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REGULAMIN PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO 

Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 

w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jednol. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

 poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jednol. Dz. U. z 2003 r. nr 118, 

poz. 1112;) 

2. Statut Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Gdańsku. 

2. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, który jest organem szkoły, 

przyjmuje nazwę - Parlament Uczniowski. 

3. Parlament Uczniowski współpracuje z pozostałymi organami szkoły na równych prawach. 

4. Kompetencje Parlamentu Uczniowskiego określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz Statut 

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. 

5. Parlament Uczniowski Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ma prawo wybrać spośród 

nauczycieli szkoły swego opiekuna. 

6. Na wniosek ustępującego Prezydium Parlamentu Uczniowskiego – Dyrektor Szkoły 

zarządza wybory nowego Prezydium Parlamentu Uczniowskiego, wybory nauczyciela – 

opiekuna, ogłasza ordynację wyborczą, powołuje Komisję Wyborczą, ustala termin 

wyborów.  

7. Szczegółowe zasady działania Parlamentu Uczniowskiego określa, wydany na podstawie 

Statutu, regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną oraz przedstawicieli wszystkich klas. 

 

 

Rozdział II 

Ordynacja wyborcza do Prezydium  

Parlamentu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła 

 

§ 1 

 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku 

jest wybierane przez wszystkich uczniów Gimnazjum w równym, powszechnym, 

bezpośrednim oraz tajnym głosowaniu. 
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§ 2 

 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego składa się z 15 uczniów - po 5 przedstawicieli 

z poziomu klas I, II, III, którzy otrzymali w wyborach największą liczbę głosów. 

2. Kadencja Prezydium Parlamentu Uczniowskiego trwa jeden rok od momentu wyborów.  

 

§ 3 

 

1. Wybory do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego odbywają się na początku nowego roku 

szkolnego, najpóźniej do końca października. 

2. Wybory zarządza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z ustępującym Prezydium Parlamentu 

Uczniowskiego. 

3. Termin wyborów podawany jest do wiadomości uczniów w każdym kolejnym roku 

szkolnym poprzez ogłoszenia szkolne oraz obwieszczenie w gablocie Parlamentu 

Uczniowskiego. 

4. Komisja Wyborcza informuje społeczność szkolną o zasadach przeprowadzania wyborów, 

co najmniej dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem. 

 

§ 4 

 

1. Wybory do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego organizuje Komisja Wyborcza powołana 

przez Dyrektora Szkoły. 

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi: 

a) przewodniczący, 

b) członkowie – trzy osoby, 

c) gospodarze klas niekandydujący - dwie osoby. 

3. Członkowie Komisji Wyborczej tworzą jednocześnie Komisję Skrutacyjną. 

4. Zadania Komisji Wyborczej:  

a) ogłoszenie dokładnego terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej i wyborów, 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

c) przedstawienie listy kandydatów na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

ogłoszeń Parlamentu Uczniowskiego, 

d) przygotowanie list wyborczych, 

e) ułożenie harmonogramu głosowania klas i zapoznanie klas z harmonogramem, 

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów, 
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g) przeprowadzanie wyborów, 

h) podliczenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów, 

i) sporządzenie sprawozdania z wyborów oraz obliczenie frekwencji wyborczej. 

 

§ 5 

 

1. Wybory odbywają się w dzień po zakończeniu kampanii wyborczej. 

2. W dniu poprzedzającym wybory obowiązuje „cisza przedwyborcza”. 

3. Każdy uczeń oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. 

4. Każda klasa głosuje pod opieką nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia lekcyjne.  

5. Klasy są zapraszane do udziału w wyborach według ustalonego harmonogramu. 

6. Głosujący wypełnia kartę do głosowania otrzymaną od Komisji Wyborczej poprzez 

postawienie znaku  „x”  przy nazwisku wybranego kandydata, po wypełnieniu karty wrzuca 

ją do urny. 

7. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna, postawiono inny 

znak, nie ma ani jednego znaku „x” lub gdy zaznaczono więcej znaków „x”. 

8. Karty do głosowania pozostają nienaruszone przez cztery tygodnie po wyborach 

i są przechowywane przez opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 

 

§ 6 

 

1. Przewodniczącym Prezydium Parlamentu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 

2. W przypadku rezygnacji z funkcji przewodniczącego, powołany zostaje kandydat wybrany 

w sposób demokratyczny przez Prezydium Parlamentu Uczniowskiego.  

3. Podział pozostałych funkcji dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Prezydium 

Parlamentu Uczniowskiego - najpóźniej dwa tygodnie po wyborach. 

4. Kadencja Prezydium Parlamentu Uczniowskiego rozpoczyna się w dniu pierwszego 

posiedzenia Prezydium i ukonstytuowania się jego władz. 

