Załącznik 10 do statutu ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
w I Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 1
w Bystrzycy Kłodzkiej

1. W I Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 1 działa Rzecznik Praw
Ucznia. Funkcję Rzecznika może sprawować zatrudniony w szkole na
czas nieokreślony członek Rady Pedagogicznej (po uprzednim wyrażeniu
zgody).
2. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.
3. Rzecznik powoływany jest przez Dyrektora Szkoły w drodze
ogólnoszkolnych i tajnych wyborów. Trybem i organizacją wyborów
Rzecznika zajmują się wspólnie Samorządy Szkolne: Gimnazjum i
Liceum.
4. Kadencja Rzecznika Praw ucznia trwa trzy lata. Funkcję tę można
sprawować wielokrotnie. W przypadku, gdy funkcja Rzecznika zostanie
zwolniona przed upływem kadencji, Samorządy Szkolne przeprowadzają
ponowne wybory.
5. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przed upływem kadencji tylko
na wniosek Samorządu Szkolnego Gimnazjum lub Liceum oraz na
wniosek samego Rzecznika.
6. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły oraz Konwencji o Prawach
Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie
szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia oraz inicjowaniu
działań mających na celu ich ochronę. Rzecznik zabiega o podmiotowe
traktowanie ucznia w procesie wychowawczym i dydaktycznym.
7. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
7.1 informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich
dochodzenia;
7.2 zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;
7.3 dbałość o ustalanie właściwych działań wychowawczych w szkole;
7.4 mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach
naruszania praw ucznia;
7.5 informowanie zainteresowanych stron o podjętych przez siebie
działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu;

7.6 przekazywanie informacji o możliwościach rozwiązania konfliktu
przez inne podmioty, gdy sprawa wykracze poza kompetencje
Rzecznika;
7.7 gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw
ucznia w szkole;
7.8 przedstawianie raz w roku Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole;
7.9 reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących
przestrzegania praw ucznia.
8. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów
prawnych), wychowawcy lub innego nauczyciela.
9. Rzecznik ma prawo do:
9.1 swobodnego działania w ramach obowiązujących przepisów;
9.2 wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o
wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o
wprowadzenie zapisów chroniących prawa ucznia;
9.3 zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu;
9.4 uczestniczenia w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej
strony, w egzaminach poprawkowych, sprawdzających i
klasyfikacyjnych oraz komisjach wychowawczych;
9.5 wnioskowania w sprawie zawieszenia kar nałożonych na ucznia;
9.6 odstąpienia od podjęcia interwencji.
10. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku
naruszania praw ucznia w szkole nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza
ten fakt Dyrektorowi Szkoły.
11. Zgromadzone przez Rzecznika informacje, dotyczące zgłoszonego
przypadku naruszania praw ucznia w szkole, są poufne i stanowią
tajemnicę służbową.

