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w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu

Podstawa prawna:

L

Ustawa z 14 grudnia 2OL6 r,- Prawo Oświatowe ( Dz. U, z2OI7 r. poz, 59)

2,

Ustawa zdniaL4 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z2Ot7r,
poz.I257|.

3.

Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.

§r
Skreślenieucznia z listy uczniów może nastąpić po wykorzystaniu wszystkich możliwości
oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Skreślenie
ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej.

§z
Skreśleniez listy ucznia może nastąpić w przypadku naruszenia §35 pkt.2,3 statutu Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Zawierciu oraz innych przypadkach, jeżeli nastąpiło rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego.
§3

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje / przypomina uczniom postanowienia
statutu Zespołu Szkół, w tym z przypadkami i okolicznościami, w których Rada Pedagogiczna może
podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreśleniaucznia z listy uczniów.
§4
1. W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok
postępowania:

1) Wychowawca gromadzi niezbędną dokumentację dotyczącą ucznia:
- liczbę godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,

potwierdzenia kontaktów zrodzicamilopiekunami prawnymi, kolejność stopniowania kar
przewidzianych statutem Zespołu Szkół.

Z)

Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w czasie rozmowy wysłuchują wyjaśnień ucznia.
Rozmowa jest odnotowana w dokumentacji wychowawcy i pedagoga szkolnego,
potwierdzona podpisami .

3)

Wychowawca klasy przedstawia Dyrektorowi szkoły wniosek ( załącznik nr1-) o podjęcie
procedury skreśleniaucznia z listy uczniów, jednocześnie informując ucznia ijego
rodziców/opiekunów prawnych o wszczęciu postępowania zgodnie zwfw procedurą
(

4J

załącznik nr2),

Pedagog szkolny przedstawia dyrektorowi działania związane z pomocą psychologicznopedagogiczną podjętą wobec ucznia w szkole.

5)

W czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca klasy przedstawia sprawę ucznia,
która jest omawiana w gronie nauczycieli. Rada Pedagogiczna zwraca szczególną uwagę na
to, czy zostały wykorzystane możliwościwychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy
uczeń był wcześniejkarany mniejszymi karami regulaminowymi i czy przeprowadzono z nim

rozmowy ostrzegawcze, dyscyplinujące i czy skontaktowano się z jego rodzicami/opiekunami
prawnymi.

6)

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę ( zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej)w

sprawie skreśleniaz listy uczniów, sporządza się protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej
uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.

7|

Dyrektor szkoły zwraca się o opinię do Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski
winien wydać opinię w terminie do 2 dni, Opinia Samorządu Uczniowskiego nie jest wiążąca
dla dyrektora.

S)

Dyrektor szkoły wydaje decyzję w sprawie skreśleniaz listy uczniów i informuje o niej ucznia

jego rodziców/opiekunów

9)

i

prawnych ( załącznik n13).

Wykonanie decyzji następuje po uptywie terminu przewidzianego na odwołanie lub
natych

m

iast, jeże i decyzj i nada no rygor natych
l

m

iastowej wyko

na

l

ności.

§5

Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno
faktyczne ( za jaki czyn uczeń zostaje skreślony)jak i prawne ( powołanie na zapis w statucie).
§6

W przypadku rezygnacji z nauki w szkole na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub
pełno letniego uczn ia dyrektor szkoły wydaje decyzję

a d

mi

n

istracyj ną.

Zalączniki do procedury:
Załącznik n11

- Wzór wniosku o podjęcie procedury skreślenia.

Zalącznik nrl -Wzór informacji o wszczęciu procedury skreślenia przesłanej dla rodzica/opiekuna prawnego/
ucznia pełnoletniego.
Załącznik n13

- Wzór decyzji

o skreśleniu.

Załącznik n11 do Procedury skreślenia

Data

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w zawierciu

Wniosek o podjęcie procedury skreślenia ucznia

1,. lmię i nazwisko wychowawcy wnioskującego

o skreślenie ucznia

2.

lmię i nazwisko ucznia, klasa

3.

Działania naprawcze podejmowane w stosunku do ucznia

4,

uzasadnieniewniosku

podpis wychowawcy

5.

Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca wszczęcia procedury skreślenia:

Załącznik nr2 do Procedury skreślenia

lnformacja o wszczęciu procedury skreśIenia

Wychowawca

klasy.......

""""""""informuje,

że w

dniu""

zostałzłożonyWniosekdoDyrektoraZespołuSzkółim.StanisławaStaszicawZawierciudotyczący
wszczęciaproceduryskreśleniazlistyuczniówsyna/córki.,............'...

zam,,,...,,,.,,.

"""na podstawie §"""""""""""",

statutu Zespołu Szkół im. St, Staszica w Zawierciu,

podpis wychowawcy

Do wiadomości:

1.

Rodzic/opiekun prawny

Z.

Uczeń

3.

ala

7ałącznik n13 do Procedury skreślenia

Zawiercie, dnia............
(

pieczęć szkoły)

(

(

imię i nazwisko ucznia lub imiona i nazwisko
rodziców/opiekunów prawnych)

adres zamieszkania)

DECYZJAnr.......... l20.......

Na podstawie art. 68 ust.z ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z2OI7 r. poz.59),
art,].04 ustawy zL4czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. : Dz.U.Z
2017 r. poz,1257 oraz § ......,......,.,...ust.,.,.,..,.,.,...,.,pkt.,,,....,statutu
Szkoły Zespołu Szkół im.
podjęciem
przez
Stanisława Staszica w Zawierciu w związku z
Radę Pedagogiczną Szkoły uchwały nr
.....,,.,z dnia ...,.......w sprawie skreślenia

ucznia..,,.....

z listy uczniów Szkoły

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu oraz po zasięgnięciu opinii samorządu

uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

skreślam

i1]l],,,,,,
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UZASADN!ENlE

Od decyzji niniejszej przysługuje uczniowi lub rodzicom/opiekunom prawnym wniesienie odwołania
do Ślaskiego Kuratora Oświatyw Katowicach za pośrednictwem dyrektora szkoły Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Zawiercłu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Decyzja niniejsza do upływu powyższego terminu do wniesienia odwołania, jak również po wniesieniu odwołania, do dnia

wydania decyzji w danej sprawie przez organ odwoławczy, nie podlega wykonaniu jako decyzja nieostateczna, chyba że
zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności w odrębnym postanowieniu.

podpis i pieczęć dyrektora szkoły

