
Załącznik do uchwały  
Rady Pedagogicznej 
z dnia 24.01.2012 r. 
 

 
KaŜdy człowiek rodzi się wolny i ma 

te same prawa, dlatego wolność jednostki 
kończy się tam gdzie zaczyna się wolność   

i takie same prawa innej jednostki.  
 
 

 
Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego 
w Toruniu   

 
 
 

§ 1. Powoływanie i odwoływanie Szkolnego  
Rzecznika Praw Ucznia  

 
1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu ustanawia się 

funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem. 
 

2. Rzecznikiem moŜe być, oprócz Dyrektora, kaŜdy nauczyciel Szkoły, który wyróŜnia 
się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną na rzecz ucznia  
i Szkoły, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wraŜliwość społeczną,  
a takŜe wyraźne walory moralne oraz etyczne. 
 

3. Rzecznika powołuje i zatwierdza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady  
Pedagogicznej i za zgodą kandydata. 
 

4. Kadencja Rzecznika trwa 5 kolejnych lat, moŜna ją sprawować wielokrotnie, a wy- 
gasa w momencie odejścia z pracy lub w przypadku złoŜenia przez niego rezygnacji.  

 
5. Rzecznik moŜe być odwołany na wniosek Dyrektora Szkoły.  

 
 

  § 2. Zakres działania Szkolnego Rzecznika  
Praw Ucznia  

 
1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy 
o Rzeczniku Praw Ucznia, przepisów BHP, Konwencji o prawach dziecka, Konwencji 
praw człowieka, Statutu Szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych  

      i podstawowych wolności.  
 



 
 
2. Rzecznik stoi na straŜy praw dziecka z poszanowaniem odpowiedzialności, praw 

 i obowiązków rodziców. 
 

3. Rzecznik kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, Ŝe naturalnym 
środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. 

 
4. Działania Rzecznika mają na celu zapewnienie kaŜdemu dziecku w Szkole pełnego  

i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 
 

5. Rzecznik działa w taki sposób, aby ochronić dziecko przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 

 
6. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci przewlekle chore oraz  niepełno- 

sprawne. 
 

7. Rzecznik jest organem powołanym do ochrony wolności uczniów i przeciwdziała 
łamaniu ich praw w szkole. 

 
8. Rzecznik inicjuje działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia w Szkole, 

jak równieŜ zwiększania świadomości prawnej uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 
 

9. Rzecznik dba, aby uczniowie świadomi swoich praw i obowiązków rozwijali swą 
kulturę osobistą, uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, a takŜe potrafili tworzyć 
prawidłowe relacje oraz współpracować w tworzeniu bezpiecznej szkolnej 
społeczności opartej na dialogu i wzajemnym poszanowaniu.  

 
10. Rzecznik jest niezaleŜny od innych organów działających na terenie Szkoły i odpo- 

wiada jedynie przed Dyrektorem. 
 

11. Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy jeŜeli poweźmie przekonanie  
o powaŜnym naruszeniu praw uczniowskich, na wniosek ucznia, wychowawcy klasy, 
Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej lub pracowników administracji Szkoły. 
 

12. Rzecznik w swojej misji nie zastępuje wychowawcy klasy. 
 

13. Rzecznik nie ustanawia Ŝadnych praw, jednak moŜe sugerować, Ŝe istnieje potrzeba 
zmian w tym zakresie. 

 
14. Rzecznik współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, a takŜe pedagogiem  

i socjoterapeutą w realizacji programów profilaktycznych w Szkole oraz    
wypracowywaniu właściwych rozwiązań w sprawach konfliktowych. 
 

15. Rzecznik reprezentuje interesy uczniów przed Radą Pedagogiczną i Dyrektorem. 
 

16. Na wniosek Dyrektora Rzecznik reprezentuje Szkołę na zewnątrz w sprawach    
przestrzegania praw ucznia. 

 
17. Rzecznik składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną dwa 

razy w roku. 
 



