
REGULAMIN PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO III LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W 

GDAŃSKU 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Parlament Uczniowski ustanawia się jako organ kierujący bieżącą 

działalnością Samorządu Uczniowskiego.  

2. Parlament Uczniowski działa na podstawie regulaminu zgodnie z zadaniami 

statutowymi szkoły. 

3. Parlament Uczniowski to pojęcie tożsame do Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja Parlamentu Uczniowskiego trwa od momentu uprawomocnienia się 

wyniku wyborów do dnia zaprzysiężenia nowego Parlamentu Uczniowskiego.  

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. W skład Parlamentu Uczniowskiego wchodzą: 

a. Prezydent i jego dwóch zastępców, zwanych Wiceprezydentami 

b. 12 członków Parlamentu 

c. Sekcje zadaniowe 

2. Sekcje zadaniowe są organami wykonawczymi Parlamentu Uczniowskiego. 

Podlegają mu bezpośrednio. 

 

 

ROZDZIAŁ IIII 

OBSZARY PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Parlament Uczniowski reprezentuje interesy uczniów przed Dyrekcją Szkoły, 

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz administracji oświatowej. 

2. Parlament Uczniowski może przedstawiać Dyrekcji Szkoły, Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach uczniów, w 

szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a. prawo do zapoznania się z planem dydaktyczno-wychowawczym i 

harmonogramem pracy szkoły oraz programami nauczania, jego 

treściami, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowania, zgodnej z WSO i PSO; 

c. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły; 



d. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania potrzeb uczniów oraz ich zainteresowań; 

e. prawo do wyboru zespołu (złożonego z nauczyciela i ucznia) 

pełniącego rolę Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia; 

f. prawo opiniowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych regulujących 

edukację oraz rozwój osobisty uczniów; 

g. prawo do korzystania z funduszy Rady Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

KOMPETENCJE PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Prezydent i Wiceprezydenci 

a. Prezydent organizuje pracę Parlamentu Uczniowskiego i jest 

odpowiedzialny za wszystkich jego członków. 

b. Prezydent prowadzi posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego. 

c. Prezydent jest reprezentantem Parlamentu Uczniowskiego poza szkołą 

w porozumieniu z opiekunem i dyrektorem szkoły. 

d. Wiceprezydenci przejmują obowiązki Prezydenta w czasie jego 

nieobecności i wspierają go we wszystkich działaniach. 

e. Prezydent i Wiceprezydenci współorganizują i monitorują realizację zadań 

przez członków Parlamentu oraz wyszczególnione sekcje zadaniowe. 

2. Członkowie Parlamentu Uczniowskiego 

a. Członkami Parlamentu Uczniowskiego stają się uczniowie, którzy zostali 

wybrani podczas Wyborów do Parlamentu Uczniowskiego. 

b. Członkowie Parlamentu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w 

realizacji projektów konkretnych sekcji i dopilnowania by zostały 

zrealizowane.   

d. Nadzór nad pracami członków Parlamentu Uczniowskiego sprawuje 

Prezydent w porozumieniu z opiekunem. 

3. Sekcje zadaniowe 

a. Wyróżnia się 3 sekcje: artystyczną, sportową oraz wolontariatu. Każda z 

sekcji posiada koordynatora, który rozdziela zadania i jest odpowiedzialny za 

zrealizowanie projektów.  

b. Każdy uczeń szkoły może dołączyć do sekcji, aby włączyć swój pomysł do 

realizacji. 

c.  Na wniosek większości członków Parlamentu Uczniowskiego istnieje          

możliwość tworzenia nowych sekcji.  

d. Parlament Uczniowski ma prawo do wyłonienia koordynatora danej sekcji.  

 

 

 

 



4. Do zadań Parlamentu Uczniowskiego należą: 

a. Informowanie opiekuna oraz występowanie do dyrekcji szkoły z 

nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich 

wykonywania; 

b. Współpraca z uczniami, innymi organami szkoły oraz organizacjami 

pozarządowymi; 

c. Gospodarowanie środkami materialnymi Parlamentu Uczniowskiego, 

wcześniej uzgadniając wydatki z opiekunem; 

d. Powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących; 

e. Nowelizacja Regulaminu Parlamentu Uczniowskiego; 

f. Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie następującej 

dokumentacji: roczny plan pracy (przygotowywany w pierwszym 

miesiącu nowej kadencji , a następnie przekazany do informacji 

ogólnej – strona internetowa) semestralne sprawozdania z realizacji 

zadań protokoły wyborów władz; 

g. Troszczenie się o czystość i porządek na terenie szkoły i 

poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych. 

 

 

 5. Posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego 

1. Posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego i Przewodniczących sekcji odbywają 

się nie rzadziej niż raz w miesiącu w czasie i formie określonej przez 

Prezydenta PU. 

2.  Prezydent może zwoływać posiedzenia Parlamentu i Przewodniczących 

sekcji poza ustalonym harmonogramem. 

3. Posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego mogą być również zwoływane na 

wniosek opiekuna, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady 

Rodziców. 

4. W posiedzeniach Parlamentu Uczniowskiego mogą brać udział zaproszeni 

wcześniej goście.  

5. Posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego są ważne i wiążące w decyzjach, 

o ile obecnych jest co najmniej 10 z 15  członków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

WYBORY DO  PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

1. Organ wybieralny Parlamentu Uczniowskiego stanowi: Prezydent Parlamentu 

Uczniowskiego, wraz z dwójką Wiceprezydentów oraz Członkowie Parlamentu 

Uczniowskiego. Wybory do organów Parlamentu Uczniowskiego są równe, 

powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

 

2. Wybory do organów Parlamentu Uczniowskiego odbywają się raz w roku 

szkolnym,  w drugiej połowie października, zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem. Dyrektor szkoły ogłasza konkurs: 

- do pełnienia funkcji Prezydenta PU, 

- do pełnienia funkcji Członka PU. 

 

3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy 

uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji. 

 

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza.  

 

5. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w 

porozumieniu z dyrektorem oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego– ustępujący 

PU.  

 

6. Zadania Uczniowskiej Komisji Wyborczej: 

A. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu 

wyborczego, 

B. przeprowadzenie wyborów, 

C. obliczenie głosów, 

D. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu 

wyborów, zwolnieni są z zajęć 

lekcyjnych. 

 

7. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

A. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą zgodnie z harmonogramem. 

B. Kampania prowadzona jest na terenie szkoły oraz w mediach 

społecznościowych, z zachowaniem zasad wzajemnego szacunku. 

C. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

D. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego 

imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody 

dyrekcji szkoły. 



8.Wybory na Prezydenta PU ( wybory prezydenckie) 

A. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na Prezydenta Parlamentu 

Uczniowskiego: 

– posiada uczeń, który spełnił opisane w ogłoszeniu o wyborach wymagania, 

B.  Zasady zgłaszania kandydatur na Prezydenta PU: 

a) Złożenie aplikacji przez kandydata zgodnie z wymogami 

zamieszczonymi w ogłoszeniu o wyborach. 

b) Kwalifikacja aplikacji kandydatów- weryfikacja formalna.  

c) Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem, opiekunami PU.  

d) Akceptacja kandydata 

e) Przedstawienie programu, sposobów i form realizowania kampanii 

wyborczej na terenie szkoły oraz w mediach społecznościowych 

f) Prezentacja swoich założeń programowych przed RP na trzech 

dzwonkach oraz dla uczniów podczas debaty publicznej na forum 

szkoły. 

 

C.  Zasady prowadzenia kampanii wyborczej: 

a) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą zgodnie z harmonogramem. 

b) Kampania prowadzona jest na terenie szkoły oraz w mediach 

społecznościowych, z zachowaniem zasad wzajemnego szacunku. 

c) Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

d) Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego 

imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez 

zgody dyrekcji szkoły. 

 

9. Wybory Członków do Parlamentu Uczniowskiego ( wybory parlamentarne) 

A. Na stanowisko Członka Parlamentu Uczniowskiego może startować każdy 

uczeń/uczennica lll LO niezależnie od jego klasy, czy ilości chętnych z 

danego rocznika. 

B. Każdy Kandydat na Członka Parlamentu Uczniowskiego startuje wraz z 

wiodącym pomysłem, którego realizacją będzie zajmował się w sytuacji 

wygrania wyborów. 

C. Kampania wyborcza zaczyna się nie później niż tydzień po wybraniu 

Prezydenta Parlamentu Uczniowskiego i polega na reklamowaniu danego 

pomysłu Kandydata, nie jego osoby.  

D. Wybory Członków Parlamentu Uczniowskiego następują drogą online, gdzie 

każdy uczeń, nauczyciel i pracownik administracyjny szkoły ma prawo do 

oddania głosu na wybrany przez niego pomysł, zgłoszony przez Kandydatów 

E. Wybory wygrywają po 3 osoby z każdego rocznika, których pomysły 

otrzymały najwyższe wyniki głosów.  

 

 

 

 



10. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące: 

A. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z Przewodniczącego oraz 10 

uczniów różnych klas pierwszych, którzy w danym roku szkolnym nie są 

kandydatami do PU. 

B. Przebieg wyborów monitorują opiekun PU wraz z uczniowską Komisją 

wyborczą 

C. Do godziny 14:00 w dniu wyborów opiekun PU przyjmuje zgłoszenia o 

ewentualnych nieprawidłowościach w przebiegu głosowania. 

D. Wybory odbywają się w drugiej połowie października od godziny 9:00 do 

13:00 

E. Wybory odbywają się na auli – lokalu wyborczym, przeprowadzane przez 

Uczniowską Komisję Wyborczą z zachowaniem warunków tajności. 

F. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją 

Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji 

uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz 

wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i 

wrzucenie karty do urny wyborczej. 

G. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie znaku  X (dwóch krzyżujących 

się linii), które znajdują się w polu przy nazwisku wybranego kandydata na 

Prezydenta Parlamentu Uczniowskiego. 

H. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy 

więcej niż jednym postulacie kandydata z rocznika,  jeżeli na karcie nie 

postawiono żadnego znaku „X” lub jeśli przecięcie linii znajduje się poza 

wyznaczonym polem.  

I. Przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg kampanii oraz 

wyborów rozpatruje komisja w składzie : Przewodniczy Uczniowskiej Komisji 

Wyborczej i  Opiekun  PU. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawo do wnioskowania o zmiany w zapisach regulaminu, jego 

uzupełnieniu mają: 

a. Dyrektor szkoły 

b. Opiekun Samorządu 

c. Parlament Uczniowski. 

2. Regulamin został uchwalony i zatwierdzony w dniu 02.09.2022 i obowiązuje 

do odwołania. 

 

 

Zaakceptowano: 

 

Dyrektor szkoły                                 Opiekun PU 

    


