
REGULAMIN  DZIAŁALNOŚCI 

SZKOLNEGO  RZECZNIKA  PRAW  UCZNIA 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR  6 

W  SIEDLCACH 

 

 

ROZDZIAŁ  I 

POWOŁANIE  SZKOLNEGO RZECZNIKA  PRAW  UCZNIA 

1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły, na wniosek Rady 

Samorządu Uczniowskiego  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 

Rady Rodziców. 

2. Kadencja Rzecznika trwa cztery lata, licząc od dnia powołania. 

3. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż  przez dwie kolejne 

kadencje. 

4. Dyrektor Szkoły,  może odwołać Rzecznika przed upływem  kadencji za  

niewywiązywanie się ze swojej funkcji lub na własny wniosek Rzecznika. 

5. Rzecznikiem może być nauczyciel cieszący się powszechnym 

autorytetem, wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

ZADANIA  I  KOMPETENCJE  SZKOLNEGO  RZECZNIKA PRAW  UCZNIA 

 

1. Zapoznawanie uczniów z przysługującymi im prawami. 

2. Propagowanie praw ucznia wśród nauczycieli, pedagogów i pracowników 

szkoły. 

3. Diagnozowanie potrzeb uczniów. 
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4. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami, 

wychowawcami, pedagogami, psychologami w sprawach związanych z 

przestrzeganiem praw ucznia. 

5. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego i Zespołów Przedmiotowych. 

6. Interweniowanie w przypadku naruszenia  praw ucznia i rozwiązywanie 

spraw spornych. 

7. Rzecznik Praw Ucznia jest niezależny od innych organów szkolnych. 

8. Rzecznik ma prawo wglądu do dokumentacji szkolnej i innych materiałów 

niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej sprawy. 

 

ROZDZIAŁ  III 

ZASADY  DZIAŁANIA  SZKOLNEGO  RZECZNIKA  PRAW  UCZNIA 

1. Skargę do Rzecznika za naruszanie praw ucznia może złożyć uczeń, 

rodzic, nauczyciel lub inny organ szkolny lub oświatowy. 

2. Rzecznik pełni stały, całoroczny dyżur, podczas którego można złożyć 

skargę osobiście lub na piśmie. 

3. Skarga do Rzecznika powinna zawierać dokładne dane osobowe stron 

konfliktu oraz jasny opis sprawy i sprecyzowany przedmiot sporu. 

4. Rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą prowadzi działania wyjaśniające: 

rozmowy, konfrontacje i mediacje pomiędzy stronami oraz świadkami 

konfliktu. 

5. Spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i 

wzajemnego poszanowania stron. 

6. W przypadku niemożności polubownego załatwienia skargi Rzecznik 

kieruje sprawę do Dyrektora Szkoły. 

7. Raz na rok Rzecznik przedstawia sprawozdanie ze swej działalności 

Dyrektorowi Szkoły. 
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