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ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU pri Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné
Článok I.
Základné ustanovenia
1. ŽP reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke školy a vedeniu školy.
2. ŽP vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na ZŠ.
3. ŽP je zložený zo žiakov školy a koordinátora z radov pedagogických pracovníkov. Pracujú v ňom žiaci od 5. po
9.ročník.
4. Sídlom Žiackeho parlamentu je učebňa nemeckého jazyka.
Článok II.
Poslanie ŽP
1. Podieľa sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.
2. Presadzuje a chráni záujmy žiakov školy a zastupuje ich.
3. Hľadá spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie
všetkých činností v škole.
4. Vylepšuje vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.
Článok III.
Organizácia činnosti ŽP
1. Svojho zástupcu si žiaci v triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho prácou ho majú právo
kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
2. Koordinátora z pedagogického zboru určuje riaditeľka školy.
3. Koordinátor Žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
4. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda právo dvoch hlasov.
5. Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné.
Článok IV.
Rokovanie ŽP
1. Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.
2. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca,
pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
3. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
4. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
Článok V.
Pôsobnosť ŽP
1. Vyjadruje sa k podstatným otázkam a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
2. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
3. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá vedeniu svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov
školy aj navonok.
4. Upozorňuje na nedostatky týkajúce sa technickej prevádzky školy.
5. Organizuje spoločenské akcie pre žiakov školy.
Článok VI.
Práva a povinnosti členov ŽP
Člen ŽP má právo:
- slobodne sa vyjadriť k prerokúvaným témam
- hlasovať na zasadnutí ŽP
- byť volený do funkcií v ŽP
- byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP
Člen ŽP je povinný:
- zúčastňovať sa zasadnutí ŽP
- aktívne sa podieľať na činnosti ŽP
- riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený

Článok VII.
Hospodárenie ŽP
1. ŽP nemá vlastný majetok.
2. Riaditeľka školy vo výnimočných prípadoch z rozpočtu školy uvoľní finančné prostriedky na aktivitu ŽP v
zmysle platnej legislatívy.
3. Koordinátor vedie evidenciu použitia finančných prostriedkov ŽP.
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas
aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou
doplnkov
V Humennom, 4. 10. 2012

