Zadania, obowiązki i plan pracy Rzecznika Praw Ucznia
w roku szkolnym 2016/2017
Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie
Funkcje Rzecznika Praw Ucznia w szkole pełni mgr Beata Ciastoń
Jeśli uważasz , że w szkole zostało naruszone Twoje prawo – Prawo Ucznia
Przyjdź!
Ważne telefony:
Ogólnopolskie:



NIEBIESKA LINIA tel. 800 120 002, www.niebieskalinia.info
Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
czynne pon. – sob. 10.00 – 22.00, niedziela i święta 8.00 – 16.00
(bezpłatne)
 NARKOTYKI – NARKOMANIA tel. 801 199 990 Ogólnopolski Telefon
Zaufania codziennie w godz. 16.00 – 21.00 (bezpłatne)
 POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA tel. 800 120 226 (bezpłatne)
PAMIĘTAJ:
a) Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,
b) Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy
naruszone zostaną prawa ucznia,
c) Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
e) Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście.

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA
1. Rola rzecznika:
 propagowanie praw ucznia i dziecka,
 reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
 mediacja między stronami konfliktu,
 doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
 podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim,
wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,
 interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie
pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
2. Podstawowe obowiązki rzecznika:
 znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
oraz Konwencji Praw Dziecka,
 dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw
ucznia w szkole,




zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach
naruszania praw ucznia.

3. Działania:
Lp.

Plan działania

Termin

1.

Pełnienie dyżuru w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki od 12.25 – 12.40 (długa przerwa)

cały rok

2.

Organizacja spotkań poszczególnych klas
z Rzecznikiem Praw Ucznia

IX – X 2016

3.

Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów
prawnych dotyczących praw ucznia

X 2016

4.

Sporządzenie raporty z działalności rzecznika

I 2017

5.

Przeprowadzenie lekcji o prawach dziecka w
gimnazjum

II – III 2017

6.

Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat
przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów

II – III 2017

7.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

cały rok

8.

Wyjaśnianie niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły,
Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów
szkolnych.

według potrzeb

9.

Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami
oraz uczniami, rodzicami i nauczycielami; dążenie do
ich rozwiązania.

według potrzeb

10.

Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu
problemów.

według potrzeb

11.

Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb
uczniów.

według potrzeb

12.

Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na
stronie internetowej szkoły.

cały rok

13.

Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia

VI 2017

