Załącznik do
Zarządzenia Nr 51/2017
z dnia 24.11.2017r
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że
nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

REGULAMIN
SZKOLNEGO RZECZNIKA
PRAW UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W MYSŁOWICACH

§1
1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez samorząd uczniowski i radę
pedagogiczną w wyniku demokratycznych wyborów.
2. Funkcja Rzecznika jest dobrowolna.
3. Rzecznikiem może być każdy członek rady pedagogicznej.
4. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok, z możliwością jej
przedłużenia.
5. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny i obiektywny.
§2
1. Rzecznik wybierany jest przez samorząd uczniowski i radę pedagogiczną spośród
wytypowanych nauczycieli, po uzyskaniu ich zgody.
2. Wyborów dokonuje się w miesiącu październiku, w drodze głosowania.
3. Stanowisko Rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę
głosów.
4. W przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie.
5. Rzecznik powoływany jest przez dyrektora szkoły.
6. Wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli samorządu
uczniowskiego i rady pedagogicznej.
§3
1. Do zadań Rzecznika należy:
1) upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole;
2) dbanie o przestrzeganie praw ucznia;
3) proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym
statucie;
4) rozwiązywanie konfliktów między uczniami oraz między uczniami a
nauczycielami;
5) reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.

§4
1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
1) swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa;
2) uzyskania pełnej informacji dotyczącej sytuacji konfliktowej;
3) zapoznania się z opiniami stron konfliktu;
4) uzyskania pomocy ze strony każdego ucznia i pracownika szkoły;
5) zasięgnięcia opinii rady samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej,
rady rodziców;
6) podjęcia mediacji ze stronami konfliktu;
7) odstąpienia od podjęcia lub prowadzenia interwencji;
8) wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar nałożonych na ucznia i udzielania
poręczeń;
9) zwracania się o pomoc do dyrektora szkoły w sprawach szczególnie
trudnych;
10) uczestnictwa w posiedzeniach zespołu wychowawczego, z prawem głosu.
§5
1. Do obowiązków Rzecznika należy w szczególności:
1) znajomość statutu szkoły, Konwencji Praw Dziecka, regulaminów
szkolnych;
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich
dochodzenia;
3) interweniowanie w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i
rozwiązywanie spraw spornych;
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
5) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
6) informowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej o występujących
konfliktach, problemach;
7) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia;
8) współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i
obowiązków ucznia;

9) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia;
10) świadczenie pomocy uczniom w zakresie korzystania z praw i szanowania
prawa innych;
11) dokumentowanie swoich działań;
12) zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania;
13)

współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami i
szkolnym pedagogiem.
§6

1. Nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika jest dostępny dla uczniów 2 razy w
tygodniu, zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny.
2. Rzecznik przyjmuje dwa typy skarg:
1) pisemne (podpisane);
2) ustne, które mają na celu ukazanie istniejących problemów.
3. Skargi pisemne można składać osobiście u Rzecznika lub wrzucać do skrzynki
pocztowej Rzecznika Praw Ucznia, znajdującej się w szkole.
§7
1. Sprawy rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego
poszanowania.
2. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania
negocjacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
3. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności
sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną
między stronami pozostającymi w konflikcie.
4. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmuje swoje działania, poszukuje
prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli
okaże się, że winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w
tym względzie stosowne pouczenie i wyjaśnienie.
5. W przypadku nie załatwienia sporu w sposób polubowny decyzję w
przedmiotowej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

§8
1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
1) zapoznanie się z opinią obu stron;
2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą oddziału;
3) skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z
rozstrzygnięciem sporu;
4) w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii, w zależności od
potrzeb; samorządu klasowego, rady samorządu uczniowskiego, nauczycieli,
rady pedagogicznej;
5) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor
szkoły.
2. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
2) podjęcie mediacji ze stronami;
3) zasięgnięcie opinii, w zależności od potrzeb; pedagoga szkolnego, rady
pedagogicznej;
4) wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku
trudności z rozstrzygnięciem sporu.
3. O podjętych działaniach i mediacjach informuje się zainteresowane strony.
§9
1. Rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów.
2. Rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez dyrektora szkoły na
wniosek samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej lub rady rodziców.
3. Decyzję o odwołaniu Rzecznika podejmuje dyrektor w porozumieniu z
samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną i radą rodziców.
4. W przypadku odwołania lub rezygnacji Rzecznika, samorząd uczniowski
powołuje (w drodze głosowania) w jego miejsce inną osobę w przeciągu 14 dni.
5. Kadencja wybranej w ten sposób osoby upływa wraz ze statutowym końcem.
kadencji odwołanego/ rezygnującego Rzecznika.