 

§ 7 

 

1. Każda klasa ma prawo zgłosić jednego kandydata do Prezydium Parlamentu 

Uczniowskiego, wybranego w demokratycznych wyborach klasowych. 
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2. Uczeń może osobiście zgłosić swoją kandydaturę do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego 

pod warunkiem zebrania 30 głosów poparcia uczniów z całej szkoły. 

3. Niezbędna jest zgoda kandydata na udział w wyborach. 

4. Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy, legitymować się dobrą 

lub wyższą oceną zachowania uzyskaną w poprzednim roku szkolnym.  

 

§ 8 

 

1. Wybory do Parlamentu Uczniowskiego poprzedzane są kampanią wyborczą, w której biorą 

udział wszyscy kandydaci. 

2. Kandydaci mają 5 dni na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu 

wyborczego. 

3. Przez kampanię wyborczą rozumiana jest akcja informacyjna podjęta na terenie szkoły, 

z wykorzystaniem plakatów, ulotek, happeningów oraz prezentacji kandydatów podczas 

przerw między lekcjami. 

4.  Kampania wyborcza może przyjąć także inną od wymienionych formę, pod warunkiem nie 

naruszania postanowień Statutu Szkoły i Ordynacji Wyborczej. 

5. Przed dniem wyborów obowiązuje 24 godzinna cisza wyborcza. 

 

§ 9 

 

1. Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów, który zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

2. Protokół powinien zawierać: listę kandydatów do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego, 

nazwiska członków komisji, liczbę oddanych głosów na każdego kandydata, nazwiska nowo 

wybranych członków Prezydium Parlamentu Uczniowskiego, podpisy członków Komisji 

Wyborczej. 

 

§ 10 

 

1. Wybory mogą zostać unieważnione w przypadku naruszenia zasad Ordynacji Wyborczej. 

2. Wszelkie zażalenia dotyczące przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej można zgłaszać 

do Komisji Wyborczej w terminie do 7 dni od zakończenia wyborów. 
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Rozdział III 

Kompetencje Parlamentu Uczniowskiego 

 

§ 1 

 

1. Parlament Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 

 

2. Ponadto Parlament Uczniowski może opiniować: 

a) zapisy w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 

b) Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, 

c) ocenę pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela 

kontraktowego lub mianowanego, na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły, 

d) wprowadzenie w szkole jednolitego stroju uczniowskiego lub rezygnację z niego. 

 

 

Rozdział IV 

 Kompetencje Prezydium Parlamentu Uczniowskiego 

 

§ 1 

 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, 

rodziców, administracji oświatowej. 



7 

 

2. Przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego organizuje prace, prowadzi posiedzenia i jest 

reprezentantem Parlamentu Uczniowskiego w szkole i poza szkołą. 

3. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

4. Sekretarz odpowiada za dokumentację Parlamentu Uczniowskiego i publikacje na stronie 

internetowej szkoły. 

 

 

Rozdział V 

Posiedzenia Parlamentu Uczniowskiego 

 

§ 1 

 

1. Posiedzenia Prezydium Parlamentu Uczniowskiego odbywają się raz w tygodniu według 

harmonogramu. 

2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Prezydium Parlamentu Uczniowskiego poza 

ustalonym harmonogramem, powiadamiając wszystkich członków. 

3. Posiedzenia Prezydium Parlamentu Uczniowskiego mogą być również zwoływane w innym 

czasie z inicjatywy 1/3 członków Prezydium Parlamentu Uczniowskiego oraz na wniosek 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

4. W posiedzeniach Prezydium Parlamentu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor Szkoły 

lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Parlamentu 

Uczniowskiego. 

 

§ 2 

 

1. Członkowie Parlamentu Uczniowskiego mają prawo do: 

a) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat; 

b) głosowania na równych prawach we wszystkich podejmowanych decyzjach. 

2. Członkowie Parlamentu Uczniowskiego mają obowiązek aktywnego uczestniczenia 

w pracach tego zespołu. 
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Rozdział VI 

 Tryb podejmowania uchwał 

 

§ 1 

 

1. Uchwały Parlamentu Uczniowskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

2. Uchwały Parlamentu Uczniowskiego są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa 

członków Prezydium (quorum). 

3. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

Parlamentu Uczniowskiego, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 

§ 2 

 

1. Parlament Uczniowski dokonuje wyboru opiekuna spośród członków Rady Pedagogicznej 

Szkoły. 

2. Kadencja opiekuna Parlamentu Uczniowskiego trwa 3 lata. 

3. Opiekun może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji.  

4. Opiekun uczestniczy w posiedzeniach Parlamentu Uczniowskiego na prawach członka. 

5. Opiekun wspiera członków Parlamentu Uczniowskiego w realizacji poszczególnych zadań. 

6.  Opiekun realizuje bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z Parlamentem Uczniowskim. 

 

§ 3 

 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego bierze aktywny udział w wyborach Rzecznika Praw 

Ucznia Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II. 

 

 

Rozdział VII 

 Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 


