд. 

Право на пријавување на фунцијата заменик на ученичкиот правобранител имаат учениците од 
6,7,и 8 одд. 

2.Начин и рок за пријавување  

Документи за пријавување :Пријава и мотивационо писмо. 

Заинтересираните кандидати може да пополнат и достават електронска пријава на следнава email 

адреса:               и мотивационо писмо кое се доставува во слободна форма. 

3.Критерими за избор  

Изборот за ученички правобранител и неговиот заменик вршат учениците од 7 до 9 одд.според 
следните критерими: 

-пол 

-возраст 

-основно познавање на детските права 

-мотивација за пријавување 

-комуникациски и организациски способности 

-етничка припадност  

-претходно искуство,односно вклученост во воннаставните активности 

3.Задачи и обрски на правобранителот и неговите заменици: 

 Учество на воведна обука за улогата и обврските на ученичкиот правобранител 
,организирана од страна на Тимот за подршка на ученичко учество. 

 Промовирање на правата на детето во училиштето преку едукативни-врснички 
работилници и информативни настани. 

 Прибирање на преставки –поплаки од учениците (препознавање на прекршување на 
детските права и обезбедување на заштита на почитување на детските права) 

 Редовна комуникација и координација со Тимот за подршка на ученичко учество 

Мандатот на избраниот правобранител и заменикот на правобранителот е 2 (две) учебни 

години ,доколки правобранителот е од 9 то одделение ,неговиот мандат е 1 ( една ) година. 

Краен рок за пријавување е 3 октомври 2022 година 
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