Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

Regulamin działania Rzecznika Praw Ucznia
§1
1.1 Ustanawia się Rzecznika Praw Ucznia.
1.2 Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży praw każdego ucznia określonych w Statucie Gimnazjum nr 3
im. Polskich Noblistów w Oławie (Rozdział VII) oraz zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
1.3 Rzecznik przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się dobrem ucznia.
§2
2.1 Rzecznikiem może zostać każdy nauczyciel pracujący w Gimnazjum nr 3.
2.2 Rzecznika wybiera społeczność uczniowska w wyborach bezpośrednich.
2.3 Kadencja Rzecznika trwa 2 lata.
§3
3.1 Uczeń, który uważa, że doszło do naruszenia jego praw, zgłasza swoje zastrzeżenia do Rzecznika
Praw Ucznia. Wniosek taki złożyć mogą również rodzice ucznia (prawni opiekunowie) oraz wychowawcy.
3.2 Rzecznik na podstawie dokumentów obowiązujących w szkole rozpatruje wniosek ucznia podejmując
działania mające na celu zapewnienie uczniowi poszanowania jego praw i godności.
3.3 Spory rozstrzyga się przy udziale zainteresowanych stron.
3.4 Osobami wspierającymi Rzecznika mogą być osoby trzecie np. pedagog szkolny, przedstawiciel
dyrekcji, wychowawca.
3.5 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być negatywnie oceniani z tego
powodu. Przysługuje im prawo do pomocy i opieki ze strony Rzecznika, wychowawcy, pedagoga
szkolnego oraz dyrektora szkoły.
3.6 Wyniki postępowania Rzecznika zapisane zostają w formie protokołu, który podpisują zainteresowane
strony.

UPRAWNIENIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
1. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
 Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka
 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 Interwencja w razie naruszenia praw ucznia
 Udzielanie uczniom pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania
 Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych
 Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszenia praw ucznia w szkole
 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia
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2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
 Swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
 Wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami
ucznia oraz o wprowadzenie zapisów chroniących prawa ucznia
 Zapoznania się z opinią wszystkich stron konfliktu
 Uczestniczenia w roli obserwatora (na wniosek zainteresowanej strony) w przeprowadzanych
egzaminach sprawdzających i klasyfikacyjnych

2

