Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia
w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
1. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z
regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.
2. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem
zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu
na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną oraz wyraził zgodę na pełnienie
funkcji.
3. Kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszać mogą:
a) Rada SU,
b) uczniowie.
4. Rzecznik działa na podstawie Statutu i Regulaminów Szkoły oraz Konwencji o Prawach
Dziecka.
5. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i
odpowiada jedynie przed dyrektorem szkoły,
6. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, pedagogiem
szkolnym i dyrektorem szkoły.
7. Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw, poprzez zachowanie podanej
kolejności zwracając się do:
a) wychowawcy klasy,
b) pedagoga szkolnego - gdy przemawia za tym charakter sprawy,
c) Rzecznika Praw Ucznia.
8. Rzecznik rozpatruje tylko zgłoszenia uzasadnione (czyli takie, które wchodzą w zakres
kompetencji rzecznika). Nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
9. Zadania Rzecznika:
a) zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
b) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw: uczniom, rodzicom,
nauczycielom,
c) rozpatrywanie pisemnych (podpisanych) skarg: uczniów, nauczycieli, rodziców lub
pracowników administracji szkoły według ustalonego trybu postępowania,
uwzględniając co najmniej podpisy 2 świadków
d) reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
e) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną,
f) współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogami,
g) współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom
szkolnym.
h) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw
ucznia.
10. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego pisemnym (podpisanym)
wnioskiem ma prawo:
a) zbadać sprawę,
b) prowadzić postępowanie wyjaśniające.
11. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
a) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,
b) powiadomić dyrektora szkoły, jeżeli stwierdził naruszenie praw ucznia.
12. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b) powiadomienie dyrektora szkoły o problemie,

c) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy na zasadzie
negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron,
d) skierowanie sprawy do pedagoga - w razie problemów z rozstrzygnięciem sporu,
e) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor,
f) poinformowanie stron konfliktu o podjętych rozwiązaniach,
g) kontrola realizacji spraw spornych.
13. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel/pracownik:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b) powiadomienie dyrektora szkoły,
c) podjęcie mediacji ze stronami na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego
poszanowania stron,
d) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
e) wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności
z rozstrzygnięciem sporu.
f) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor,
g) poinformowanie stron konfliktu o podjętych rozwiązaniach,
h) kontrola realizacji spraw spornych.
14. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata. W przypadku rezygnacji lub odwołania
Rzecznika Praw Ucznia, Samorząd Uczniowski przeprowadza wybory na nowego
Rzecznika w przeciągu 14 dni.
15. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora szkoły:
a) w przypadku łamania przez Rzecznika praw i regulaminów wewnętrznych,
b) na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców,
c) na wniosek samego Rzecznika.
16. Uczeń powinien wiedzieć, że:
a) wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego
stanowią tajemnicę służbową,
b) Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje działania poszukuje prawdy
poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli okaże się, że
winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym względzie
stosowne pouczenie i wyjaśnienie.

