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REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA  

RZECZNIKA PRAW UCZNIA 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły  

w Brodnicy 

 
 

I. Podstawa prawna 
Prawa ucznia określają następujące dokumenty: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

3. Konwencja o Prawach Dziecka, 

4. Ustawa Prawo Oświatowe, 

5. Statut Szkoły. 

 

II. Ustalenia programowe 
1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony 

nauczycieli i wychowawców. 

2. Reprezentacją i głosem uczniów w życiu szkoły jest Samorząd Uczniowski. 

3. Osobą wspierającą działania samorządu i propagującą podmiotowe traktowanie 

uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany 

dalej rzecznikiem. 

4. Rzecznik popularyzuje znajomość praw uczniów wśród nich samych oraz wśród 

nauczycieli i rodziców. 

5. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych 

między uczniami oraz pracownikami szkoły a uczniami. 

6. Sprawy wykraczające poza jego kompetencje rzecznik przekazuje dyrektorowi szkoły 

bądź innym kompetentnym instytucjom. 

 

III. Ustalenia organizacyjne 
1. Funkcja rzecznika zapisana jest w Statucie Szkoły. 

2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki. 

3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli społeczności uczniowskiej – w wyniku 

wyborów. 

4. Rzecznik współpracuje z Samorządem Uczniowskim i uczestniczy w jego 

posiedzeniach, a w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. 

5. Rzecznikiem może być uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy, który uczęszcza 

do klasy szóstej lub wyższej. 

6. Kadencja rzecznika trwa rok. 

7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie. 

8. Wybory są powszechne i tajne. 

9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów, takich jak: zły stan zdrowia, 

rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, nagminne łamanie obowiązków lub 

praw ucznia – oraz innych. 

10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i 

dyrekcji szkoły – na wniosek Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły lub 

samego rzecznika. 
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11. W przypadku odwołania rzecznika w ciągu 4 tygodni roboczych ogłoszone zostają 

kolejne wybory. 

 

IV. Tryb wyboru rzecznika 
1. Rolę komisji wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który ustala termin i 

przeprowadza wybory.  

2. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły. 

3. Tryb wyborów obejmuje: 

a) Ogłoszenie wyborów przez Samorząd Uczniowski. 

b) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. Kandydat powinien spełniać następujące 

warunki: 

 być uczniem klasy szóstej lub wyższej, 

 przedstawić pozytywną opinię wychowawcy zaświadczającą, iż kandydat 

przestrzega praw i obowiązków ucznia, 

 przedstawić rekomendację od nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. 

Wzory opinii i rekomendacji stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

c) Ustalenie i opublikowanie w szkole listy kandydatów spełniających wyżej 

wymienione wymagania. 

d) Wyznaczenie czasu trwania kampanii wyborczej. 

e) Przeprowadzenie powszechnych, tajnych wyborów wśród uczniów klas 4 – 8 i 

oddziałów gimnazjalnych. 

f) Ogłoszenie wyników wyborów. Rzecznikiem zostaje kandydat, który otrzymał 

największą liczbę głosów.  

g) Powołanie Rzecznika Praw Ucznia przez dyrektora szkoły – wręczenie aktu 

powołania. 

 

V. Regulamin działania Rzecznika Praw Ucznia 
1. Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o Statut Szkoły, Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego i pozostałe dokumenty określające prawa ucznia, wymienione w p. I. 

2. Główna rola rzecznika polega na interweniowaniu w sytuacjach, w których naruszane 

są prawa ucznia, i inicjowaniu działań mających na celu obronę tych praw oraz 

upowszechnianie ich znajomości. 

3. Do zadań rzecznika należy w szczególności: 

a) Upowszechnianie znajomości praw i obowiązków ucznia w szkole. 
Rzecznik przeprowadza akcje informacyjne, organizuje spotkania lub zajęcia 

na temat obowiązków i praw ucznia oraz ich przestrzegania. Dba o to, aby 

każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie 

może szukać pomocy. Popularyzuje znajomość praw uczniów również wśród 

nauczycieli. 

b) Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Rzecznik przygląda się temu, co dzieje 

się w szkole i jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło 

do sytuacji łamania praw ucznia. 

c) Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia  w szkolnym 

statucie. Rzecznik może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające 

pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjnie 

opisują prawa uczniów. Swoje propozycje przedstawia w półrocznym 

sprawozdaniu lub bezpośrednio – w formie pisemnej – nauczycielskiej komisji 

statutowej. 

d) Pośredniczenie w rozwiązywaniu sytuacji spornych miedzy uczniami oraz 

między uczniem a nauczycielem. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące 
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konfliktów lub łamania praw ucznia. Zajmuje się mediowaniem między 

stronami konfliktu, wpływa na łagodne rozwiązanie sporu.  

e) Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Po 

obiektywnym stwierdzeniu, że uczeń został niewłaściwie potraktowany, 

rzecznik staje w obronie ucznia i upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z 

prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Czuwa nad powierzoną 

mu sprawą, pośredniczy między stronami konfliktu, w razie potrzeby 

przedstawia sprawę dyrekcji i radzie pedagogicznej. 

4. Rzecznik dwa razy w ciągu roku szkolnego składa sprawozdanie ze swojej 

działalności. Przedstawia je dyrekcji i społeczności uczniowskiej (lub jej 

przedstawicielom). 

5. Rzecznik wyznacza i podaje do wiadomości termin i miejsce swoich dyżurów, które 

pełni nie rzadziej niż raz na miesiąc. Aby umożliwić uczniom kontakt z rzecznikiem, 

może on podać do wiadomości społeczności szkolnej kontaktowy adres e-mailowy. 

6. Pełniąc swoją funkcje, rzecznik jest niezależny i obiektywny. Nie postępuje pod 

naciskiem nauczycieli ani nie stara się przypodobać uczniom. Wysłuchuje obu stron 

konfliktu, dobrze zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i potrafi samodzielnie 

rozstrzygać, czy zostały one złamane. Stara się postępować dyskretnie, nie ujawnia 

osobom postronnym (w tym innym uczniom) informacji dotyczących przebiegu 

sporów. W razie potrzeby może skierować się po pomoc do dyrekcji lub opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 


