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REGULAMIN PARLAMENTU

Dział I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1
ZAPRZYSIĘŻENIE PARLAMENTU

Art. 1
1. Prezydentem jest Organ Prowadzący Szkołę Grażyna Maria Miller.
2. Premierem jest Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego Joanna Miller-Stępień.
3. Marszałkiem Seniorem Sejmu jest Dyrektor Operacyjny Franciszek Miller.
4. Marszałkiem Seniorem Senatu jest Dyrektor ds. Egzaminów Marcin Urbański.

Art. 2
1. Zaprzysiężenie nowego Parlamentu otwiera Prezydent.

Art. 3
1. Parlamentarzyści na uroczystym zaprzysiężeniu Parlamentu składają ślubowanie według 

ustalonej roty.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty każdy z kolejno wywołanych 

parlamentarzystów powstawszy, wypowiada słowo "ślubuję".

Art. 4
1. Prezydent przyjmuje ślubowanie Marszałka Seniora Sejmu.
2. Prezydent przyjmuje ślubowanie Marszałka Seniora Senatu.
3. Prezydent przyjmuje ślubowanie Marszałka Sejmu.
4. Prezydent przyjmuje ślubowanie Marszałka Senatu.
5. Prezydent przyjmuje ślubowanie Wicemarszałka Sejmu.
6. Prezydent przyjmuje ślubowanie Wicemarszałka Senatu.
7. Prezydent przyjmuje ślubowanie pozostałych członków Parlamentu.



Art. 5
1. Marszałkiem Sejmu zostaje uczeń wskazany przez Marszałków Seniorów.
2. Marszałkiem Senatu zostaje uczeń wskazany przez Marszałków Seniorów.
3. Wicemarszałkiem Sejmu zostaje uczeń wskazany przez Marszałków Seniorów.
4. Wicemarszałkiem Senatu zostaje uczeń wskazany przez Marszałków Seniorów.

Art. 6
1. Członkami Komisji Sprawiedliwości zostają przewodniczący klas, zastępcy 

przewodniczących, skarbnicy, wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą samorządu 
klasowego.

2. Członkami Dream Team Anagry zostają najbardziej aktywni uczniowie, którzy biorą udział 
w eventach organizowanych przez szkołę, wskazani przez Marszałków Seniorów.

Art. 7
1. Kadencja Parlamentu trwa jeden rok szkolny.

Rozdział 2
PARLAMENTARZYŚCI

Art. 8
1. Parlamentarzystą może być wyłącznie uczeń, który ma co najmniej 80 % obecności, nie ma 

więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
przestrzega wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole, zachowuje się odpowiednio 
w stosunku do całej społeczności szkolnej. Inaczej parlamentarzysta może być odwołany 
przez Komisję Sprawiedliwości na wniosek Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu 
(możliwy powrót po 3 miesiącach, jeżeli jest widoczna poprawa w zachowaniu i frekwencji 
ucznia)

2. Parlamentarzystę obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Parlamentu 
(Prezydium Parlamentu, Komisja Sprawiedliwości, Dream Team Anagry).

3. Do podstawowych obowiązków parlamentarzysty należy w szczególności: 
1) postępowanie zgodnie z przepisami regulaminu Parlamentu,
2) udział w posiedzeniach Prezydium Parlamentu, Komisji Sprawiedliwości, Dream Team 
Anagry,
3) stosowanie się do wynikających z Regulaminu Parlamentu poleceń Marszałka Sejmu i 
Marszałka Senatu,
4) godne reprezentowanie szkoły.

4. Obecność parlamentarzysty podczas Prezydium Parlamentu, Komisji Sprawiedliwości, 
Dream Team Anagry jest potwierdzana podpisem na liście obecności. Jeżeli 
parlamentarzysta nie będzie uczestniczyć czynnie w pracach Parlamentu, to zostaje 
natychmiast odwołany na wniosek z funkcji parlamentarzysty i nie będzie mógł już zostać 
ponownie wybrany do Parlamentu. Taki wniosek może zostać złożony przez Marszałka 
Sejmu, Marszałka Senatu, Wicemarszałka Sejmu, Wicemarszałka Senatu.

Art. 9
1. Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu biorą udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z 

prawem głosu.

Rozdział 3
ORGANY PARLAMENTU

Art. 10
Organami Parlamentu są: 



1) Marszałek Senior Sejmu
2) Marszałek Senior Senatu
3) Marszałek Sejmu,
4) Marszałek Senatu,
5) Wicemarszałek Sejmu,
6) Wicemarszałek Senatu.

