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RZECZNIK PRAW UCZNIA

działający we współpracy z 2 uczniami wybranymi przez społeczność szkolną 

 

Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Zadania oraz rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

• Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu 
wszelkich niejasności w kwestiach szkolnych.

• Reprezentowanie interesów uczniów przed Organem Prowadzącym Szkołę, Dyrekcją oraz 
Radą Pedagogiczną.

• Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 
• Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.
• Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
• Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.  
• Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia. 
• Uczestniczenie w posiedzeniach Parlamentu Szkoły z prawem głosu. 
• Wnioskowanie do Parlamentu Szkoły, Dyrekcji, Organu Prowadzącego Szkołę w sprawie: 

zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku naruszenia przez ucznia przepisów 
wynikających ze Statutu Szkoły i innych obowiązujących regulaminów.

• Wicerzecznicy za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę mają możliwość uczestniczenia  w 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów 
związanych z przestrzeganiem praw ucznia.

• Wicerzecznicy za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę mają możliwość uczestniczenia  w 
spotkaniach Organu Prowadzącego, Dyrekcji z rodzicami/prawnymi opiekunami lub 
nauczycielem/instruktorem.

• Wicerzecznicy mają możliwość uczestnictwa w roli obserwatora na wniosek 
zainteresowanej strony przy przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych i 
klasyfikacyjnych.

 

ZASADY WYBORU 2 UCZNIÓW WICERZECZNIKÓW PRAW UCZNIA

Etap 1: KAŻDA KLASA ZGŁASZA 2 UCZNIÓW

UCZNIWIE zostają wybrani przez klasę w porozumieniu z wychowawcą 
uczeń ma frekwencję na poziomie minimum 90%

wychowawca potwierdza, że zachowanie ucznia jest bardzo dobre lub wzorowe
zgłoszenie na odpowiednim formularzu

Etap 2: PARLAMENT SZKOŁY AKCEPTUJE PRZEDSTAWIONYCH KANDYDATÓW

Po zgłoszeniu przez wszystkie klasy po 2 kandydatów na posiedzeniu kandydaci otrzymują
akceptację, jeśli uzyskają aprobatę 75% uczestników zgromadzenia parlamentu



Etap 3:   CAŁA SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA DOKONUJE WOBORU W DRODZE
GŁOSOWANIA SPOŚRÓD ZAAKCEPTOWANYCH KANDYDATÓW

Wicerzecznikiem PRAW UCZNIA zostają 2 osoby z największą liczbą głosów

Za przeprowadzenie wyborów Wicerzeczników odpowiada Parlament Szkoły

WICERZECZNIK SPRAWUJE KADENCJĘ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 

Wicerzecznik może zostać odwołany ze swojej funkcji przez: 

a) Organ Prowadzący Szkołę,
b) uzasadniony wniosek Dyrekcji Szkoły po akceptacji Organu Prowadzącego Szkołę,

c) uzasadniony wniosek Rady Pedagogicznej po akceptacji Organu Prowadzącego Szkołę,
d) uzasadniony wniosek Parlamentu Szkoły po akceptacji Organu Prowadzącego Szkołę,

e) uzasadniony wniosek Rzecznika Praw Ucznia po akceptacji Parlamentu a następnie Organu
Prowadzącego Szkołę.


