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Załącznik nr 4 

do statutu 

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia 

Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie, zwanej dalej 

Szkołą, tworzy się funkcję Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem. 

2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel szkoły, za wyjątkiem dyrektora, 

wicedyrektora, pedagoga i opiekuna Samorządu. 

3. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie Szkoły wszędzie tam, 

gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.  

4. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. 

5. Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią 

tajemnicę służbową.  

6. Rzecznika Praw Ucznia prowadzi dokumentację dotyczącą każdego zgłoszonego 

przypadku naruszania praw ucznia w szkole.  Dokumentacja ta jest poufna , nie może 

być udostępniana osobom trzecim. Rzecznik ujawnia dokumentację jedynie na 

wniosek dyrektora Szkoły. 

7. Kadencja  Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok. 

II. Zadania Rzecznika Praw Ucznia 

1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia ZS i Wewnątrzszkolnych Systemów 

Oceniania Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego,  

2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach, 

3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia, 

4. Udzielenie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 

5. Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw 

ucznia, 

6. Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych, 

7. Gromadzenie i  analizowanie informacji dotyczących  naruszania praw ucznia w 

Szkole,  
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8. Przedstawienie Dyrektorowi  i Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku raportu 

dotyczącego Przestrzegania praw ucznia w Szkole. 

III. Tryb postępowania  w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.  

2. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekuna 

prawnego i wychowawcy. 

3. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń: 

a) Zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

b) Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 

c) Skierowanie sprawy do pedagoga w razie trudności z rozstrzygnięciem sporu, w 

dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 

d) Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje dyrektor. 

4. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel: 

a) Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,  

b) podjęcie mediacji ze stronami, 

c) Wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z 

rozstrzygnięciem sporu 

5. Po wyczerpaniu procedury zawartej w punkcie 4, każda ze stron może zwrócić się do 

organu prowadzącego  nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji w spornej 

sprawie. 

6. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych 

przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.  

IV. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do  

1. Swobodnego działaniach w ramach obowiązujących regulaminów i trybu 

postępowania, 

2. Wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z 

prawami ucznia, 

3. Zapoznania z opinią stron konfliktu, 

4. Uczestniczenia w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy 

przeprowadzeniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

5. Odstąpienia od podjęcia interwencji  

V. Tryb wyborów Rzecznika Praw Ucznia. 
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1. Organizacją wyborów Rzecznika Praw Ucznia zajmuje się  Samorząd Uczniowski na 

początku każdego roku szkolnego.  

2. Kandydować na Rzecznika Praw Ucznia  może  każdy nauczyciel szkoły, za 

wyjątkiem dyrektora, wicedyrektora, pedagoga i opiekuna Samorządu. 

3. Rzecznik jest wybierany w tajnym i powszechnym głosowaniu uczniów Szkoły. 

Rzecznikiem zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 

4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok szkolny.  

5.  Funkcję Rzecznika Praw ucznia można sprawować wielokrotnie.  

6. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel który otrzymał w wyborach największą 

liczbę głosów. 

7. Rzecznik może być odwołany przez Dyrektora Szkoły: 

a) na wniosek  Samorządu Szkolnego  

b) na wniosek Rady Rodziców 

c) na wniosek samego Rzecznika  

d) na wniosek Rady Pedagogicznej 

e) w przypadku łamania przez Rzecznika praw i regulaminów wewnątrzszkolnych 

8. W przypadku, gdy stanowisko rzecznika zostanie zwolnione przed upływem kadencji, 

Samorząd Uczniowski przeprowadza ponowne wybory. 

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie w dniu 23.04.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 


