
REGULAMIN PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. IGNACEGO JANA 
PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE

Podstawa prawna:
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Rozdział 3 - Prawa i obowiązki członków Parlamentu
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Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Parlament Uczniowski, zwany dalej Parlamentem, jest zrzeszeniem wszystkich 
uczniów z klas IV-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 

     im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

Podstawą działania szkoły jest Statut Szkoły.

2. Organy Paralmentu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Działalność Parlamentu wspiera i nadzoruje Opiekun Parlamentu. 

§ 2 

1. Parlament działa na terenie OSM 1stopnia, ul. Basztowa 8, może także 
podejmować działania na terenie miasta i regionu.

Rozdział 2 Zadania Parlamentu Uczniowskiego

§ 3

1. Celem Parlamentu Uczniowskiego OSM 1st. W Krakowie jest kształtowanie postaw 
samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, wspieranie postaw 
prowadzących do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej.

2. Realizacja zadań Parlamentu jest połączona z dbałością o kształtowanie i 
rozwijanie postaw obywatelskich, dbanie o dobre imię szkoły oraz kultywowanie i 
wzbogacanie tradycji szkolnej.

3. Do zadań Parlamentu należy w szczególności:

1) Prowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do parlamentu Uczniowskiego w 
klasach IV-VI.
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2) Cykliczne przeprowadzanie sesji Parlamentu.
3) Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
4) Propagowanie praw i obowiązków obywatelskich, popularyzacja wśród uczniów 

zasad demokracji oraz rozpowszechnianie wśród uczniów postawy aktywnego 
obywatela.

5) Obrona praw ucznia.
6) Organizacja i przeprowadzanie uroczystości szkolnych oraz organizowanie 

życia kulturalnego Szkoły.
7) Promowanie wśród uczniów aktywnych postaw społecznych.
8) Włączanie się w akcje charytatywne oraz imprezy miejskie.
9) Organizacja i przeprowadzanie konkursów ogólnoszkolnych.
10)Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, życzliwych i pracowitych.
11)Współpraca z gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców.

Rozdział 3 Prawa i obowiązki członków Parlamentu

§ 4

1. Parlament Uczniowski jest reprezentowany przez deputowanych oraz prezydium 
Parlamentu. 

2. Prezydium Parlamentu.

1)  Prezydium Parlamentu tworzą: Marszałek Parlamentu, Z-ca Marszałka,  Rzecznik 
Praw Ucznia, Z-ca Rzecznika Praw Ucznia, Sekretarz,  Skarbnik. 

2) W sytuacjach wyjątkowych, wymagających szczególnie wytężonej pracy 
Parlamentu, przewiduje się wybór dodatkowych członków Prezydium, w 
ogólnoszkolnych wyborach demokratycznych, w liczbie adekwatnej do potrzeb i 
planowanych zadań. 

§ 5 

1. Każdy członek Parlamentu jest zobowiązany:

1) dbać o dobre imię Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1st. W Krakowie.

2) przestrzegać Statutu, zaleceń Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego, 
przedstawicieli Parlamentu Szkolnego, zwanym dalej Deputowanymi, oraz zasad 
etyki;

3) sumiennie wykonywać zadania Parlamentu; realizować zadania przydzielone na 
sesji plenarnej Parlamentu oraz dostarczać sprawozdania z przeprowadzonych akcji.

4) ochraniać mienie szkoły, Parlamentu oraz zwalczać jego marnotrawienie. 

§ 6 

1. Członek Parlamentu ma prawo zgłaszać swoje propozycje do Parlamentu poprzez:
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1) bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Parlamentu.

2) kontakt z Deputowanymi, biorącymi udział w obradach Parlamentu.

3) bezpośrednie zgłoszenie propozycji na sesji Parlamentu.

2. Członek Parlamentu ma także prawo wybierać i być wybieranym do władz i 
organów Parlamentu. 

§ 7 

1. Deputowani pracują w  sekcjach, powoływanych na plenarnym posiedzeniu 
Parlamentu Uczniowskiego. 

2. Każda sekcja  składa się z trzech deputowanych 

3. Zadania danej sekcji są określane na sesji plenarnej Parlamentu. 

4. Realizacja zadania przez Sekcję zostaje uznana za zakończoną, z chwilą złożenia 
przez nią sprawozdania z przebiegu akcji/imprezy na najbliższej sesji Parlamentu. 

