Rzecznik Praw Ucznia:
to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność
uczniowską;
w każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić;
udostępni Ci regulaminy szkolne, wyjaśni ich sens;
wyjaśni, jakie masz prawa ucznia, jak zrozumieć ich zapis;
jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych;
występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym;
można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne;
nie robi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz;
zachowuje dyskrecję i takt ………………….. SPRÓBUJ!

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia
w Naszej szkole pełni pani psycholog
Angelika Nowińska - Borowiec

Z Rzecznikiem Praw Ucznia możesz porozmawiać
CODZIENNIE kiedy tylko będzie w szkole.

Pamiętaj!
W przypadku naruszenia praw ucznia zwróć się do szkolnego rzecznika.
Możesz liczyć na jego pomoc i dyskrecję.
Nie zamykaj się ze swoim problemem.
Nie jesteś sam.

Zadania i funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
Działania na rzecz współpracy społeczności szkolnej odnośnie zadań
i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Szkolnego Programu
wychowawczo - profilaktycznego, Regulaminu Zachowania i Działań
Dyscyplinujących Ucznia.

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:
Rozpatrywanie indywidualnych skarg.
Sporządzanie notatek dotyczących wykrytych naruszeń prawa
w szkole.
Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających
problemom szkolnym.
Swobodne działanie w ramach obowiązujących regulaminów
i trybów postępowania.
Podejmowanie działań na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli,
rodziców.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem
sporu,
w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych nauczyciel – uczeń:
zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
podjęcie mediacji ze stronami,
zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku
trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest:
Obserwacja realizacji praw ucznia w szkole.
Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia.
Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa
ucznia lub prawa dziecka.
Reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej
i Dyrektora szkoły.
Występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi
realizacji praw ucznia.
Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw
i obowiązków.
Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Ważne telefony i adresy Ogólnopolskie:
Niebieska linia
Tel. 800 12 00 02
(bezpłatnie) www.niebieskalinia.info
Od poniedziałku do soboty 8.00-22.00
Niedziela i święta 8.00-16.00
Zadzwoń jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża.
Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Narkotyki-Narkomania”
Tel. 801 19 99 90
(płacisz tylko za pierwszy impuls)
Codziennie w godz. 16.00- 21.00
Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się
o kogoś z Twojego otoczenia.
Młodzieżowy telefon zaufania
Tel. 84 639 08 00
Zadzwoń jeśli nie widzisz wyjścia z sytuacji, w której się znajdujesz, jesteś uzależniony,
czujesz się oszukany lub jesteś ofiarą przemocy.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu – Telefon Zaufania
Tel. 0 800 101 402
(bezpłatnie) oik.zamosc.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:30
Jeśli znalazłeś/łaś się w trudnej dla Ciebie sytuacji lub posiadasz informacje o innych
osobach potrzebujących pomocy.
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży www.116111.pl
Tel. 116 111
(bezpłatnie)
Od godz. 14.00 do 22.00
Zadzwoń lub napisz gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub
wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Telefon Dla Rodziców w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
Tel. 800 10 01 00
(bezpłatnie)
Zadzwoń gdy jako rodzic potrzebujesz wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania
i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800 12 12 12
(bezpłatnie)
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i
zostawisz informacje o sobie i swój nr – konsultanci do Ciebie zadzwonią
Możesz zgłaszać sytuacje, które Twoim zdaniem są niesprawiedliwe.
Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych ,,PONTON”
Tel. 22 635 93 92
(opłata zgodnie z cennikiem operatora)
W każdy piątek w godzinach od 16.00 do 20.00
Edukatorzy

seksualni

odpowiadają

na wasze

pytania

związane

dojrzewaniem, antykoncepcją itp.
Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi Uzależnionych ,,To Człowiek”
Tel. (77) 453 23 38
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,,MONAR”
Tel. (77) 456 40 44

z

seksualnością,

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie: https://brpd.gov.pl
Rzecznik Praw Dziecka - p. Mikołaj Pawlak
Kontakt
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

