
Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 6 

 im. Druha Wacława Milke w Płocku 

§1 

Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie w wyniku demokratycznych wyborów. 

§2 

Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata z możliwością jej 
przedłużenia. 

§3 

Rzecznik Praw Ucznia: 

 To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską 

 To osoba, do której można się zwrócić w każdej problematycznej sprawie 
i poprosić o pomoc 

 Udostępni uczniom regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować 

 Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych 
 Zachowuje dyskrecję! 

§4 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia: 

 Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.  
 Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.  
 Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.  
 Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.  
 Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia 

na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.  

§5 

Środki działania Rzecznika: 

 Załatwienie indywidualnych skarg.  
 Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.  
 Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, 

nauczycielom).  
 Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).  
 Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu 

problemom szkolnym.  
 Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.  
 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach 

obowiązujących regulaminów.  
 Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.  



 Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub 
pracowników administracji szkoły.  

§6 

Rzecznik może: 

 Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.  
 Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.  
 Organizować konfrontacje wyjaśniające.  
 Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za 

zgodą ucznia.  
 Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.  

§7 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń: 

 Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.  
 Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.  
 Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów 

z rozstrzygnięciem sporu.   
 W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.  
 Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.  

§8 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel: 

 Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.   
 Podjęcie mediacji ze stronami.  
 Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.   
 Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku 

trudności z rozstrzygnięciem sporu.  

§9 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności: 

 Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.   
 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich 

dochodzenia.  
 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie 

spraw spornych.  
 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.  
 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.  
 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.  

 



§10 

TWOJE PRAWA -Uczeń ma prawo do: 

 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz wszechstronnego 
rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 
zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej,   

 Postrzegania go w kategoriach podmiotowości, poszanowania godności, 
wolności, niepowtarzalności i prywatności,   

 Swobodnego wyrażania własnych podglądów i przekonań oraz prezentowania 
własnego zdania, jeśli nie narusza to dobra innych osób,   

 Poszanowania światopoglądu, wyznania oraz wolności sumienia,   
 Równego i sprawiedliwego traktowania, wolnego od poniżających czy 

dyskryminujących zachowań,   
 Rozwoju osobistych zainteresowań, zdolności i talentów oraz prezentowania 

swych umiejętności podczas imprez organizowanych w szkole i poza nią,   
 Kształtowania umiejętności pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych 

oraz budowania samorządności,  
 Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 

problemów społecznych,   
 Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swojej pracy oraz znajomości 

ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także pomocy w przypadku 
trudności w opanowaniu materiału programowego,   

 Pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do reprezentowania szkoły w 
olimpiadach i konkursach,   

 Rzetelnej informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, 
kryteriach oceny zachowania i sposobach oceniania wiadomości i 
umiejętności,   

 Uzyskania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania przez 
dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i 
potrzeb oraz w celu umożliwienia mu rozwijania szczególnych uzdolnień i 
zainteresowań,   

 Korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej,   
 Wpływu na życie szkoły, do której uczęszcza, poprzez działalność samorządową 

oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,   
 Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i 

księgozbioru w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych,   
 Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,   
 Składania skarg i zażaleń na nauczycieli w sytuacjach naruszania przez nich 

praw ucznia,   
 Warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i 
poszanowanie jego godności oraz bezpiecznej organizacji wycieczek szkolnych, 

 Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 

 Pamiętaj - masz też obowiązki !!! 



 

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2020/2021 

        jest pani Katarzyna Wolano 

Drogi Uczniu pamiętaj 

Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję! 

Nie jesteś sam! 

Nie zamykaj się ze swoim problemem! 

Postaram się skutecznie zając Twoją sprawą! 

Zawsze znajdę czas dla ciebie! 
 