§ 8 

1. Deputowani mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zebraniach Parlamentu.

2.  W sesjach zwyczajnych Parlamentu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 

3. Za usprawiedliwioną nieobecność na zebraniu Parlamentu uważa się taką, która 
spowodowana była chorobą, usprawiedliwioną nieobecnością w szkole, pracą 
pisemną lub odpowiedzią ustną oraz innymi ważnymi powodami. We wszystkich 
sytuacjach prócz choroby, należy przedstawić powód swojej nieobecność na 
najbliższym zebraniu Parlamentu. 

4. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności, Prezydium Parlamentu 
odbiera na zawsze mandat poselski owej osobie/osobom. 

6. W przypadku sytuacji z ust.4, klasa zobowiązana jest w ciągu 5 dni do wybrania 
następnego Deputowanego i powiadomienia o tym Prezydium Parlamentu. 

7. W przypadku niekompetencji członka Parlamentu (Deputowanego lub członka 
Prezydium), Opiekun Parlamentu lub Prezydium Parlamentu mają prawo odwołać go 
z pełnionej funkcji.

1) Opiekun Parlamentu może odwołać członka Parlamentu samodzielnie.

2) Odwołanie członka Parlamentu przez Prezydium odbywa się na nadzwyczajnej 
sesji Prezydium. Członek Parlamentu może zostać odwołany po głosowaniu, w 
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którym za jego odwołaniem opowie się większość głosujących.

8. Niekompetencją jest, między innymi, niewypełnienie obowiązków i zadań 
wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z Regulaminem 
Parlamentu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę 
społeczności uczniowskiej, Parlamentu Uczniowskiego i innych organów szkolnych,  a 
także zachowanie niegodne ucznia, sprzeczne ze Statutem Szkoły.

9.Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odpowiedzi na stawiane 
zarzuty na najbliższej sesji Parlamentu. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich 
argumentów Parlament w drodze głosowania może zmienić decyzję.

Rozdział 4 Władze i organy Parlamentu

§ 9

1. Pracą Parlamentu kieruje Prezydium Parlamentu. 

§ 10

1. Parlament szkolny  reprezentują Deputowani, wybrani przez uczniów klasy, oraz 
Prezydium Parlamentu. 

2. Zebranie Parlamentu zwoływane jest przez Przewodniczącego Parlamentu i 
odbywa się, co najmniej raz w miesiącu lub w szczególnych przypadkach w 
ustalonym przez Prezydium dodatkowym terminie.

3.  Zebrania Parlamentu odbywają się po godzinach zajęć. 

4.  Nadzwyczajne zebrania Parlamentu może być ponadto zwoływane w każdym 
czasie przez Przewodniczącego lub Opiekuna w celu wyjaśnienia lub omówienia 
inicjatywy uczniowskiej lub Parlamentu.

5.  W przypadku gdy nadzwyczajne zebranie Parlamentu odbywa się na lekcjach, 
wymagana jest zgoda Dyrekcji szkoły. 

6.  W zebraniu Parlamentu mogą brać udział osoby spoza niego, w przypadku, gdy 
zostaną na nie zaproszone przez Przewodniczącego lub opiekuna, bądź chcą 
przedstawić na forum Parlamentu swoją propozycję. 

7.  Kalendarz sesji Parlamentu ustalany jest na sesji plenarnej Parlamentu. W 
przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej osoby biorące udział w zebraniu Parlamentu, 
winne zostać o tym fakcie zawiadomione na dzień przed zebraniem lub w przypadku 
szczególnych sytuacji w dzień zebrania. 

8.  W przypadku, gdy sesja Parlamentu odbywa się na godzinie lekcyjnej, na której 
klasie zapowiedziana została praca pisemna lub odpowiedź ustna, Delegaci klasowi 
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mają obowiązek pójść na lekcję, zgłosić Prezydium powód nieobecności na spotkaniu 
Parlamentu, a następnie dowiedzieć się o tematy poruszane na zebraniu. 

