Regulamin Parlamentu Uczniowskiego
uchwalony na podstawie postanowień
Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) „Szkole” – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Gdańsku,
2) „Organie prowadzącym Szkołę” – należy przez to rozumieć Miasto Gdańsk,
3) „Organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć
Pomorskiego Kuratora Oświaty,
4) „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
5) „Parlamencie” – należy przez to rozumieć Parlament Uczniowski działający w Szkole,
6) „Uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły,
7) „Opiekunie” – należy przez to rozumieć nauczyciela-opiekuna Parlamentu,
8) „Członku” – należy przez to rozumieć członka Parlamentu,
9) „Przewodniczącym” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Parlamentu,
10) „Prezydium” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Parlamentu
Uczniowskiego, każdego jego Zastępcę lub Opiekuna,
11) „Prawie szkolnym” – należy przez to rozumieć wszelkie akty normatywne
obowiązujące na terenie Szkoły,
12) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
13) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
§ 2. 1. Regulamin określa zasady, formy i zakres działania Parlamentu Uczniowskiego.
2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, ustawami, rozporządzeniami oraz
innymi dokumentami nadrzędnymi, wydanymi przez organy państwowe.
§ 3. 1. Parlament Uczniowski jest Organem Szkoły.
2. Warunki dla jego działalności organizuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem.
§ 4. Parlament Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, którzy są reprezentowani przez
Przewodniczących Samorządów Klasowych oraz ich Zastępców.
§ 5. 1. Wszelkie głosowania podejmowane na forum Parlamentu odbywają się przy obecności
co najmniej połowy jego składu.
2. Przez skład Parlamentu Uczniowskiego rozumie się wszystkich Przewodniczących
Samorządów Klasowych oraz ich Zastępców.
3. Jeżeli dla danego przedmiotu głosowania nie jest określona wymagana większość głosów,
wówczas o wyniku głosowania decyduje większość zwykła.
4. Głosowania są bezpośrednie, równe i jawne. Jawność głosowania może zostać wyłączona
jeśli przemawia za tym dobro ogólne.
§ 6. 1. Kadencja Parlamentu Uczniowskiego trwa od dnia pierwszego jego zebrania w danym
roku szkolnym do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
2. Po upływie kadencji do czasu wyborów na Przewodniczącego Parlamentu Uczniowskiego
obowiązki Przewodniczącego pełni osoba wyznaczona przez Opiekuna.
Rozdział II
Struktury Parlamentu Uczniowskiego
§ 7. 1. Przewodniczący Parlamentu wybierany jest w ogólnoszkolnych wyborach przez całość
uczniów Szkoły oraz jej nauczycieli.
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2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
1) nadzór nad pracą Parlamentu,
2) reprezentowanie Parlamentu przed Organami Szkoły,
3) dbałość o sprawne funkcjonowanie Parlamentu,
4) dbałość o prawidłowy obieg informacji w środowisku uczniowskim oraz między
uczniami a innymi Organami Szkoły.
3. Przewodniczący wydaje zarządzenia wiążące dla wszystkich uczniów, jeśli Parlament w tej
samej sprawie nie może wydać uchwały.
§ 8. Jeżeli Przewodniczący jest nieobecny w szkole, jego obowiązki pełni Zastępca
Przewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący może zostać usunięty z funkcji, gdy:
1) naruszy niniejszy Regulamin lub Statut Szkoły,
2) dobrowolnie zrzeknie się pełnienia funkcji.
2. Usunięcie Przewodniczącego z funkcji z powodu naruszenia przez niego Regulaminu lub
Statutu odbywa się drogą uchwały, przegłosowanej większością kwalifikowaną 2/3.
3. W przypadku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego przeprowadza się kolejne wybory
ogólnoszkolne bez nieuzasadnionej zwłoki.
§ 10. 1. Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba wskazana przez Przewodniczącego w
porozumieniu z Opiekunem. Zastępców Przewodniczącego może być kilku, jeżeli wymaga
tego sprawne funkcjonowanie Parlamentu.
2. Zakres obowiązków Zastępcy Przewodniczącego jest ustalany z Przewodniczącym i
Opiekunem.
