
Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów 

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie 

 

1.  Cel procedury. 

        Celem niniejszej procedury  jest  określenie trybu postępowania w sytuacjach , gdy  po 

wyczerpaniu wszystkich działań wychowawczych zachodzi konieczność skreślenia z listy ucznia 

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. 

 

 

2.  Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. St. 

Staszica w Gąbinie, dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski. 

 

3.  Terminologia. 

Ustawa o systemie oświaty art. 15 i 16 określa pojęcie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Art. 15.1 Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do kończenia gimnazjum, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 18 roku życia. 

Art.16.5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum 

publicznych albo niepublicznych. 

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub 

niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. 

4.  Tryb postępowania 

Skreślanie ucznia z listy uczniów stosowane jest wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po 

wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie 

ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy 

podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania 

administracyjnego.  

 

W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok 

postępowania :  

1. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań 

świadków. 

2. Sprawdzić czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który 

upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu. 

3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (w tym rodziców ucznia). 

4. Zwołać posiedzenie rady pedagogicznej. 



5. Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub 

pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia                   w 

postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. 

6. Przedyskutować na posiedzeniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości 

wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi 

karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia             z 

listy uczniów. 

7. Sporządzić protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje 

mające wpływ na podjęcie uchwały. 

8. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej). 

9. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii 

samorządu uczniowskiego w tej sprawie. 

10. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować 

decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni). 

    12. Zapewnić uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) udział w toczącym się 

postepowaniu na każdym etapie i wglądu w zgromadzone dokumenty sprawy. 

13. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli 

decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

    14. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia 

odwołania przez instancję odwoławczą. 

5.   Dokumenty związane 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów   

   publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 ,poz. 624 z późniejszymi   

   zmianami)  - Załącznik Nr 4 (5, 5a, 5b). 

2.  Ustawa z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 , Nr 97, poz. 674 ze zmianami). 

 

3.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów   z dnia 20 czerwca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z  2000 

r.   Nr 98 , poz. 1071,  z późn. zmianami). 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ) kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw ( Dz. U z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80 , poz. 542 ). 

5.  Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 84/92). 

 