§ 11 

1.  Aby przegłosować projekt, wymagana jest bezwzględna większość głosów 
(50% +1). 

2.  Do zmiany Opiekuna, bądź rozpisania przedterminowych wyborów na 
Przewodniczącego, wymagane jest 3/4 głosów. 

§ 12 

1. Do kompetencji Parlamentu należy:

1) uchwalenie statutu Parlamentu i jego ewentualnych zmian;

2) ustalanie kierunków działania uczniów zasad realizacji zadań Parlamentu;

3) reprezentowanie uczniów OSM 1st. W Krakowie

4) organizowanie imprez kulturalnych, charytatywnych itp.; 

§ 13

1. Prezydium Parlamentu tworzą:

1) Marszałek Parlamentu

2) Zastępca Marszałka

3) Rzecznik Praw Ucznia

4) Zastępca Rzecznika

5) Sekretarz

6) Skarbnik

§ 14 

1. Prezydium Parlamentu wybiera Przewodniczący zasięgając opinii Parlamentu.

2. Przewodniczący ma prawo zmienić skład Prezydium lub przydział funkcji w 
Prezydium w dowolnym terminie, za zgodą Opiekuna Parlamentu, jeśli uważa, że 
członek Prezydium nie wywiązuje się z obowiązków.
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3. Do kompetencji Prezydium Parlamentu należy:

1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych;

2) nadzór nad działalnością Parlamentu; 

§ 15

1. Opiekun Parlamentu wybierany jest przez Dyrekcje.

2. Kadencja Opiekuna jest bezterminowa, zmiana może nastąpić z powodu rezygnacji 
z pełnionej funkcji lub po przegłosowaniu zmiany Opiekuna przez Parlament. 

§ 16

1. Do kompetencji Opiekuna należy:

1) nadzorowanie pracy Prezydium i Parlamentu;

2) pomoc przy pracy Prezydium i Parlamentu;

3) nadzorowanie finansów Parlamentu;

Rozdział 5 Majątek i fundusze Parlamentu

§ 17

1. Fundusze Parlamentu pochodzą z:

1) dochodów własnych Parlamentu
2) Subwencji Rady Rodziców
3) Wsparcia finansowego pozyskanych sponsorów.
4) Wsparcia finansowego organizacji i instytucji zainteresowanych działalnością 

Parlamentu.

2. Parlament może tworzyć własne fundusze, z przeznaczeniem na działalność 
statutową poprzez organizowanie zbiórek, loterii, kiermaszów itp. 

3. Dysponentami uzyskanych funduszy jest Parlament Uczniowski.
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1)  Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem 

4. Skarbnik Parlamentu prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich 
przeprowadzonych przez Parlament operacji finansowych na bieżąco. Ponadto 
przedstawia sprawozdania półroczne.

5. Parlament ma za zadanie, co roku publicznie rozliczyć się z funduszy Parlamentu.

 

§ 18

Uzyskane przychody, Parlament przeznacza na wykonywanie założeń statutowych 
Parlamentu. 

§ 19

Wgląd do paragonów, rachunków, itp., ma każdy uczeń szkoły po ustaleniu 
dogodnego terminu ze Skarbnikiem Parlamentu. 

§ 20 

Aby otrzymać finansowe wsparcie dla inicjatywy Parlamentu wymagana jest pisemna 
prośba z załączoną argumentacją i opisem przedsięwzięcia. Po otrzymaniu dotacji, 
Parlament zobowiązany jest do rozliczenia się z wydatków i przedstawienie właściwej 
dokumentacji oraz zwrot ewentualnej reszty.

§ 21

1. W miarę możliwości finansowych Parlament może wspomagać inicjatywy 
uczniowskie. Decyzję o wspomożeniu inicjatywy uczniowskiej podejmuje 
Przewodniczący, który ma obowiązek skonsultować swoją decyzję z członkami 
Parlamentu.

2. Organizatorzy dofinansowanej przez Parlament imprezy są zobowiązani dostarczyć 
w ciągu 3 dni szkolnych sprawozdanie i rachunki do przedstawiciela Prezydium.

Rozdział 6 Ordynacja wyborcza

§ 22

Wybory do Parlamentu uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie oraz 
odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 23 

1.Kadencja Parlamentu Uczniowskiego trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę 
samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez dwie 
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kadencje.

2. Po upływie roku odchodzące Prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory. 

§ 24 

1.Wybory do Parlamentu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu, w ostatni piątek 
miesiąca.

