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REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE 

  

Podstawa prawna: 

 

Wyjątki z art.28 ust.2 z Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dn. 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Polskę dn. 30 września 1991 r. 

„Państwa-strony będą podejmowały wszelkie możliwe środki dla zapewnienia, aby  dyscyplina 

szkolna była przestrzegana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i zgodny z niniejszą 

konwencją” 

 

§ 1 

 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:  

 

1. Rzecznik Praw Ucznia jest organem powołanym do czuwania nad przestrzeganiem praw ucznia 

wynikających z konwencji Praw Dziecka, regulaminów szkolnych  i innych ustaleń tego 

dotyczących. 

§ 2 

 

Zasady pracy Rzecznika Praw Ucznia: 

 

1. Rzecznik Praw Ucznia uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów między nauczycielami i 

uczniami oraz wszystkich innych spraw dotyczących uczniów. 

2. Do Rzecznika Praw Ucznia ze spornymi sprawami ma prawo zgłosić się każdy uczeń Liceum 

bezpośrednio bądź za pośrednictwem Zarządu Samorządu Uczniowskiego, władz szkolnych,  

organizacji młodzieżowych, wychowawcy, rodziców lub opiekunów. 

3. Rzecznik Praw Ucznia rozwiązuje konflikty w oparciu o prawomocne regulaminy i zasady 

dobrego obyczaju. 

4. Rzecznika Praw Ucznia obowiązuje dyskrecja. 

5. W trakcie rozstrzygania konfliktu Rzecznik Praw Ucznia zapoznaje się ze zdaniem obu stron. 

6. Wnioski końcowe w sprawie rozwiązywania konfliktu mogą być konsultowane z  Dyrekcją, 

Zarządem Samorządu Uczniowskiego. 

7. Rzecznik Praw Ucznia prowadzi ogólną ewidencję rozstrzyganych spraw. 

8. Rzecznik Praw Ucznia spotka się w miarę potrzeb z przedstawicielami samorządów klasowych i 

Zarządem Samorządu Uczniowskiego. 

9. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo zgłaszać zmiany w regulaminach szkolnych. 

10. Rzecznik Praw Ucznia raz w roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Radzie 

Pedagogicznej. 

§ 3 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia: 

 

1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat. 
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2. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie. 

3. Wybory Rzecznika przeprowadza Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wybory muszą odbyć się najpóźniej do końca września. 

5. Kandydatów na Rzecznika zgłaszają uczniowie poprzez samorządy klasowe spośród grona 

pedagogicznego. 

6. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w wyborach. 

7. Rzecznik jest wybierany przez uczniów klas I-III w wyborach powszechnych i tajnych spośród 

co najmniej dwóch kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. 

8. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

§ 4 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie Rzecznika 

Praw Ucznia w sytuacji, gdy Rzecznik źle wykonuje swoje obowiązki. 

2. Organami kompetentnymi do rozwiązywania problemów uczniów są: wychowawca, Dyrektor, 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Rzecznik Praw Ucznia.  

2.1. Od decyzji władz szkolnych jest możliwe odwołanie do organów nadzorujących Liceum 

(Kuratorium Oświaty w Lublinie). 

3. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia opracowuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego i przedstawia 

go Radzie Pedagogicznej. 

3.1. Zmiany do regulaminu mogą wnosić wszystkie organa szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. 

5. Ewentualne zmiany muszą być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 

6. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej   


