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Štatút
Žiackeho parlamentu pri ZŠ Lichardova 24, Žilina
Článok 1.
Základné ustanovenia
1. Žiacky parlament (ďalej len ŽP) je dobrovoľným združením žiakov 5. -9. ročníka na našej
základnej škole
2. Tento Štatút ŽP vymedzuje zásady pôsobnosti, ciele a úlohy ŽP.
3. Sídlom ŽP je Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

Článok 2.
Poslanie a činnosť ŽP
1.
2.
3.
4.

ŽP zastupuje všetkých žiakov na ZŠ Lichardova
Vyhľadáva problémové okruhy a pomáha pri ich riešení
Vhodne formuluje požiadavky žiakov a učiteľov
Pomáha pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít, prípadne organizuje svoje
akcie

Článok 3.
Členstvo v ŽP
1. Členstvo v ŽP vzniká poverením zástupcu triedy 5.- 9. ročníka ZŠ priamou voľbou triednym
kolektívom
2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy
3. Zánik členstva v ŽP : a, vystúpením ( vzdaním sa mandátu )
b, vylúčením
c, zánikom ŽP
d, odchodom zo školy
4. Medzi práva člena parlamentu patrí:
 podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností.
 zmeniť svoj názor
 asertívne vystupovať na pôde ŽP ( predkladať vlastné návrhy, názory, pripomienky,
možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom,
rodičom, verejnosti )
 vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam
5. Medzi povinnosti člena parlamentu patrí:
 dodržiavať Štatút ŽP, Rokovací a Volebný poriadok ŽP
 pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach ŽP
 informovať spolužiakov a triedneho učiteľa o činnosti ŽP
 plniť uznesenia ŽP a všetky ostatné vyhlášky a smernice
 aktívne sa podieľať na činnosti ŽP
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Článok 4.
Organizačné zásady
1.
2.
3.
4.

ŽP sa schádza podľa potreby, ak o to požiada predseda ŽP
Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov ŽP
Uznesenie je platné, ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
Činnosť ŽP metodicky riadi poverený učiteľ

Článok 5.
Vedenie ŽP
1. Vedenie ŽP




Vedenie ŽP sa skladá z predsedu, zapisovateľa a koordinátora ŽP
Vedenie riadi ŽP v 1-ročnom volebnom období
Predsedu a podpredsedov volia členovia ŽP tajným hlasovaním na ustanovujúcom
zasadnutí ŽP ( priebeh volieb upravuje Volebný poriadok )

2. Predseda ŽP








Je zvolený Žiackym parlamentom na 1 funkčné obdobie
Zvoláva a vedie zasadnutia ŽP a jeho predsedníctva
Zastupuje ŽP na verejnosti
Podpisuje všetky dokumenty schválené ŽP ako i predsedníctvom
Vypracúvava programy zasadnutí
Vyhlasuje voľby na predsedu a zapisovateľa
Reprezentuje a rokuje v mene ŽP

Článok 6.
Priebeh rokovania
1. Priebeh rokovania upravuje rokovací poriadok ŽP, ktorý schvaľuje ŽP ako neoddeliteľnú
súčasť tohto štatútu

Článok 7.
Priebeh volieb
1. Priebeh, vyhlásenie a kandidatúru do volieb upravuje volebný poriadok ŽP, ktorý schvaľuje
ŽP ako neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu
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Článok 8.
Záverečné ustanovenia
1. Každú zmenu tohto štatútu musí schváliť Žiacky parlament
2. Tento štatút bol schválený na zasadnutí ŽP dňa 21. 5. 2012.
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