2. Termin wyborów podawany jest do wiadomości uczniów w pierwszym tygodniu 
nauki w każdym kolejnym roku szkolnym poprzez ogłoszenie przez radiowęzeł, 
obwieszczenie w gazecie szkolnej oraz obwieszczenie w gablocie Parlamentu.

3. O zasadach przeprowadzania wyborów informuje Komisja Wyborcza  co najmniej 
dwa tygodnie przed wyborami.

§ 25 

1. Wybory do Prezydium Parlamentu organizuje Komisja Wyborcza powołana przez 
Parlament. Komisja składa się z 5 uczniów. W skład Komisji wyborczej wchodzi:

1) Przewodniczący Komisji 
2) Członkowie Komisji w liczbie trzech
3) Mąż Zaufania wybrany spośród uczniów nie kandydujących

2. Członkowie Komisji Wyborczej tworzą jednocześnie komisję skrutacyjną.

3. Członków Komisji Wyborczej wybiera Parlament po zasięgnięciu opinii Opiekuna, 
na ostatniej sesji roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym będą 
odbywały się wybory. 

4. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie:

1)  przewodniczącego,
2) zastępcę, 
3) sekretarzy.

5. Zadania Komisji Wyborczej:

1) Ogłoszenie dokładnego terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej i wyborów.
2) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów (Przewodniczący+Z-ca Przew.z każdej 

klasy+ 1 osoba zwana Asystentem Parlamentu)
3) Przygotowanie kart do głosowania
4) Przygotowanie list wyborczych
5) Ułożenie harmonogramu głosowania klas i zapoznanie klas z harmonogramem
6) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów
7) Przeprowadzenie wyborów
8) Podliczenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów
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9) Sporządzenie Sprawozdania z Wyborów oraz obliczenie frekwencji wyborczej.

§ 26

1. Wybory odbywają się w dzień po zakończeniu kampanii wyborczej

2. Każda klasa głosuje pod opieka nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia 
lekcyjne. Kolejne klasy są zapraszane do udziału w wyborach przez przedstawicieli 
Parlamentu według ustalonego harmonogramu.

3. Głosujący wypełnia kartę do głosowania (poprzez postawienie znaku X przy 
nazwisku wybranego kandydata), otrzymaną od Komisji Wyborczej. Po wypełnieniu 
karty wrzuca ją do urny.

4. Przed przystąpieniem do głosowania uczeń-wyborca jest zobowiązany okazać 
członkom Komisji Wyborczej ważną legitymację OSM 1st. Odebranie karty do 
głosowania uczeń potwierdza podpisem na liście.

5. 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".

6. Karty do głosowania pozostają nienaruszone przez cztery tygodnie po wyborach i 
są przechowywane przez Opiekuna. 

§ 27 

1. Przewodniczącym Prezydium Parlamentu zostaje kandydat, który uzyskał 
największą liczbę głosów. 

2. Rozdział pozostałych funkcji dokonywany jest na pierwszym spotkaniu Prezydium 
Parlamentu z Opiekunem, nie później niż w dwa tygodnie po wyborach. 

§ 28 

1.Przewodniczący elekt składa w obecności Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 
Parlamentu oraz całej społeczności uczniowskiej następującą przysięgę: 

Obejmując z woli uczniów klas IV-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1st. W  
Krakowie  funkcję Marszałka Parlamentu Uczniowskiego, uroczyście obiecuję  

dbać o dobre imię Szkoły, rzetelnie i sumiennie wypełniać powierzone mi  
zadania, a swoim zachowaniem i postawą dawać przykład do naśladowania.

2. Z chwilą zaprzysiężenia Przewodniczącego rozpoczyna się kadencja całego 
Parlamentu.

3. Zaprzysiężenie elekta powinno odbywać się w miarę możliwości na apelu 
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ogólnoszkolnym. 

§ 29 

1. Asystenci i do Parlamentu wybierani są corocznie, z pozostałych  osób biorących 
udział w wyborach w wyborach demokratycznych równych, tajnych i bezpośrednich. 

2. Asystentem do Parlamentu może zostać uczeń, którego kandydatura zostanie 
zgłoszona do wyborów przez osoby z tej samej klasy lub przez wychowawcę. Uczeń 
może zgłosić własną kandydaturę. 

