ZA

CZNIK NR 4

REGULAMIN POWO YWANIA I DZIA ANIA
RZECZNIKA PRAW UCZNIA

ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

1. Rzecznik Praw Ucznia jest powo any przez dyrektora szko y na wniosek Samorz du
Uczniowskiego.
2. Rzecznik Praw Ucznia w szkole dzia a wybrany wi kszo ci

g osów, w drodze

osowania tajnego cz onków Samorz du Uczniowskiego.
3. Rzecznik Praw Ucznia mo e by odwo any przez dyrektora szko y:
na wniosek Samorz du Uczniowskiego,
na wniosek samego Rzecznika,
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 4 lata.
5. Rzecznik Praw Ucznia dzia a na podstawie Statutu Szko y, Regulaminu Samorz du
Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego g ówna rola polega na aktywnym
ingerowaniu w ycie szko y wsz dzie tam, gdzie naruszane s prawa ucznia i inicjowaniu
dzia
6. Do w

maj cych na celu obron praw dziecka.
ciwo ci Rzecznika Praw Ucznia nale y w szczególno ci:
znajomo

Statutu Szko y, Regulaminu Samorz du Uczniowskiego oraz

Konwencji Praw Dziecka,
informowanie uczniów o przys uguj cych im prawach i sposobie ich dochodzenia,
interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem post powania,
kontrola realizacji i rozwi zywania spraw spornych,
sk adanie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej dzia alno ci.
7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
swobodnego dzia ania w ramach obowi zuj cych regulaminów i trybu
post powania,
wnioskowania do organu uchwalaj cego Statut Szko y o wprowadzenie zmian
zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroni cego prawa
dziecka,
zapoznania si z opini stron konfliktu,
odst pienia od podj cia interwencji.
8. Tryb post powania w kwestiach spornych ucze - ucze :
zapoznanie si z opini stron konfliktu,
podj cie mediacji ze stronami we wspó pracy z wychowawc klasy a w razie
potrzeby z pedagogiem szkolnym,
w dalszym trybie zasi gni cie opinii Rady Pedagogicznej,
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ostateczn decyzj w sprawie rozwi zania konfliktu podejmuje dyrektor szko y.
9. Tryb post powania w kwestiach spornych ucze - nauczyciel:
zapoznanie si z opini stron konfliktu,
podj cie mediacji ze stronami,
w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygni ty wyst pienie do dyrektora
szko y o podj cie decyzji w danej sprawie,
po wyczerpaniu procedury (9 - l, 2, 3) ka da ze stron mo e zwróci si do organu
sprawuj cego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
10. Rzecznik praw Ucznia informuje ka dorazowo zainteresowane strony o podj tych przez
siebie dzia aniach, zmierzaj cych do rozwi zania konfliktu.

WYKAZ DOKUMENTÓW OKRE LAJ CYCH STAN PRAWNY
DZIECKA
1. Konwencja o Prawach Dziecka przyj ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Cz owieka i Wolno ci sporz dzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona nast pnie Protoko ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe niona
Protoko em nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporz dzona w dniu 25 stycznia 1996r.
4. Ustawa o RZECZNIKU PRAW DZIECKA z dnia 6 stycznia 2000r.
5. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze nia 2004r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych.
6. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko ach
i placówkach.
7. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie szczegó owych form dzia alno ci wychowawczej i zapobiegawczej w ród
dzieci i m odzie y zagro onych uzale nieniem.
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8. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwole na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
9. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad
udzielania

i

organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w

publicznych

przedszkolach, szko ach i placówkach.
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