§ 11. 1. W trakcie swojej działalności Parlament może powołać inne stanowiska, które będą
wymagać utworzenia. Osoby na te stanowiska powołuje Prezydium, niezwłocznie informując
o tym skład Parlamentu.
2. Zakres obowiązków osoby na utworzonym stanowisku jest ustalany przez Prezydium.
§ 12. 1. Pracę Parlamentu nadzoruje Opiekun, którego powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Dyrektor przed wybraniem Opiekuna może zwołać zebranie Parlamentu aktualnej lub –
jeżeli nie jest to możliwe – poprzedniej kadencji, aby zasięgnąć opinii jego członków w
sprawie powołania konkretnego nauczyciela na Opiekuna.
3. Do zadań Opiekuna należy:
a) koordynowanie pracy Parlamentu,
b) doradzanie i pomaganie w realizacji jego zadań,
c) inspirowanie uczniów do samodzielnego działania.
4. Odwołanie Opiekuna następuje drogą głosowania większością kwalifikowaną 2/3 głosów
lub poprzez zrzeczenie się pełnienia funkcji przez Opiekuna.
5. Opiekunów może być kilku, jeżeli wymaga tego sprawne funkcjonowanie Parlamentu.
Rozdział III
Wybory na Przewodniczącego Parlamentu Uczniowskiego
§ 13. Termin wyborów na Przewodniczącego Parlamentu Uczniowskiego jest ogłaszany przez
Prezydium.
§ 14. 1. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego może każdy uczeń Szkoły, który:
1) ma nieposzlakowaną opinię,
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2) jest odpowiedzialny, obowiązkowy i kreatywny,
3) wykazuje się zdolnościami oratorskimi,
4) ma z zachowania ocenę przynajmniej dobrą.
2. Kandydat na Przewodniczącego może prowadzić kampanię wyborczą, która ma zachęcić
wyborców do głosowania konkretnie na niego.
3. Kampania wyborcza musi odbywać się w taki sposób, aby nie zakłócać pracy Szkoły.
§ 15. 1. Głosować w wyborach na Przewodniczącego mogą wszyscy uczniowie Szkoły oraz
jej nauczyciele.
2. Głosowanie jest:
1) powszechne,
2) równe,
3) bezpośrednie,
4) tajne.
3. Wybory odbywają się jednego dnia w trakcie trwania zajęć edukacyjnych.
4. Datę, godzinę oraz formę głosowania ustala Opiekun w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
§ 16. Terminarz wyborów, sposób zgłaszania kandydatów oraz regulamin prowadzenia
kampanii wyborczej w danym roku szkolnym jest określany drogą uchwały lub zarządzenia
Przewodniczącego.
§ 17. 1. O wyborze danego kandydata na stanowisko Przewodniczącego decyduje większość
zwykła.
2. Wyniki wyborów są ogłaszane tego samego dnia, w którym odbyło się głosowanie.
Rozdział IV
Praca Parlamentu Uczniowskiego
§ 18. 1. Parlament realizuje swoje zadania poprzez zebrania Parlamentu Uczniowskiego, które
są zwoływane przez Opiekuna.
2. Zebranie Parlamentu może być zwołane ponadto na wniosek:
1) Przewodniczącego,
2) Zastępcy Przewodniczącego,
3) Dyrektora szkoły,
4) Wicedyrektora Szkoły.
3. W zebraniach, o których mowa w ustępach powyższych uczestniczą reprezentanci klas oraz
inne osoby, które wyrażą chęć działania w Parlamencie Uczniowskim.
§ 19. 1. Zebrania Parlamentu Uczniowskiego są protokołowane przez osobę, która zostanie do
tego powołana.
§ 20. 1. Do zadań Parlamentu Uczniowskiego należą:
1) dbanie o dobre imię i honor szkoły,
2) kultywowanie i wzbogacanie tradycji,
3) reprezentacja uczniów przed Organami Szkoły,
4) dbanie, aby prawa ucznia były przestrzegane,
5) opracowanie swojego regulaminu,
6) prowadzenie i zarządzanie swoim kapitałem,
7) sporządzenie rocznego planu pracy i przedstawienie go Dyrektorowi Szkoły do końca
września danego roku szkolnego,
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8) występowanie z wnioskami do Organów Szkoły, Organu prowadzącego Szkołę oraz
Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
9) podejmowanie drogą głosowania uchwał w sprawach dotyczących swojej działalności,
funkcjonowania lub realizacji zadań wynikających ze Statutu Szkoły,
10) organizacja obchodów świąt, działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnej z
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem.