3.  Niezbędna jest zgoda kandydata na udział w wyborach.

4.  Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy, a także legitymować 
się zachowaniem dobrym lub wyższym na koniec roku szkolnego poprzedzającego 
rok szkolny, w którym odbywają się wybory. 

5. Lista Asystentów, wybranych w wyborach klasowych, jest ogłaszana do końca 
września każdego roku szkolnego i zatwierdzana przez opiekuna Parlamentu i 
Dyrekcję Szkoły. 

6. W dzienniku lekcyjnym każdej klasy powinna znaleźć się notatka z wyborów oraz 
imię i nazwisko wybranego Asystenta, wraz z podpisem wychowawcy klasy i datą 
wyborów. 

§ 30 

Wybory na Marszałka Parlamentu, poprzedzane są kampanią wyborczą oraz 
rzeczową debatą, w której biorą udział wszyscy kandydaci. 

§ 31 

W przypadku  gdy chęć do uczestnictwa w wyborach złoży tylko jeden kandydat, 
obowiązkowo odbyć musi się spotkanie kandydata ze społecznością szkolną w celu 
przedstawienia swojego programu wyborczego. 

§ 32 

1. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, klasę i podpis kandydata. 

2. Zgłoszenie  należy przekazać najpóźniej na 5 dni przed głosowaniem.

3.  Kandydatami na Marszałka  mogą być uczniowie klas IV-VI

4. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego 

11



programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej. 

5. Przez kampanię wyborcza rozumiana jest akcja informacyjna podjęta na terenie 
szkoły, realizowana poprzez: plakaty, ulotki, happeningi, prezentacje kandydatów na 
przerwach, publikacje na stronach internetowych szkoły  itp.

6.  Kampania wyborcza może przyjąć także dowolną, inną od wymienionych formę, 
pod warunkiem zgodności planowanych działań z niniejszym Statutem oraz Statutem 
Szkoły. 

§ 33 

1. W przypadku nieuczciwej walki podczas kampanii wyborczej, Komisja Wyborcza 
ma prawo nanieść kary, usunąć kandydata z listy, oraz wnieść o obniżenie oceny ze 
sprawowania.

2. 24 godziny przed wyborami obowiązuje cisza wyborcza. 

§ 34 

Wszelkie zażalenia dotyczące przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej należy 
zgłaszać do Opiekuna w terminie do siedmiu dni po zakończeniu wyborów. 

§ 35

Parlament ma prawo przedłużyć kadencję Przewodniczącego o jeden rok poprzez 
aklamację.

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 36

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły 
Prezydium Parlamentu może zapraszać na sesje przedstawicieli samorządów 
uczniowskich innych szkół oraz organizacji i instytucji zainteresowanych współpracą z 
Parlamentem OSM I st. 

§ 37 

Parlament Uczniowski OSM I st. może formułować i przedstawiać opinie i wnioski we 
wszystkich sprawach szkoły, szczególnie w tych, które dotyczą realizacji 
podstawowych praw ucznia. 

§ 38 

Parlamentowi Uczniowskiemu OSM I st. W Krakowie  przysługuje prawo do 
organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
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§ 39 

Parlament Uczniowski ma prawo do wyboru i nagrodzenia najaktywniejszych uczniów. 
Parlament uczniowski może być organizatorem konkursów ogólnoszkolnych, 
dysponuje możliwością przyznawania dyplomów, wyróżnień i nagród. 

§ 40 

Parlament Uczniowski ma prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku 
poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna oraz dysponuje możliwością 
powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów występujących w 
społeczności uczniowskiej.

§ 41 

1. Parlament uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację 
uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrekcję 
Szkoły.

3. Wszyscy członkowie Parlamentu są zaznajomieni z treścią  Regulaminu. Oryginał 
znajduje się w Bibliotece.

§ 42 

1.Wszelkie zmiany w Regulaminie Parlamentu muszą być zgodne ze Statutem Szkoły 
oraz zaakceptowane przez Opiekuna Parlamentu. 

2.Każdorazowa zmiana lub/i aktualizacja Regulaminu wymaga poparcia 3/5 
statutowej liczby członków Parlamentu.
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