Art. 11
Marszałek Senior Sejmu/Senatu
1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Parlamentu

1. Marszałek Sejmu/Senatu
1) stoi na straży praw i godności Parlamentu,
2) reprezentuje Parlament,
3) zwołuje posiedzenia Parlamentu,
4) przewodniczy obradom Parlamentu,
5) czuwa nad tokiem i terminowością prac Parlamentu,
6) kieruje pracami Prezydium Parlamentu i przewodniczy jego obradom, 
7) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom Prezydenta, Premiera,   
parlamentarzystów, uczniów skierowanym do Parlamentu, po zasięgnięciu odpowiedniej 
opinii,
9) nadaje bieg dokumentom przedkładanych przez Prezydenta i Premiera,
10) przedstawia okresowe oceny wykonania obowiązków Parlamentu; wnioski w tym 
zakresie przekazuje Prezydentowi i Premierowi.

2. Wicemarszałek Sejmu, Wicemarszałek Senatu
1) reprezentuje Parlament,
2) zastępuje w razie nieobecności Marszałka Sejmu/Marszałka Senatu,
3) ponosi pełną odpowiedzialność za działalność całego Parlamentu,
4) zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej organizacji oraz dobrego przepływu informacji 
między Parlamentem a pozostałymi uczniami,
5) może brać udział w posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości,
6) może brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Wychowawców,
7) dba o przestrzeganie zasad panujących w szkole.

Art. 11
Prezydium Parlamentu tworzą Marszałkowie i Wicemarszałkowie.

Art. 12
Prezydium Parlamentu: 

1) ustala plan prac Parlamentu,
2) dokonuje interpretacji Regulaminu Parlamentu,
3) opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Sejmu/Senatu,
4) organizuje współpracę między parlamentarzystami i koordynuje ich działania,
5) zatwierdza skład Samorządu Klasowego po konsultacjach z wychowawcą,
6) zatwierdza przyznanie i odebranie jokerów poszczególnym uczniom.

Art. 13
1. Porządek dzienny i termin posiedzenia Prezydium Parlamentu ustala Marszałek 

Sejmu/Senatu.
2. Marszałek Sejmu/Senatu może zaprosić na posiedzenie Prezydium Parlamentu również inne

osoby. 



3. Prezydium Parlamentu podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Marszałka Sejmu/Senatu.

Art. 14
1. Komisje parlamentarne są organami powołanymi do:

1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Parlamentu,
2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Marszałka 
Sejmu/Senatu lub Prezydium Parlamentu.

Art. 15
1. Ustanawia się następujące komisje:

1) sprawiedliwości,
2) dream team Anagry.

Art. 16
1. Komisja Sprawiedliwości:

1) uczeń przy otrzymaniu czwartego upomnienia skierowany jest przez wychowawcę albo 
nauczyciela (wniosek z uzasadnieniem) na Komisję Sprawiedliwości, która odbywa się w 
obecności: wychowawcy, psychologa, osób zainteresowanych w sprawie, 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia po zgłoszeniu swojej obecności.
2) po wysłuchaniu wszystkich stron podejmuje stosowną uchwałę większością głosów. 
Uchwała jest podpisywana przez wszystkie strony obecne na posiedzeniu i przekazywana do
Organu Prowadzącego Szkołę.
3) Organ Prowadzący Szkołę po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Sprawiedliwości 
podejmuje decyzję w terminie 3 dni.
4) Organ Prowadzący Szkołę decyzję przekazuje Komisji Sprawiedliwości, która informuje 
wychowawcę, w celu realizacji przedstawionych postanowień.
5) na wniosek wychowawcy może zająć się sprawą ucznia w przypadku zawieszenia w 
prawach ucznia lub skreślenia z listy uczniów.

1. Dream Team Anagry:
1) ustalanie na bieżąco harmonogramu roku szkolnego dotyczącego eventów związanych z 
fryzjerstwem, makijażem, stylizacją paznokci.

Dział II
POSTĘPOWANIE W PARLAMENCIE
Rozdział 1
POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Art. 17
1. Inicjatywa uchwałodawcza należy do: Prezydenta, Premiera, Marszałka Seniora Sejmu, 

Marszałka Seniora Senatu, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Wicemarszałka Sejmu, 
Wicemarszałka Senatu, Komisji Sprawiedliwości, Dream Team Anagry, Komisji Praktyk 
Kulturalnych.

