
Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia
z listy uczniów obowiązująca w Zespole Szkół w Szczekocinach

1. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zm.),
4. Statut szkoły;

2. Tryb postępowania

Skreślenie ucznia z listy uczniów stosowane  jest w szczególnych przypadkach wskazanych 
w statucie Szkoły. Następuje ono w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z kodeksem 
postępowania administracyjnego.

W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów zachowuje się następujący tok 
postępowania:

1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub wychowawca, który otrzymał informację 
o zaistniałym incydencie naruszającym zapisy Statutu Szkoły, sporządza notatkę służbową, 
ewentualnie załącza protokół z zeznań świadków i składa je do dyrektora szkoły.

2. Wychowawca zbiera dowody w sprawie, m.in. opinie i wyjaśnienia stron, także rodziców   
bądź opiekunów prawnych ucznia.

3. Wychowawca informuje dyrektora o naruszeniu postanowień Statutu, przedstawia   
zgromadzoną dokumentację, formułuje pisemny wniosek z uzasadnieniem.

4. Dyrektor postanawia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego   
usunięcia ucznia ze szkoły. Zawiadamia pisemnie o wszczęciu postępowania  pełnoletniego 
ucznia lub  rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia.

5.    Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
6.    Rada Pedagogiczna rozpatruje czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego 
oddziaływania na ucznia , czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy udzielono mu
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, czy były z nim przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze. 
Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów.
7.      Po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami i dokumentacją Rada Pedagogiczna 
podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów.
8.      Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, uwzględniający wszystkie informacje
mające wpływ na podjęcie uchwały.
9.      Dyrektor bada zgodność  uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami,  analizuje  
          dokumenty związane ze sprawą, zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o pisemną   
          opinię dotyczącą wniosku o skreślenie ucznia ze szkoły.

               10.   W przypadku zaistnienia nowych faktów mogących mieć wpływ na ocenę sytuacji ,  
          poddaje je analizie. Informuje pełnoletniego ucznia lub  rodziców/opiekunów prawnych  
         niepełnoletniego ucznia o prawie do wglądu w dokumentację sprawy oraz o możliwości  



         ustosunkowania się do dowodów.
11.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzję w sprawie  
         ucznia. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów formułuje  
         decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego.
12.   Dyrektor dostarcza decyzję pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom/opiekunom prawnym  
         niepełnoletniego ucznia oraz informuje o prawie wglądu w dokumentację sprawy oraz  
         możliwości wniesienia  w ciągu 14 dni odwołania od decyzji dyrektora. 
13. Wykonanie decyzji następuje dopiero po upływie czasu przewidzianego  na odwołanie lub   
       natychmiast, jeżeli decyzji nadano  rygor natychmiastowej wykonalności.
14 . Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:
       a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego
       b) dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami
       c) ze względu na ważny interes społeczny
       d) ze względu na wyjątkowy interes strony
15. Jeśli pełnoletni uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wniosą    
       odwołanie, dyrektor w ciągu 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną   
       analizę, ewentualnie bada nowe fakty.
16.  Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję na piśmie.
17.  Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 
        odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do  organu odwoławczego( Kurator   
        Oświaty), który ponownie zbada sprawę. Decyzja Kuratora Oświaty może być przez   
        stronę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
18.  W trakcie postępowania odwoławczego, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, uczeń 
        powinien uczęszczać do szkoły, chyba ze decyzji nadano rygor natychmiastowej  
        wykonalności.
19.  W przypadku wniesienia odwołania wykonanie decyzji wstrzymuje się do czasu 
        rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach 
z dnia 15.12.2021 r.  



Załącznik nr 1

                                                                                                         Szczekociny, dnia ......................................  

                                                                  NOTATKA SŁUŻBOWA         

Dotyczy ucznia/ uczennicy/ 
uczniów...................................................................................................................         
............................................................................................................................................................................
z klasy ................................................................................................................................................................
w sprawie: ..........................................................................................................................................................
Opis sytuacji: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Notatka została sporządzona w obecności:
ucznia/ uczennicy ......................................
rodzica .......................................................
wychowawcy klasy ...................................
pedagoga szkolnego ..................................

                                                                                                 



Załącznik nr 2   

                                                                                              
                                                                                                                         Szczekociny, dnia ..............................  

                                                                      

                                                         WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW

1. Osoba zgłaszająca wniosek:
...............................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia, klasa:
...............................................................................................................................................
3. Uzasadnienie wniosku:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. Informacja o podejmowanych działaniach wychowawczych:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5. Informacja o wcześniejszych upomnieniach i naganach:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
6. Opinia pedagoga szkolnego:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. Inne załączniki (np. pisemna opinia rodziców, wyjaśnienia stron, opinia poradni
psychologiczno - pedagogicznej, notatka służbowa ze zdarzenia):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



Załącznik nr 3

(pieczątka szkoły)                                                                         Szczekociny, dnia.......................................             

                                                                        Decyzja nr ..... / ..........
                                                     (w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów)
 Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59
 i 949), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § .... ust .... pkt ...... lit ..... Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Romana 
Czerneckiego w Szczekocinach w związku z podjęciem przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 
w Szczekocinach uchwały nr ........................................................ z dnia ........................... w sprawie 
skreślenia ucznia………………………………………… ……............................................................    z listy uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach oraz po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy  postanawiam skreślić z dniem ...........................................
z listy uczniów  klasy…………………………………………………. ucznia……………………………………………………………………… 
z powodu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….
………………………….................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Uzasadnienie decyzji:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności) przysługuje odwołanie do Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Otrzymują:
1. Uczeń (pełnoletni)
2. Wychowawca klasy
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia
4. a/a
                                                                                             ...................................................
                                                                                               (podpis i pieczątka dyrektora)



 Załącznik nr 4
           

 (pieczątka szkoły)                                                                         Szczekociny, dnia.......................................            

                                                                        Decyzja nr ..... / ..........
                                                     (w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów)
 Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59
 i 949), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § .... ust .... pkt ...... lit ..... Statutu Branżowej Szkoły I stopnia im. Romana 
Czerneckiego w Szczekocinach w związku z podjęciem przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 
w Szczekocinach uchwały nr ........................................................ z dnia ........................... w sprawie 
skreślenia ucznia………………………………………… ……............................................................    z listy uczniów 
Branżowej Szkoły I stopnia im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach oraz po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy  postanawiam skreślić z dniem ...........................................
z listy uczniów  klasy…………………………………………………. ucznia……………………………………………………………………… 
z powodu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….
………………………….................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Uzasadnienie decyzji:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności) przysługuje odwołanie do Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Otrzymują:
1. Uczeń (pełnoletni)
2. Wychowawca klasy
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia
4. a/a
                                                                                             ...................................................
                                                                                               (podpis i pieczątka dyrektora)


