
REGULAMIN PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy 

Postanowienia ogólne:  

§ 1 

1. Parlament Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I LO. 

2. Organy Parlamentu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Liceum. 

3. Zasady działania  organów  Parlamentu  Uczniowskiego  Liceum  określa 
Regulamin Parlamentu Uczniowskiego. 

Prezydium Parlamentu Uczniowskiego:  

§ 2 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego składa się z czterech osób: 
a) przewodniczącego. 
b) zastępcy przewodniczącego, 
c) rzecznika praw ucznia, 
d) rzecznika informacji. 

2. Przedstawiciele Prezydium współpracują za sobą tworząc zorganizowany zespół, pomimo 
podziału na określone funkcje. 

3. Zasady wyboru Prezydium Parlamentu Uczniowskiego określa Regulamin Wyborów 
do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Legnicy. 

Zadania Parlamentu Uczniowskiego:  

§ 3 

1. Do zadań Parlamentu Uczniowskiego należy m.in.: 
a) aktywny udział w spotkaniach organizowanych przez Prezydium PU,  
b) aktywny udział w życiu szkoły jak i w inicjatywach organizowanych przez szkołę, 
c) reprezentowanie klasy w kontaktach z nauczycielami Liceum,  
d) reprezentowanie środowiska uczniowskiego w szkole oraz na zewnątrz, 
e) przekazywanie informacji dotyczących inicjatyw organizowanych w Liceum,  
f) współpraca z Prezydium PU.  
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Zadania Prezydium Parlamentu Uczniowskiego:  

§ 4 

1. Do zadań Prezydium Parlamentu Uczniowskiego należy m.in.: 
a) reprezentowanie środowiska uczniowskiego w szkole oraz na zewnątrz, 
b) współorganizowanie imprez szkolnych przygotowywanych przez uczniów, 
c) prowadzenie uroczystości takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie 

uczniów klas I, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Rocznica 
Odzyskania Niepodległości, Dzień Semestru, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, pożegnanie absolwentów Liceum, zakończenie roku szkolnego, 

d) ustalanie wyników rywalizacji klas w konkursie o „Wielką Sowę”. 

2. Członkom Prezydium Parlamentu Uczniowskiego przysługują dodatkowe obowiązki 
zgodne z obejmowaną funkcją: 

a) Przewodniczącego - reprezentowanie szkoły i głosu uczniów w przestrzeni 
publicznej, kontrolowanie i zarządzanie planem Parlamentu Uczniowskiego,  

b) Zastępcy Przewodniczącego - aktywna pomoc w zadaniach Przewodniczącemu, 
współpraca z zespołem, gotowość do podjęcia inicjatywy w przypadku 
niedyspozycyjności przewodniczącego,  

c) Rzecznika Praw Ucznia - występowanie w roli mediatora w relacjach uczeń - 
nauczyciel, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów zgłoszonych przez uczniów 
Liceum, dbanie o komfort uczniów,   

d) Rzecznika Informacji - stała i aktywna współpraca z administratorami oficjalnych 
mediów społecznościowych Liceum (Facebook, Instagram, strona WWW).  

Kompetencje i zasady organizowania 
 zgromadzenia ogółu uczniów: 

§ 5 

1. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego ma obowiązek zorganizować dwa zebrania 
w czasie jednego semestru. Na początku semestru w celu stworzenia planu pracy 
Parlamentu Uczniowskiego z uwzględnieniem udziału poszczególnych oddziałów 
oraz na zakończenie semestru w celu podsumowania działań w minionym okresie. 

2. Prezydium Parlamentu Uczniowskiego ma prawo organizacji zebrań ogółu uczniów 
dotyczących spraw bieżących i/lub na wniosek przedstawicieli poszczególnych 
oddziałów. 
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Uprawnienia Parlamentu Uczniowskiego: 

§ 6 

1. Parlament Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących takich 
podstawowych spraw,  jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami edukacyjnymi, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 
z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Parlamentu Uczniowskiego 

§ 7 

1. Parlament Uczniowski ponadto: 
a) wydaje opinie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 
b) występuje w sprawach określonych w Statucie, 
c) przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego zapraszani są na 2 posiedzenia 

plenarne Rady Pedagogicznej, kończącej I semestr i kończącej rok szkolny, 
d) Dyrektor Liceum zapewnia organom Parlamentu Uczniowskiego organizacyjne, 

w tym lokalowe, warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami 
poprzez opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 

Postanowienia końcowe: 

§ 8 

1.  O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane 
są większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do 
głosowania. 

2. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Parlamentu Uczniowskiego mogą być 
zgłaszane przez Prezydium Parlamentu Uczniowskiego lub na wniosek 
przewodniczących poszczególnych oddziałów.  

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum. 

Regulamin uchwalony 22.12.2020 

Julia Giza  
Przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego  

w roku szkolnym 2020/2021
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