
RZECZNIK PRAW UCZNIA: mgr Tomasz Baran 

kontakt: osobisty, dziennik elektroniczny 

Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej  
im. ks. S. Joniaka w Niegowonicach 

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach: 

1. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez 
Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527). 

2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 

452 z późniejszymi zmianami). 
3. Statut Szkoły. 

Rozdział I 

Powołanie Rzecznika Praw Ucznia 

1. Rzecznika Praw Ucznia wybiera Samorząd Uczniowski na swoim 
pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

2. Wybranego przez Samorząd Uczniowski Rzecznika Praw Ucznia powołuje 

dyrektor szkoły.   

Rozdział I 

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia 

1. Uczniowie zgłaszają sprawę naruszenia w ich opinii swoich praw 
osobiście, poprzez e-dziennik lub mailowo. Rzecznik sporządza notatkę 

z rozmowy lub wiadomości elektronicznej. 
2. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli  

i pozostałych pracowników szkoły. 
3. Uczniowie mogą dokonać zgłoszenia sprawy która ich bezpośrednio 

dotyczy – indywidualnie, grupy uczniów lub całej klasy. 

4. W imieniu grupy uczniów, stroną w sprawie jest osoba wskazana przez 
grupę. Osoba ta powiadamia pozostałe osoby o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy.  
5. Spraw zgłoszonych za pośrednictwem e-mail, nie podpisanych przez 

zgłaszającego z imienia i nazwiska oraz klasy nie rozpatruje się.  

6. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na wniosek stron konfliktu, wydaje 
opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia. Jeśli tak,  

przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.   
7. Rzecznik może być mediatorem między stronami. 
8.  Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. 

9. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji. 

10. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje 
dyrektor szkoły.  

 

 

  



Rozdział II 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia 

1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, wynikających  
z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły. 

2. Popularyzowanie praw i obowiązków ucznia wśród społeczności szkolnej: 

uczniów, nauczycieli, rodziców. 
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw  

i obowiązków ucznia. 
4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia; 

przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 

5. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów; interwencja w razie 
naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych. 

6. Świadczenie pomocy uczniom w zakresie korzystania z praw i szanowania 
prawa innych; zgodnie z ustalonym  trybem postępowania. 

7. Podejmowanie lub monitorowanie działań mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych uczeń – nauczyciel. 
8. Informowanie stron o podjętych przez siebie działaniach. 

Rozdział III 

Tryb postępowania w kwestiach spornych 

1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu. 

2. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją związaną ze sprawą. 
3. Podjęcie mediacji ze stronami. 

4. Zasięgnięcie opinii, w zależności od potrzeb, samorządu klasowego, rady 
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, nauczycieli, dyrektora 
szkoły. 

5. Informowanie stron o podjętych działaniach i decyzjach celem 
rozstrzygnięcia konfliktu. 

6. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania 
mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.  

7. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 

sprawy dąży do polubownego  załatwienia sprawy, pełniąc funkcję 
mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.  

8. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, 
odwołuje się do Rady pedagogicznej, jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, 

decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

Rozdział IV 

Rezygnacja/odwołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 

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. 
 