Art. 18
1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej bądź ustnej Marszałkowi Sejmu/Senatu.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno:

1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania uchwały.
3. Marszałek Sejmu/Senatu może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały, jeżeli nie wyjaśni 

potrzeby i celu wydania uchwały.



Art. 19
1. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się na poszczególnych komisjach 

parlamentarnych.
2. Każdy z parlamentarzystów może zgłaszać poprawki do projektów uchwał.

Art. 20
1. Porządek głosowania jest następujący:

1) głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 

Art. 21
1. Marszałek Sejmu/Senatu przedkłada niezwłocznie Prezydentowi i Premierowi potwierdzony

swoim i innych parlamentarzystów (osób będących stronami w sprawie) podpisem tekst 
uchwały.

Art. 22
1. Uchwałę, której podpisania Prezydent albo Premier odmówił, przekazując ją wraz z 

umotywowanym wnioskiem Parlamentowi do ponownego rozpatrzenia.
2. Jeżeli Parlament ponownie nie uchwali uchwały, postępowanie uchwałodawcze ulega 

zamknięciu.

Rozdział 2
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PETYCJI

Art. 23
1. Każdy z uczniów ma prawo wystąpić z petycją do Parlamentu.
2. Petycję złożoną w formie pisemnej bądź ustnej Marszałkowi Sejmu/Senatu, który dalej 

kieruje do właściwej komisji parlamentarnej.

Art. 24
1. Rozpatrzenie petycji obejmuje przedstawienie petycji przez ucznia, dyskusję oraz 

rozstrzygnięcie w sprawie sposobu załatwienia petycji.
2. Sposobem załatwienia petycji może być w szczególności:

1) wniesienie przez Parlament projektu uchwały, 
2) uwzględnienie przez Parlament żądania będącego przedmiotem petycji,
3) nieuwzględnienie przez Parlament żądania będącego przedmiotem petycji. 

Rozdział 3
POSIEDZENIA KOMISJI PARLAMENTARNYCH

Art. 25
Komisje parlamentarne obradują na posiedzeniach. 

Art. 26
1. Prezydium komisji parlamentarnej kolegialnie kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji, 
2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, 
3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń, 
4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie 
przygotowanych materiałów, 
5) wyznacza sekretarzy na posiedzenia komisji.



2. Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek 
dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski parlamentarzystów.

3. Prezydium komisji informuje Prezydenta i Premiera/Parlament o przebiegu prac komisji.
4. Prezydium komisji może zwrócić się do Prezydenta, Premiera, Parlamentu o przedstawienie 

stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez parlamentarzystę w toku 
posiedzenia komisji.

5. Prezydium komisji podejmuje uchwały większością głosów chyba że, Prezydium komisji 
uzna, iż głosowanie odbyło się w sposób nieodpowiedni, w takim przypadku Prezydium 
komisji ponownie zarządza głosowanie (może być większością głosów, może być 
przeprowadzone w inny sposób). W wypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji.

Art. 27
1. Komisje parlamentarne na swoich posiedzeniach w szczególności:

1) rozpatrują projekty uchwał, 
2) zajmują się przedmiotem działalności poszczególnej komisji.

2. Obradami komisji kieruje przewodniczący; w razie nieobecności przewodniczącego 
obradami komisji kieruje jego zastępca.

Art. 28
1. Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w terminach określonych przez 

przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
3. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia 

Prezydenta i Premiera, Parlament, członków komisji.

Art. 29
1. Na żądanie prezydium komisji Prezydent, Premier są obowiązani uczestniczyć w 

posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu działania. 
Osoby te mogą upoważnić pisemnie swego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

2. Prezydium komisji lub jej przewodniczący może zaprosić inne osoby niż wymienione w ust.
1 do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Art. 30
1. Komisja parlamentarna uchwala projekty uchwał.

Art. 31
1. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z 

przewodniczących komisji.
2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują uchwały większością głosów.

Art. 32
1. Uchwały komisji zapadają większością głosów chyba że, Prezydium komisji parlamentarnej

zdecyduje o innym sposobie podjęcia uchwały.
2. W przypadku uzyskania w głosowaniu nad wnioskiem równej liczby głosów, o przyjęciu 

albo o odrzuceniu uchwały w tej sprawie rozstrzyga głos prowadzącego obrady, jeżeli nie 
wstrzymał się on od głosu.

Art. 33
1. W sprawach przekazanych komisji do rozpatrzenia przez Prezydenta, Premiera, Parlament 

komisja parlamentarna przedstawia sprawozdanie.



