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REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. św. Kazimierza Jagiellończyka 

w Radomiu 
 
 
 

Podstawa prawna: 
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka                 
w Radomiu. 
 
 
 

Rozdział I 
Wybory Rzecznika Praw Ucznia 

 
1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej                  

w wyborach, spośród zgłoszonych przez uczniów nauczycieli.  

2. Wybory Rzecznika Praw Ucznia są: 

a) tajne – każdy uczeń ma prawo do tajności swojego wyboru; 

b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania; 

c) bezpośrednie – każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach. 

3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 4 lata. 

4. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który w przeprowadzonych 

wyborach na terenie szkoły uzyskał największą ilość głosów. 

5. Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu 

Uczniowskiego. 

6. Osoba będąca Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać wybrana na kolejną 

kadencję. 

7. Rzecznika można odwołać przed upływem kadencji za rozmyślne naruszenie 

wewnątrzszkolnych przepisów, ciężkie naruszenie prawa Rzeczpospolitej 

Polskiej, na pisemny i uzasadniony wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Pedagogicznej. 

 

 
Rozdział II 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia 
 

1. Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz 

prawami dziecka. 

2. Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły. 

3. Reprezentowanie interesów uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej. 
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4. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między: 

a) uczniami; 

b) uczniami i pracownikami szkoły. 

5. Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia 

i prawami dziecka. 

6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw              

i obowiązków ucznia. Prawa i obowiązki ucznia stanowią Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

7. Ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem 

w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia. 

8. Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia. 

9. Przeciwdziałanie przemocy w szkole. 

10. Przyjmowanie skarg i wniosków na temat naruszeń praw uczniów i podjęcie 

stosownej interwencji. 

11. Włączanie uczniów do rozstrzygania codziennych problemów szkolnych. 

 

 
Rozdział III 

Tryb postępowania w kwestiach spornych na linii „uczeń-uczeń” 
 

1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu. 

2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu. 

3. W przypadku bezskutecznych mediacji podjęcie współpracy z wychowawcami 

stron konfliktu, ewentualnie zwrócenie się z prośbą o pomoc do pedagoga  

lub/i psychologa. 

4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się          

z problemem).  

 
 

Rozdział IV 
Tryb postępowania w kwestiach spornych na linii  

„uczeń-nauczyciel (pracownik szkoły)” 

 

1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu. 

2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu zwrócenie się o pomoc do Rady 

Pedagogicznej lub/i Dyrektora Szkoły. 

4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się          

z problemem). 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rzecznika Praw Ucznia 

 

 

PRAWA UCZNIA 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. św. Kazimierza Jagiellończyka 

w Radomiu 

 

 

Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
5) pomocy w przypadku trudności w nauce (dostosowanie wymagań, zajęcia 

wyrównawcze, dodatkowa pomoc nauczyciela, pomoc koleżeńska), 
6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 
7) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów, także wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści 
nauczania oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

8) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać 
niczyjej godności osobistej, 

9) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 
imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,  

10) odpoczynku – nie zadaje się prac domowych na okres przerw świątecznych, 
ferii I dni wolnych od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy przedmiotów 
odbywających się tylko w poniedziałek i piątek), 

11) pomocy socjalnej,  
12) sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego 

stanu wiedzy i umiejętności, 
13) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i  zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości,  
14) uczeń niepełnosprawny ma prawo do szczególnej pomocy i warunków 

umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 
 

 

 

 

 

 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. ŚW. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 

                        26-600 RADOM, UL. WYŚCIGOWA 49     TEL. (48) 36 543 20  FAX. (48) 36 534 29  
                           RADOM

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. św. Kazimierza Jagiellończyka 

w Radomiu 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie 
punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do 
sali, w której odbywają się zajęcia,  

2) przygotowywania się do zajęć oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 
3) usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły,             

nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności;                
po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę                                        
za nieusprawiedliwione. Honorowane są wyłącznie usprawiedliwienia od rodziców 
(prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub ustnej lub w formie pisemnej od 
lekarza, 

4) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,  
5) przestrzegania zakazu używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych 

podczas lekcji, 
6) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 
7) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, 
8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu 
Klasowego i Samorządu Szkolnego,  

9) naprawienia przez siebie wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów wykonanej 
naprawy, zarówno w stosunku do szkoły jak i indywidualnych osób, 

10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,  
11) informowania nauczycieli, wychowawców o zagrożeniach – uczniom zabrania się 

palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków 
odurzających oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających życiu            
i zdrowiu,  

12) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 
czystości i porządku na terenie szkoły, przynoszenia obuwia zmiennego 
(wyłącznie sportowego) o jasnym spodzie w podpisanym worku pozostawionym 
w szatni, 

13) odpowiedniego wykorzystywania terenu i pomieszczeń szkoły,  
a) uczeń może korzystać z boiska szkolnego tylko do zmierzchu,  
b) uczeń ma obowiązek opuszczenia sali lekcyjnej podczas przerwy,  
c) do szkoły można przyjść nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem pierwszej 

lekcji, 
14) przestrzegania zakazu zapraszania na teren szkoły osób obcych, 
15) noszenia stroju galowego (biała bluzka lub koszula, granatowe spodnie lub 

spódnica) w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału 
szkolnego stanowiącego odrębny dokument,  
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16) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły dużych sum pieniędzy                                
i wartościowych przedmiotów, za których zaginięcie lub uszkodzenie szkoła          
nie odpowiada. 

 

 


