REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
§1
W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich funkcję
szkolnego Rzecznika praw ucznia pełni wyłoniony w wyborach uczeń, który współpracuje z
nauczycielem-opiekunem.
Szkolny Rzecznik praw ucznia stanowi jeden z organów Samorządu uczniowskiego.
§2
Zasady wyboru szkolnego Rzecznika praw ucznia:
1. Wybory ogłasza i organizuje Samorząd uczniowski.
2. Kandydować mogą uczniowie, którzy otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania
(śródroczną lub końcoworoczną), uzyskali pozytywne oceny śródroczne / końcoworoczne
oraz nie opuścili więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia. Kandydaci muszą uzyskać
poparcie co najmniej 15 uczniów.
3. Rzecznik praw ucznia wybierany jest w wyborach powszechnych przez społeczność
uczniowską poprzez zwykłą większość głosów.
4. Wybrany uczeń wskazuje nauczyciela jako swojego opiekuna, w przypadku braku zgody ze
strony pedagogów opiekuna wyznacza Dyrektor.
§3
Kadencja Rzecznika praw ucznia trwa rok. Uczeń może ponownie ubiegać się o kolejną kadencję,
kandydując w wyborach.
§4
Zadania szkolnego Rzecznika praw ucznia i jego opiekuna:
1. Dbanie o przestrzeganie praw ucznia.
2. Reagowanie na sygnały i informacje o nieprzestrzeganiu zapisów statutowych oraz
zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka.
3. Rozmowy ze stronami konfliktu mające na celu wyjaśnienie problemu i jego rozwiązanie.
4. Wskazanie odpowiednich regulacji w statucie, pomoc w interpretacji zapisu prawa.
5. Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole, zarówno wśród uczniów, jak i
nauczycieli oraz rodziców / prawnych opiekunów.
§5
1. Aktywne działanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa
dziecka.
2. Podejmowanie inicjatyw, których celem jest ochrona praw ucznia ( np. propozycje zmian w
statucie itp.).
3. Uzyskanie pomocy ze strony pedagoga szkolnego oraz dyrekcji, wychowawców i innych
nauczycieli.
§6
Obowiązki szkolnego Rzecznika praw ucznia i jego opiekuna
1. Reagowanie na wszelkie przejawy nieprzestrzegania praw ucznia.
2. Przyjęcie ustnych bądź pisemnych zawiadomień o łamaniu praw od uczniów i/lub rodziców
/ prawnych opiekunów.
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1
Dostępność dla uczniów oraz stron konfliktu.
Dążenie do rzetelnego i obiektywnego wyjaśnienia problemu; rozmowy ze stronami.
W przypadkach szczególnych i trudnych przekazanie odpowiednich informacji Dyrektorowi.
Informowanie Rady pedagogicznej (dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniach
plenarnych) o stopniu przestrzegania praw ucznia w szkole oraz o występujących
przypadkach ich łamania; sporządzanie sprawozdania w formie pisemnej.
§7

Obowiązki opiekuna Rzecznika praw ucznia:
1. Pomoc w rozwiązaniu problemu.
2. Wsparcie prawne i emocjonalne.
3. Udzielanie porad rzecznikowi.
4. Podjęcie wraz z nim mediacji.
§8
Tryb odwołania szkolnego Rzecznika praw ucznia
1. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, umotywowanej ważnymi powodami, Samorząd
uczniowski rozpisuje nowe wybory.
2. W przypadku, gdy uczeń nie wypełnia należycie swojej funkcji: ignoruje informacje o
łamaniu praw, jest stronniczy lub podejmuje interwencje w sposób niezgodny z zasadami
dobrego wychowania, Samorząd uczniowski podejmuje decyzję o skróceniu kadencji i
rozpisuje nowe wybory.
3. W obu przypadkach do czasu wyłonienia nowego Rzecznika praw ucznia funkcję tę pełni
dotychczasowy opiekun rzecznika.
Podstawa prawna:
1.
Konwencja o prawach dziecka.
2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.

