Zakres uprawnień Rzecznika Praw Ucznia
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

Celem działania Rzecznika Praw Ucznia jest pomoc w usuwaniu przyczyn
nieporozumień i konfliktów w relacjach nauczyciel/pracownik szkoły – uczeń, uczeń –
uczeń.
Rzecznik działa w oparciu o przepisy Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty
oraz Konwencji Praw Dziecka.

§ 1.
1. Rzecznik może interweniować, gdy:
 uczeń uważa, że zostało naruszone jego prawo do jawnej, umotywowanej i
sprawiedliwej oceny,
 uczeń w opisanych w Statucie Szkoły terminach nie został poinformowany o
przewidywanych ocenach, ocenach półrocznych i rocznych z poszczególnych
przedmiotów, a także ocenie zachowania,
 nauczyciel przekroczył termin oddania ocenionych sprawdzianów,
 odbyły się niezapowiedziane sprawdziany lub ilość sprawdzianów w tygodniu lub
dniu przekroczyła tę ustaloną w Statucie,
 nauczyciel nie uwzględnia przysługującego uczniowi na podstawie przepisów Statutu
prawa do nieprzygotowania do zajęć,
 nie są realizowane zaplanowane i uzgodnione wycieczki oraz inne przedsięwzięcia
klasowe,
 nauczyciel nie szanuje godności osobistej ucznia, stosuje przemoc, ingeruje w jego
życie osobiste bez uzasadnionej potrzeby,
 naruszone są inne, niewymienione wyżej, prawa ucznia.

§ 2.
1. Każdy uczeń może się zwrócić do Rzecznika z prośbą o rozwiązanie problemu. W
miarę możliwości Rzecznik podejmuje się mediacji poprzez zapoznanie się z racjami
obu stron, zasięgnięcie opinii osób trzecich, skorzystanie z pomocy pedagoga
szkolnego, nauczycieli, wychowawców.
2. Na prośbę ucznia, jeśli nie uniemożliwia to rozwiązania sprawy, Rzecznik zapewnia
anonimowość osobie, która się do niego zwraca.

§ 3.
1. Uczeń może swoje zastrzeżenia wyrazić na piśmie opatrzonym własnoręcznym
podpisem, które przedkłada Rzecznikowi, a ten po zapoznaniu się ze sprawą,
przekazuje je dyrektorowi szkoły.
2. Zażalenie musi zawierać przedstawienie faktów. Nie może zawierać oceny
nauczyciela lub innych osób ani obraźliwych sformułowań.
3. Rozwiązanie problemu należy do dyrektora. Uczeń nie może domagać się informacji
o podjętych działaniach. O wyniku rozpatrzonej sprawy uczeń powinien zostać
poinformowany przez dyrektora w terminie nie dłuższym niż 10 dni.
4. Uczniowi gwarantuje się, że jego nazwisko będzie znane wyłącznie dyrektorowi
Rzecznikowi, a w razie potrzeby, za zgodą ucznia, osobom, których sprawa dotyczy.
W sprawach ogólnych/klasowych zapewnia się anonimowość osób interweniujących.
5. Uczeń i Rzecznik zobowiązują się do niekomentowania sprawy w gronie kolegów
lub innych osób.

§ 4.
1. Wybory i kadencja Rzecznika Praw Ucznia przebiegają zgodnie z Ordynacją
Wyborczą Wyborów Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