 
 

 
§ 3. Postępowanie Szkolnego Rzecznika 
          Ucznia w sprawach spornych 

 
 

1. Rzecznik udziela porad i rozpatruje, w sprawach problematycznych lub nietypowych, 
indywidualne skargi ucznia, grupy uczniów, całej klasy gdy:  

a) naruszono prawa ucznia 
b) uczeń otrzymał karę niewspółmierną do zachowania 
c) jest traktowany gorzej niŜ inni, niesprawiedliwie bądź w sposób poniŜający 

czy teŜ lekcewaŜący 
d) czuje się zagroŜony 

 
2. W przypadku kwestii spornych na linii uczeń-uczeń lub uczeń-nauczyciel Rzecznik 

działa według następujących procedur: 
a) zapoznanie się z opiniami stron konfliktu 
b) podjęcie, jeśli tego wymaga sytuacja, mediacji pomiędzy stronami we 

współpracy z wychowawcą klasy 
c) skierowanie sprawy do pedagoga lub socjoterapeuty w przypadku kłopotów  

z rozstrzygnięciem sporu 
d) w dalszym postępowaniu zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej 
e) zwrócenie się do Dyrektora o podjęcie ostatecznej decyzji co do sposobu 

rozwiązania konfliktu. 
 

3. Rzecznik moŜe się domagać pełnej informacji dotyczącej sprawy spornej i ma prawo 
wymagać złoŜenia wyjaśnień przez strony biorące udział w konflikcie. 

 
4. Po rozpoznaniu problemu czy teŜ skargi, Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia 

interwencji, gdy uzna, Ŝe nie zostały naruszone prawa ucznia. 
 

5. Zainteresowane strony mają prawo do informacji o podjętych działaniach 
zmierzających do rozstrzygnięcia sporu. 

 
6. Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego mają 

charakter poufny i stanowią tajemnicę słuŜbową.  
 

7. Uczeń nie moŜe być naraŜony na jakiekolwiek represje z powodu złoŜenia skargi. 
 

8. Skargi składane są do Rzecznika osobiście. 
 

9. Kontakt z Rzecznikiem odbywa się w ustalonym przez niego terminie, a w uzasadnio- 
nych przypadkach w godzinach pracy nauczyciela (przerwy międzylekcyjne). 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

§ 4. NajwaŜniejsze prawa i obowiązki ucznia 
 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej 
b) opieki wychowawczej, zapewniających bezpieczeństwo warunków pobytu w 

szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej 
oraz poszanowania jego godności 

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami 

d) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym 

e) swobody wyraŜania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących Ŝycia 
szkoły, a takŜe światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza  tym dobra 
innych osób 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce 
h) pomocy w przypadku trudności w nauce 
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod 

nadzorem nauczyciela i zgodnie ze Statutem Szkoły 
k) korzystania z księgozbioru biblioteki zgodnie z regulaminem biblioteki 
l) wpływania na Ŝycie Szkoły poprzez działalność w samorządzie i innych 

organizacjach działających na jej terenie zgodnie ze Statutem  
 

2. Uczeń ma obowiązek: 
a) zachowania się w kaŜdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka 
b) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,  
c) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności 
d) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych 
e) aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych zgodnych z jego 

zainteresowaniami lub wyrównawczych w przypadku trudności w nauce 
f) postępowania zgodnego dobrem szkolnej społeczności: dbania o honor, 

tradycję Szkoły, współtworzenia jej autorytetu 
g) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno 

mowy ojczystej 
h) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły  
i) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, a takŜe ustaleniom Samorządu Uczniowskiego  
j) przestrzegania zasad współŜycia społecznego 
k) przeciwstawiania się przejawom brutalności, agresji i wulgarności 
l) poszanowania wolności i godności osobistej innego ucznia, nauczyciela lub 

pracownika szkoły 
ł) naprawienia wyrządzonej szkody 
m) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów 
n) dbania o mienie szkoły, estetyczny wygląd i utrzymanie czystości na jej 

terenie. 
 
Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Statucie i regulaminach Szkoły. 