2. Składanie wniosków oraz odpowiedzi na nie do Organów wymienionych w ustępie
poprzedzającym pkt. 8 musi być wcześniej przegłosowane większością zwykłą. W sytuacjach
niecierpiących zwłoki decyzja o złożeniu dokumentu może zostać podjęta przez
Przewodniczącego, który niezwłocznie informuje o niej Parlament.
3. Wnioski do odpowiednich Organów w imieniu Parlamentu kieruje Prezydium.
Rozdział V
Członkowie Parlamentu Uczniowskiego
§ 21. 1. Każdy członek Parlamentu Uczniowskiego ma prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniach Parlamentu,
2) zabierania głosu na zebraniach Parlamentu,
3) udziału w głosowaniach podjętych na forum Parlamentu, jeśli znajduje się na Liście
Członków.
2. Każdy członek Parlamentu Uczniowskiego ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień prawa szkolnego oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
2) podporządkowywać się poleceniom Opiekuna,
3) postępować zgodnie z nadrzędnymi wartościami, takimi jak: prawda, dobro, honor i
odpowiedzialność,
4) przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji, wulgarności oraz przemocy fizycznej
lub psychicznej,
5) bronić praw uczniowskich,
6) powstrzymywać się od zażywania narkotyków i/lub środków odurzających,
7) regularnie uczestniczyć w zebraniach Parlamentu, jeśli znajduje się na Liście
Członków,
8) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, pracach
Parlamentu i życiu Szkoły,
9) współpracować oraz słuchać uwag i sugestii pozostałych członków Parlamentu,
10) zachowywać się kulturalnie wobec każdego członka z pełnym poszanowaniem dla
jego poglądów,
11) dbać o czystość i piękno mowy – nie używać wulgaryzmów.
3. Ponadto każdy członek Parlamentu, który nie ukończył 18 lat jest obowiązany do
powstrzymywania się od picia alkoholu oraz palenia tytoniu.
§ 22. 1. Za niedopełnianie wyżej wymienionych obowiązków członek może zostać ukarany:
1) ustnym upomnieniem od Opiekuna,
2) pisemną naganą od Opiekuna (zamieszczenie uwagi w dzienniku elektronicznym),
3) zawieszeniem w prawach i obowiązkach członka Parlamentu, jeśli był wpisany na
Listę Członków,
4) skreśleniem z Listy Członków, jeśli był na nią wpisany.
2. Karę określoną w ustępie poprzedzającym pkt. 3 i 4 stosuje się tylko w wyjątkowych
przypadkach.
3. Od wymierzonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu dwóch tygodni
od jej wymierzenia. Odwołanie to musi mieć formę pisemnej skargi.
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Rozdział VI
Finanse Parlamentu Uczniowskiego
§ 23. 1. Parlament Uczniowski posiada własne środki finansowe.
2. Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami ustala Prezydium.
3. Zgromadzone fundusze Parlament Uczniowski może przeznaczyć jedynie na:
1) zakup niezbędnych do swojej działalności artykułów lub usług,
2) organizację imprez i uroczystości szkolnych.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 24. Wszelkie wnioski oraz skargi, o których mowa w niniejszym Regulaminie składa się z
zachowaniem formy pisemnej.
§ 25. 1. Regulamin jest uchwalany drogą głosowania na zebraniu Parlamentu Uczniowskiego.
O jego uchwaleniu decyduje większość bezwzględna.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 26. 1. W trakcie trwania swojej kadencji Parlament może dokonać zmian w Regulaminie.
2. O dokonanie zmian w Regulaminie może wnioskować:
1) Przewodniczący,
2) Zastępca Przewodniczącego,
3) Członek Parlamentu Uczniowskiego,
4) Dyrektor Szkoły,
5) Wicedyrektor Szkoły.
3. Zmian dokonuje się poprzez podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin, która musi być
przegłosowana większością bezwzględną.
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