
 

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI W LUBINIE 

 

 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie tworzy się funkcję 

Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem. 

 2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie, oprócz dyrektora. 

3.   Rzecznika wybiera społeczność uczniowska.  

4.  Rzecznika Praw Ucznia może odwołać Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek pełniącego 

funkcję Rzecznika. 

5.   Funkcję Rzecznika Praw ucznia można sprawować wielokrotnie. 

      6.   Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny. 

7.  Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym 

ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu 

działań mających na celu ich ochronę. 

8.  Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

8.1 Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Szkole Podstawowej nr 3                      

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. 

8.2  Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw 

ucznia.  

8.3   Reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie na 

zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia. 

9.   Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:  



9.1  Swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania. 

9.2  Wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz                         

o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia. 

9.3  Zapoznania się z opinią stron konfliktu.  

9.4  Odstąpienia od podjęcia interwencji. 

10.  Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekuna prawnego                                

i wychowawcy w przypadkach gdy:  

l0.1  Nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności - w tym wypadku 

Rzecznik natychmiast powiadamia o tym fakcie dyrektora. 

10.2  Powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje 

wychowawcy nie odniosły skutku.  

10.3   Interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie 

przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi. 

11.  W swojej misji Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach 

wychowawców. 

12.     Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:  

12.1    Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 

12.2 Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.  

12.3  Skierowanie sprawy do pedagoga w razie trudności z rozstrzygnięciem sporu, w 

dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej. 

12.4 Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje dyrektor.  

13.      Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel: 

13.1   Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 

13.2    Podjęcie mediacji ze stronami.  

13.3  Wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności                          

z rozstrzygnięciem sporu. 

14.    Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez 

siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu. 

15.  Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią 

tajemnicę służbową. 
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