
1. ROLA
1.1 ORPU zapewniają bezpieczną przestrzeń osobom uczniowskim, które czują, że ich prawa są naruszane.
1.2 ORPU usprawniają komunikację i odpowiadają za nią w stanie kryzysowym pomiędzy  stanem uczniowskim 
a nauczycielskim i dyrektorskim.
 
2. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA
2.1 Skład ORPU zawiera po jednej osobie uczniowskiej z każdego rocznika i dwie osoby nauczycielskie (razem sześć osób); 
część uczniowska nie jest regulowana pod kątem płci, osoby nauczycielskie muszą być różnej płci.
2.2 Kadencja ORPU trwa rok.
 
3. WYBORY
3.1 Wybory organizowane są przez grupę koordynującą złożoną z aktualnych członków i członkiń ORPU.
3.2 Grupa koordynująca odpowiada za sprawy techniczne - zgłoszenia, ogłoszenia na IDU i zorganizowanie wyborów.
3.3 Nominacja osób ze stanu uczniowskiego odbywa się poprzez zgłoszenie się do grupy koordynującej; osoby nauczycielskie 
są nominowane i wybierane przez część uczniowską ORPU.
3.4 Głosowanie jest większościowe; osoby uczniowskie mogą oddawać głos jedynie na osobę kandydującą ze swojego 
rocznika.
3.5 Istnieje możliwość złożenia weto w stosunku do osoby ubiegającej się o urząd ORPU, które trafia do grupy koordynującej 
i jest przez nią rozpatrywane. 
3.5.1 Weto składane jest wtedy, gdy dana osoba uczniowska ma poważne zarzuty lub nie ma zaufania do osoby 
ubiegającej się o urząd ORPU.
3.5.2 Przyjęcie weto oznacza powtórzenie wyborów na osobę przedstawicielską danego rocznika. 
3.6 Wybory powinny zostać przeprowadzone na przełomie września i października.
 

4. ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA
4.1 W wypadku naruszenia praw danej osoby uczniowskiej zgłasza się ona do dowolnej z osób reprezentujących ORPU 
4.1.1 Etapy postępowania (ORPU przy konsultacji z osobą pokrzywdzoną mogą podjąć decyzję o pominięciu niektórych 
kroków)

- Sprawa zgłaszana jest do ORPU
- Po rozmowie z ORPU następuje pisemne zgłoszenie sprawy. Ten punkt rozpoczyna całą  procedurę postępowania.
- Graf poniżej opisuje wszystkie możliwości kroków, które następują po zgłoszeniu sprawy.

4.1.2 Wszystkie kroki są konsultowane z osobą pokrzywdzoną.
4.1.3 Obowiązkowe jest tworzenie akt (dokumentacji) w trakcie rozwoju sytuacji.
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