
Załącznik nr 2 – ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku 

TRYB POSTĘPOWANIA ZWIĄZANY ZE SKREŚLENIEM UCZNIA 

 Z LISTY UCZNIÓW  

W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU 

 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty 

2. Kodeks postępowania administracyjnego 

3. Kodeks cywilny 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Skreślenie z listy uczniów szkoły jest najsurowszą z sankcji, których stosowanie jest 

przewidziane w Statucie Szkoły. 

2. Orzekanie w sprawie skreślenia z listy uczniów jest decyzją administracyjną   i skutkuje 

koniecznością wnikliwego rozważenia sprawy przez Dyrektora jako organu orzekającego      

w sprawie. 

3. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów jest wszczynane przez 

dyrektora szkoły z urzędu. 

4. W momencie wszczęcia postępowania koniecznym jest powiadomienie stron o tym 

fakcie. Nadto stronie służy prawo do wypowiadania się co do wszystkich dowodów  

i zgłaszanie własnych wniosków dowodowych oraz zapoznanie się z aktami sprawy  

na końcu postępowania. 

5. Czynności podjęte podczas postępowania powinny być dokumentowane. 

6. Żeby decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów była ważna, Dyrektor Szkoły występuje   

o wydanie opinii w sprawie do Samorządu Uczniowskiego, po podjęciu przez Radę 

Pedagogiczną uchwały w sprawie danego ucznia. 

7. Samorząd uczniowski podejmuje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,  

a nie ogólną opinię o uczniu.  

8. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu wskazanego    

w pouczeniu decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

9. Jeśli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują rodzice (prawni 

opiekunowie). Jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego spotkania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), pismo wysyła się listem poleconym, za potwierdzeniem 

odbioru. 

10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły,  

do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor 

natychmiastowego wykonania ze względu na: 

a) ochronę zdrowia lub życia ludzkiego; 

b) zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami; 

c) ze względu na wyjątkowy interes strony.   

11. Skreślenie z listy uczniów jest niedopuszczalne wobec ucznia realizującego obowiązek 

szkolny. W przypadku takiego ucznia jest możliwe przeniesienie w trybie art. 39 ust. 2  

a do innej szkoły (na wniosek Dyrektora może to uczynić właściwy Kurator Oświaty). 
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III. Przepisy szczegółowe: 

1. Jeżeli uczeń popełnia wykroczenie, należy: 

1) Zgromadzić niezbędną dokumentację związaną z zaistniałym wydarzeniem, które 

skutkować może skreśleniem ucznia z listy uczniów. 

2) Za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej, podczas którego zostanie podjęta uchwała dotycząca danej sprawy. 

3) Przedstawić Samorządowi Uczniowskiemu treść uchwały Rady Pedagogicznej  

i wystąpić  o opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. O opinię, która 

powinna być przedstawiona na piśmie występuje Dyrektor Szkoły. Opinia wydana 

przez Samorząd Uczniowski nie jest wiążąca dla Dyrektora, jednak bez jej wydania 

decyzja nie jest ważna. 

2. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów powinna być wydana na piśmie i powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu administracji publicznej; 

2) datę wydania; 

3) oznaczenie strony lub stron; 

4) przywołanie podstawy prawnej;  

5) treść decyzji; 

6) uzasadnienie decyzji: 

a) faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony z listy uczniów; dowody w sprawie), 

b) prawne 

7) pouczenie dotyczące trybu odwołania. 

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji; 

3. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego 

lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności 

wniesienia powództwa lub skargi. 


