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Regulamin pracy Rzecznika Praw Ucznia w VIII LO im. Władysława IV 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży przestrzegania praw ucznia w VIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Władysława IV oraz działa na rzecz promocji i wiedzy 

o prawach ucznia. 

2. Rzecznik Praw Ucznia działa zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, prawem 

oświatowym, Statutem VIII LO im. Władysława IV i Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia w trakcie postępowania stanowią 

tajemnicę służbową. 

 

§ 2 

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia 

 

1. Rzecznikiem Praw Ucznia (zwany dalej Rzecznikiem) jest nauczyciel wybrany za jego 

zgodą przez społeczność uczniowską w wyborach bezpośrednich, powszechnych, 

równych i w głosowaniu tajnym większością głosów: 

1) warunkiem przystąpienia nauczyciela do wyborów jest zgłoszenie jego 

kandydatury przez minimum 30 uczniów, po uzyskaniu przez uczniów zgody 

nauczyciela na kandydowanie. Karta zgłoszenia i zgody nauczyciela udostępniana 

jest przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

2) termin wyborów jest wyznaczany przez Przewodniczącego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego; 

3) wybory odbywają się najpóźniej do 30 października; 

4) zgłaszanie kandydatów możliwe jest do 5 dni przed terminem wyborów; 

5) wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie: Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz 

maksymalnie dwie osoby, które mogą być powołane przez Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa maksymalnie jeden rok i kończy się w dniu 

wyboru nowego Rzecznika. Możliwa jest reelekcja. 

3. Rzecznik Praw Ucznia  

1) może być odwołany zwykłą większością głosów przez Komisję złożoną 

z Dyrektora, Wicedyrektora, Opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

i Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

− w przypadku łamania przez Rzecznika Praw Ucznia przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych Szkoły, 

− na wniosek co najmniej 30 uczniów – wniosek musi być uzasadniony; 

2) może złożyć dymisję. 
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§ 3 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia 

 

1. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) dbanie o przestrzeganie praw ucznia w szkole; 

2) udzielanie pomocy uczniom w rozstrzyganiu sytuacji spornych, w których zachodzi 

podejrzenie naruszenia praw ucznia; 

3) prowadzenie mediacji między uczniem a nauczycielem; 

4) dbanie o jak najszerszą znajomość swoich praw wśród uczniów Liceum, w tym 

w szczególności Statutu VIII LO i prawa oświatowego; 

5) przyczynianie się do rozwoju wiedzy uczniów o przysługujących im prawach, 

w tym poprzez organizację zajęć o tej tematyce; 

6) współpraca z Samorządem Uczniowskim, nauczycielami, uczniami, Radą 

Rodziców i Opiekunami Samorządu Uczniowskiego 

7) organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń szkolnych związanych 

z tematyką praw ucznia. 

2. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje interwencje związane z naruszeniem praw ucznia 

z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek ucznia, nauczyciela, rodzica, pedagoga 

szkolnego, Dyrektora, Prezydium Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

3. Rzecznik Praw Ucznia: 

1) działając na wniosek Wychowawcy wspiera go w prowadzeniu postępowania, 

o którym mowa w § 50 ust. 1 Statutu VIII LO im. Władysława IV; 

2) działając na wniosek ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), Rady Rodziców 

lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego współpracuje ściśle z Wychowawcą 

i/lub pedagogiem szkolnym oraz Dyrektorem prowadząc działania, o których mowa 

w § 50 ust. 2 Statutu VIII LO im. Władysława IV w Warszawie; 

3) działając na wniosek odpowiednio Wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora wspiera 

go w prowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 50 ust. 2 Statutu VIII LO 

im. Władysława IV w Warszawie. 

4. Rzecznik ma obowiązek informować Dyrektora o wszystkich nieprawidłowościach 

w zakresie przestrzegania praw ucznia w szkole lub o ich uzasadnionych podejrzeniach. 

5. Rzecznik prowadząc działania dotyczące podejrzenia naruszenia praw ucznia 

na bieżąco informuje ucznia, którego dotyczy dana sytuacja o przebiegu postępowania 

i podjętych działaniach. 

6. Rzecznik prowadząc działania dotyczące podejrzenia naruszenia praw ucznia sporządza 

i składa do Dyrektora szkoły notatki służbowe dotyczące prowadzonych działań 

i swoich ustaleń. 

 

§ 4 

Prawa Rzecznika Praw Ucznia 

 

1. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo 

1) wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie VIII LO 

zwiększających stopień ochrony praw ucznia; 
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2) zapoznać się ze wszystkimi okolicznościami sytuacji, będącej przedmiotem skargi 

o podejrzenie naruszenia praw ucznia, w tym z opinią obu stron konfliktu; 

3) uczestniczyć w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – 

w przeprowadzaniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych. 

2. Rzecznik działając na rzecz praw ucznia uzyskuje pomoc od wszystkich organów 

szkoły, w tym przede wszystkim od Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

3. Samorząd Uczniowski, w tym przede wszystkim Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego, wspiera Rzecznika w realizacji wszystkich jego zadań. 