Art. 34
1. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe 

stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Protokół obejmuje krótki opis przebiegu posiedzenia, a w załączniku zredagowany 

stylistycznie pełny zapis jego przebiegu. Do protokołu załącza się także listy obecności, 
teksty projektów, przyjętych sprawozdań, uchwał, opinii.

Art. 35
1. Na zakończenie kadencji komisja parlamentarna sporządza sprawozdanie ze swojej 

działalności.

Rozdział 4
JOKERY

Art. 36

1. Jokery są przyznawane na podstawie odrębnego regulaminu.
2. Parlamentarzysta mający na swoim koncie Jokery, ale nie wywiązujący się ze swoich 

wszystkich obowiązków wszystkie jokery może stracić. Decyduje o tym Prezydium 
Parlamentu.

Rozdział 5
PARLAMENTARNE PUNKTY KARNE

Art. 37

1. Parlamentarne punkty karne przyznawane są na podstawie odrębnego regulaminu.
2. Parlamentarzysta mający określoną ilośc parlamentarnych punktów karnych zostaje 

odwołany z Parlamentu (możliwość powrotu po 3 miesiącach).

Dział III
POSIEDZENIA PARLAMENTU
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 38
1. Parlament obraduje na posiedzeniach w ramach Prezydium Parlamentu, Komisji 

Parlamentarnych.
2. Przedmiotem obrad na posiedzeniach są w szczególności:

1) ustalenie planu działania,
2) projekty uchwał.

3. Prezydent, Premier uczestniczy w posiedzeniu, gdy uzna to za celowe. 
4. Prawo wstępu na salę posiedzeń Parlamentu mają również osoby zaproszone przez 

Marszałka Sejmu/Senatu.

Art. 39
1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
2. Osoby zainteresowane w sprawie mogą wziąć udział w posiedzeniu, ale muszą 

poinformować o tym Marszałka Sejmu/Senatu najpóźniej na dwa dni przed planowanym 
posiedzeniem (rodzic, prawny opiekun po zgłoszeniu swojej obecności).



Art. 40
1. Posiedzenia Parlamentu odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Parlamentu,

Komisje Parlamentarne.
2. Porządek dzienny posiedzenia Parlamentu ustala Marszałek Sejmu/Senatu.

Art. 41
1. Marszałek Sejmu/Senatu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Parlamentu 

oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.

Art. 42
1. Z przebiegu posiedzenia Parlamentu sporządza się protokół.

Rozdział 2
OBRADY PARLAMENTU

Art. 43
Obradami Parlamentu kieruje Marszałek Sejmu/Senatu.

Art. 44
1. Marszałek Sejmu/Senatu udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym 

posiedzenia.

Art. 45
1. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku 

dziennego i przebiegu posiedzenia.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 
2) głosowanie bez dyskusji.

3. O wniosku formalnym Parlament rozstrzyga większością głosów obecnych 
parlamentarzystów.

Rozdział 3
GŁOSOWANIE

Art. 46
1. Po zamknięciu dyskusji Marszałek Sejmu/Senatu oznajmia, że Parlament przystępuje do 

głosowania.
2. Głosowanie dotyczące ogólnych uchwał, wniosków jest jawne i odbywa się przez:

1) podniesienie ręki.
3. Głosowanie dotyczące osób jest tajne i odbywa się przez:

1) zagłosowanie na karcie głosowania (głos przeciw wymaga odpowiedniego co do danej 
sytuacji uzasadnienia, inaczej głos nie będzie brany pod uwagę).

4. Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Sejmu/Senatu.

Art. 47
Parlament podejmuje decyzje większością głosów chyba że, Marszałek Sejmu/Senatu uzna, iż 
głosowanie odbyło się w sposób nieodpowiedni, w takim przypadku Marszałek Sejmu/Senatu 
ponownie zarządza głosowanie (może być większością głosów, może być przeprowadzone w inny 
sposób).



Rozdział 4
ZAPYTANIA UCZNIOWSKIE

Art. 48
1. Zapytania uczniowskie mogą być kierowane do członków Prezydium Parlamentu.
2. Marszałek Sejmu/Senatu wprowadza do porządku dziennego każdego posiedzenia organów 

Parlamentu punkt "Zapytania uczniowskie".
Art. 49

1. Zapytania uczniowskie składa się w formie pisemnej bądź ustnej członkom Prezydium 
Parlamentu.


