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REGULAMIN  

POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W PONIATOWEJ 

§ 1. Podstawa prawna praw ucznia 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.   
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.   
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.   
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 57 
ze zmianami) Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej  

§ 2. Postanowienia ogólne 

Ilekroć w dalszej treści regulaminu jest mowa o: 
1. Rzeczniku Praw Ucznia – oznacza to osobę, która pełni tę funkcję, 
2. szkole – oznacza to Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, 
3. uczniu – oznacza to ucznia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej, 
4. nauczycielu – oznacza to nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej, 
 5. innym pracowniku szkoły – oznacza to pracownika Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Poniatowej, niebędącego nauczycielem. 

§ 3. Tryb wyboru Rzecznika Praw Ucznia 

1. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być nauczyciel zatrudniony 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. 
2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora na wniosek Samorządu 
Uczniowskiego.   
3. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez uczniów klas IV-VIII. 
4. Uczniowie poszczególnych klas zgłaszają swoich kandydatów na Rzecznika 
(maksymalnie 3), za zgodą tych kandydatów. 
5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ustalają listę kandydatów (nauczyciele 
o największej liczbie wskazań). 
6. Rolę komisji wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który po uzgodnieniach 
z dyrekcją szkoły ustala termin i przeprowadza wybory. 
7. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w wyborach demokratycznych: powszechnych, 
bezpośrednich i tajnych. 
8. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia obejmuje kandydat, który w wyborach uzyska 
największą liczbę głosów (jeżeli w wyborach bierze udział co najmniej 2 kandydatów). 
Jeżeli w wyborach startuje tylko jeden kandydat, to obejmuje on funkcję Rzecznika 
Praw Ucznia po uzyskaniu większości głosów. 
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9. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata. 
10. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie. 
11. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia może zostać skrócona w przypadku rezygnacji 
ze stanowiska,  odwołania przez Dyrektora Szkoły lub innych ważnych powodów. 

 
§ 4. Zadania Rzecznika Praw Ucznia 

1) Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 
2) Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli; 
3) Reprezentowanie uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej; 
4) Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, 
nauczycielom); 
5) Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia; 
6) Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów oraz rozwiązywanie spraw 
spornych między: 

a) uczniami, 
b) uczniami i nauczycielami w szczególności, gdy wychowawca klasy nie 
interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, 
c) uczniami i pracownikami szkoły. 

7) Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw 
i obowiązków ucznia; 
8) Współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem 
w sprawach  związanych z przestrzeganiem praw ucznia. 

§ 5. Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia 

1) Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka; 
2) Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie 
ich dochodzenia; 
3) Podejmowanie interwencji w razie naruszenia praw ucznia; 
4) Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 
5) Informowanie stron konfliktu o podjętych działaniach; 
6) Składanie sprawozdania z działalności przed Radą Pedagogiczną; 
7) Zachowanie tajemnicy służbowej. 

§ 6. Tryb postępowania w kwestiach spornych na linii uczeń – uczeń 

1) zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu; 
2) podjęcie rozmów ze stronami w celu rozstrzygnięcia konfliktu; 
3) w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu włączenie do rozmów pedagoga lub 
psychologa szkolnego; 
4) w przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej ostateczną decyzję 
w przedmiotowej sprawie  podejmuje Dyrektor Szkoły. 

§ 7. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel lub uczeń – 
pracownik szkoły 

1) zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu; 
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2) podjęcie mediacji ze stronami; 
3) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego; 
4) wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku 
trudności z rozstrzygnięciem sporu. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek 
ucznia, nauczyciela  lub innego pracownika szkoły. 
2. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony 
o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu. 
3. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach i wchodzić w kompetencje 
wychowawców.   
4. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących 
regulaminów. 
5. Rzecznik ma prawo wnioskować do organu uchwalającego Statut Szkoły 
o wprowadzenie zmian  zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu 
chroniącego prawa ucznia. 


