REGULAMIN
POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. J. Pawła II
W STARACHOWICACH

§1
Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje interesy wszystkich uczniów oraz stoi na straży
przestrzegania w szkole praw dziecka i ucznia.
§2
Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest spośród ogółu nauczycieli szkoły zwykłą
większością głosów w drodze tajnego głosowania wszystkich uczniów szkoły.
§3
Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły (z zachowaniem procedury § 2)
na wniosek Samorządu Uczniowskiego po uprzednim wyrażeniu deklaracji pełnienia tej
funkcji przez wybranego nauczyciela (załącznik nr 1 i 2).
§4
Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
1)
2)

na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
na wniosek samego Rzecznika.
§5

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok (od 01 października danego roku
szkolnego do 30 września roku następnego).
§6
Rzecznik działa na podstawie
Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka.

Statutu

Szkoły,

Regulaminu

Samorządu

§ 7
1. Główna rola Rzecznika Praw Ucznia polega na aktywnym ingerowaniu w życie
szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających
na celu obronę praw dziecka:

1

prawa
prawa
prawa
prawa

do
do
do
do

bezpiecznej nauki,
życia bez przemocy i poniżenia,
swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
rzetelnej informacji.

2. W związku z powyższym Rzecznik Praw Ucznia:
a)
b)

zajmuje się sprawami nurtującymi uczniów,
chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami
ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,
przeciwdziała przemocy w szkole,
pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze
swoich praw i jak szanować prawa innych,
pomaga w rozwiązywaniu konfliktów,
przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszania praw ucznia,
wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.

c)
d)
e)
f)
g)

§8
Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia, Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
propagowanie praw ucznia,
informowanie uczniów o sposobie dochodzenia swoich praw,
reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i
obowiązków ucznia,
rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów,
interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
mediacja miedzy stronami konfliktu,
udzielanie uczniom pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych,
ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i wychowawcami,
składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach
zmierzających do rozwiązania konfliktu,
reprezentowanie Szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania
praw ucznia,
składanie dwa razy w roku sprawozdania ze swojej działalności.
§ 10

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)

swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów wewnętrznych
szkoły i trybu postępowania,
wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie
zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego
prawa ucznia,
zapoznania się z opinią stron konfliktu,
informacji oraz wglądu w dokumenty sprawy mającej znamiona naruszenia
prawa dziecka i ucznia,
odstąpienia od interwencji.
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§ 10
Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń”:
1)
2)
3)
4)

zapoznanie się z opinią stron konfliktu, podjęcie mediacji,
podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą (wychowawcami)
klasy (klas) a także w razie potrzeby z pedagogiem,
w razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej,
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
§ 11

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-nauczyciel” :
1)
2)
3)
4)

zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
podjęcie mediacji ze stronami,
w przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o
podjęcie decyzji,
po wyczerpaniu procedury (§ 11 pkt 1 do 3) każda ze stron może zwrócić się do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
§ 12

Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do każdorazowego informowania
zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania
konfliktu.
§ 13
Rzecznik Praw Ucznia prowadzi dokumentacje swojej działalności w tym ewidencje
rozstrzyganych spraw.
§ 14
Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
§ 15
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w formie załączników.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
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