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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 3/2020 z 12.02.2020 r.  

w sprawie wprowadzenia „Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w przypadkach określonych w Statucie Szkoły” 

 

Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

w przypadkach określonych w Statucie Szkoły 

Podstawa prawna: 

 Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze 

zm.) – dalej u.p.o. 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 

2016 r. poz. 23 ze zm.) – dalej k.p.a. 

 Statut szkoły przyjęty Uchwałą RP nr 5/2019/2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. z późn. zm. 

 

§ 1 

1. Procedura określa sposób przeprowadzenia skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły zgodnie  

z przepisami prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego i statutem szkoły. 

2. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów określa statut szkoły.  

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie postępowania administracyjnego. 

4. Postępowanie administracyjne wszczyna się z urzędu. 

5. Dyrektor wszczyna postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów z urzędu, jeśli samodzielnie lub 

od innych osób powziął informację o zaistnieniu przypadku wymienionego w statucie jako 

uprawniającego do skreślenia z listy uczniów. 

6. Dyrektor ma obowiązek podejmowania z urzędu (z inicjatywy własnej lub innych pracowników szkoły 

lub osób pokrzywdzonych przez działania ucznia) lub na wniosek strony (pełnoletniego ucznia lub 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia małoletniego) wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. 

7. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego.   

 

§ 2 

1. Nauczyciel, który powziął informację o działaniach ucznia naruszających zapisy statutu szkoły, 

sporządza notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie oświadczenia świadków, 

i w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawcą internatu lub trenerem składa ją dyrektorowi 

szkoły. 

2. Wychowawca klasy lub wychowawca internatu, lub trener przedstawia dyrektorowi szkoły wniosek  

o podjęcie procedury skreślenia z listy uczniów. 

3. Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą ucznia podlegającego niniejszej procedurze. 

Jednocześnie informuje pełnoletniego ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów ucznia małoletniego  

o wszczęciu procedury. Zawiadomienie winno zawierać pouczenie o prawie brania czynnego udziału  

w postępowaniu i wglądu w akta sprawy. 

4. Dyrektor sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie  

dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynności te zostały w inny sposób utrwalone na piśmie (np. 

notatka służbowa, pisemne stanowisko, wyjaśnienie, zeznania świadków). 
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5. Pełnoletni uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia małoletniego mają możliwość brania czynnego 

udziału w postępowaniu oraz wypowiadania się co do przeprowadzonych dowodów. 

6. Po zakończeniu postępowania dowodowego dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, 

podczas którego przedstawia wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

7. Rada pedagogiczna przed podjęciem uchwały analizuje w szczególności, czy wykorzystano wszystkie 

możliwości oddziaływania wychowawczego szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany innymi 

karami regulaminowymi, czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia z listy 

uczniów.   

8. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i okolicznościami sprawy rada pedagogiczna podejmuje 

uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły. 

9. Przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie skreślenia z listy uczniów dyrektor szkoły zasięga 

opinii samorządu uczniowskiego; opinia ta powinna dotyczyć konkretnego zachowania ucznia, a nie 

ogólnej oceny ucznia i jego zachowania. 

10. Opinia samorządu uczniowskiego, wydana na piśmie, nie jest dla dyrektora wiążąca, ale bez niej decyzja 

dyrektora jest nieważna. 

11. Przed wydaniem decyzji dyrektor szkoły umożliwia stronie postępowania (pełnoletniemu uczniowi  

lub rodzicom/prawnym opiekunom ucznia małoletniego) wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 

i materiałów. 

12. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia  

z listy uczniów lub odmowie skreślenia. 

13. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, dyrektor sporządza decyzję 

zgodnie z wymogami k.p.a. 

14. Dyrektor szkoły doręcza pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom/prawnym opiekunom ucznia 

małoletniego decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów.  

15. Pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom/prawnym opiekunom ucznia małoletniego przysługuje prawo  

do odwołania się od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, tj. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

16. Wniesienie odwołania od decyzji dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 15, wstrzymuje wykonanie 

decyzji. 

17. Do czasu uprawomocnienia się decyzji uczeń ma prawo chodzić do szkoły oraz ma obowiązek 

wypełniania wszystkich ciążących na nim obowiązków. 

18. Wykonanie decyzji następuje dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub natychmiast, jeżeli decyzji 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

19. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach: 

1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego; 

2) dla zabezpieczenia mienia szkoły lub innych instytucji przed ciężkimi stratami; 

3) ze względu na interes społeczny; 

4) ze względu na wyjątkowo ważny interes strony. 

 

§ 3. 

1. Dyrektor na pisemną umotywowaną prośbę pełnoletniego ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia małoletniego, w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę dobro ucznia oraz kryteria 

określone w ust. 2, może wstrzymać się z wydaniem decyzji o skreśleniu na okres nie dłuższy niż dwa 

miesiące, licząc od daty uchwały Rady pedagogicznej w tej sprawie. 
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2. Kryteriami uzasadniającymi decyzję o wstrzymaniu się z wydaniem decyzji o skreśleniu z listy uczniów 

szkoły są: 

1) opinia o uczniu obejmująca dotychczasowy okres pobytu w szkole wydana przez wychowawcę 

klasy lub wychowawcę internatu, lub trenera, lub pedagoga szkolnego, lub psychologa szkolnego, 

lub samorząd uczniowski; 

2) frekwencja wynosząca co najmniej 90% w bieżącym roku szkolnym oraz frekwencja w latach 

poprzednich; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nieprzekraczająca 5% ogólnej liczby godzin opuszczonych  

w bieżącym roku szkolnym; 

4) dotychczasowe wyróżnienia, które uczeń otrzymywał za swoją postawę oraz/lub wyniki w nauce; 

5) sytuacja rodzinna mająca bezpośredni wpływ na postawę ucznia, potwierdzona przez psychologa 

lub pedagoga szkolnego;  

6) działalność społeczna na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego. 

3. Warunkiem wstrzymania wydania decyzji o skreśleniu z listy uczniów jest podpisanie przez ucznia  

i rodziców/prawnych opiekunów kontraktu zawierającego zobowiązania konieczne do wypełnienia. 

4. W przypadku negatywnych opinii lub niespełnienia warunków kontraktu, dyrektor szkoły realizuje 

decyzję sprawie skreślenia z listy uczniów. 

5. Uczeń pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego, wobec którego dyrektor 

wstrzymał się z wydaniem decyzji o skreśleniu, a który w pełni zrealizował warunki kontraktu, może 

zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły w okresie 7 dni przed upływem terminu 

obowiązywania kontraktu o przywrócenie go do społeczności szkolnej.  

6. Dyrektor szkoły po przeprowadzonej analizie dokumentacji i uzyskaniu opinii Rady pedagogicznej 

podejmuje decyzję w sprawie przywrócenia ucznia do społeczności szkolnej. 

7. Uczeń, wobec którego dyrektor szkoły podjął decyzję o przywróceniu do społeczności szkolnej,  

do ukończenia nauki w szkole nie może ponownie zwrócić się z prośbą o wstrzymanie wydania decyzji 

sprawie skreślenia z listy uczniów.  

 

§ 4. 

1. Załącznikami do niniejszej procedury są wzory: 

1) notatki służbowej o zaistniałym incydencie; 

2) wniosku wychowawcy klasy/wychowawcy internatu/trenera o podjęcie procedury skreślenia z listu 

uczniów;  

3) zawiadomienia o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

4) zawiadomienia o zakończeniu czynności postępowania dowodowego w sprawie skreślenia z listy 

uczniów; 

5) zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) kontraktu z uczniem zagrożonym skreśleniem z listy uczniów; 

7) decyzji dyrektora szkoły dotycząca skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły 

2. Procedura wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

 


