REGULAMIN SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. M REJEWSKIEGO W BDGOSZCZY
Wyklucza się możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy
uczniów.
Dyrektor szkoły może, skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, w
przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie to następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Dyrektor szkoły powinien ograniczyć stosowanie tego środka do przypadków rażącego
naruszenia obowiązków przez ucznia.
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI O SKREŚLENIU
UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW
Skreślić z listy uczniów można tylko ucznia pełnoletniego.
1. Sporządzenie notatki służbowej o incydencie, załączenie protokołu zeznań świadków i innych
koniecznych dowodów.
2. Zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie
ucznia i jego rodziców).
3. Poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony.
4. Przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu rady pedagogicznej, czy wykorzystane zostały
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano
wcześniej na ucznia mniejsze kary, czy przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze (ile?,
czego dotyczyły?), czy rodzice na bieżąco byli informowani o zachowaniu ucznia oraz czy
uczniowi udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej (jakie działania były podjęte, kto
był odpowiedzialny za ich realizację, jakie były efekty). Przed podjęciem uchwały o
skreśleniu z listy uczniów należy rozważyć, czy nie można innymi środkami (metodami)
wpłynąć na postawę ucznia.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
6. Przedstawienie treści uchwały rady pedagogicznej samorządowi uczniowskiemu
sformułowanie pisemnej opinii samorządu.
7. Poinformowanie ucznia o prawie do wglądu w dokumentację sprawy i ustosunkowanie się
do dowodów.
8. Podjęcie przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy- zgodnie z wymogami kodeksu
postępowania administracyjnego.
9. Dostarczenie decyzji uczniowi/jego rodzicom (na piśmie i za potwierdzeniem odbioru)
i poinformowanie ich o prawie do odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie do właściwego kuratora oświaty.
10. Uczeń (jego rodzice, opiekunowie), jako strona toczącego się postępowania, powinien być
informowany o każdym stadium toczącego się postępowania.
UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW, W PRZYPADKU:
1. spożywania lub posiadania alkoholu na terenie szkoły lub przebywania w szkole
w stanie nietrzeźwym, lub spożywania alkoholu poza szkołą w czasie zajęć bądź
uroczystości organizowanych przez szkołę (np. wycieczki szkolnej, zabawy
szkolnej),
2. używania lub posiadania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie
szkoły lub przebywania w szkole w stanie odurzenia wywołanego takimi
środkami, lub w czasie zajęć bądź uroczystości organizowanych przez szkołę,
3. sprzedania lub przekazania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
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innym osobom na terenie szkoły lub poza jej terenem w czasie zajęć bądź uroczystości
organizowanych przez szkołę,
agresywnego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób,
zachowania uwłaczającego godności pracowników lub uczniów szkoły,
stosowania przemocy, szantażu, wymuszania, zastraszania wobec uczniów, zwłaszcza
młodszych i słabszych fizycznie,
przejawów wandalizmu - w tym szczególnie umyślnego dewastowania mienia szkoły,
kradzieży,
innego działania o charakterze demoralizującym, chuligańskim , przestępczym lub
seksualnym.

