
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

1.
W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności
uczniów.

2.
Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

3.
Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

4.
Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki
działania, tryb postępowania w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów.

5.
Szkolny  Rzecznik  Praw  Ucznia  podejmuje  działania  na  wniosek  uczniów,  nauczycieli,  innych
pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

6.
Informacje o działalności  Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia zamieszane są na szkolnej  tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły.

7.
Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
1)rozpatrywanie indywidualnych skarg;
2)udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom;
3)współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami;
4)współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
5)sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole.

8.
Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów.

9.
Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 
1)egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;
2)przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;
3)upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nau
czycieli i innych pracowników Szkoły;
4)zgłaszanie  propozycji  rozwiązań  prawnych  w  dokumentach  wewnątrzszkolnych  dotyczących
uczniów;
5)przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw
dziecka i ucznia;
6)wnioskowanie  w  uzasadnionych  przypadkach  w  sprawie  zawieszenia  kar  wynikających
z naruszenia przepisów określonych w Statucie;
7)współdziałanie z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

10.
Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
1)znajomość Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów i procedur;
2)informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
3)interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw
spornych;
4)udzielanie pomocy uczniom zgodnie zustalonym trybem postępowania;
5)informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
6)kontrola realizacji spraw spornych;
7)składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej na koniec każdego półrocza.


