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......………………...., dn. ......…………. r.
(miejscowość)                     (data)

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Nr ............................................
(nr z rzeczowego wykazu akt)

Sprawa: skreślenie ucznia
z listy uczniów

Państwo/Pani/Pan*)

..........................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców,
opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia)

..........................................................................

..........................................................................
(adres zamieszkania)

DECYZJA

Na podstawie:

• art. 39 ust. 2, w związku z art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

• § ................1) Statutu .................................................................2),

• uchwały Rady Pedagogicznej ................................................................2) Nr ..............4) z dnia

...........................5) w sprawie skreślenia .....................................................6), ucznia klasy ..............7)

z listy uczniów,

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

skre ślam

.....................................................................6) z listy uczniów .................................................................2)

z dniem ...........8) .

                                                          
1) Podać oznaczenie stosownego przepisu statutu szkoły, np. „§ 41 ust. 1 pkt 5”.
2) Podać pełną nazwę szkoły.
4) Podać numer uchwały rady pedagogicznej.
5) Podać datę podjęcia uchwały.
6) Podać imię i nazwisko skreślanego ucznia.
7) Podać oznaczenie klasy, do której uczęszcza skreślany uczeń.
8) Podać datę skreślenia ucznia.



2

UZASADNIENIE9)

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………...............

Od niniejszej decyzji słuŜy odwołanie do Kuratora Oświaty w ...................................10) w terminie

14 dni od  dnia jej doręczenia, za  pośrednictwem Dyrektora...............................................................2) .

..........................................................
(pieczęć imienna i podpis dyrektora)

Otrzymuj ą:

1. ………………………………11),

2. a/a

                                                          
9) Uzasadnienie skreślenia z listy uczniów powinno składać się z uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Uzasadnienie faktyczne zawiera opis negatywnie ocenianych zdarzeń, zachowań lub zaniechań, ze
wskazaniem dowodów (np. oświadczeń, zeznań, protokołów lub innej dokumentacji, takŜe zewnętrznej).
Uzasadnienie prawne zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, zwłaszcza
ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły.

Przykład:
Uczennica Anna Nowak, w dniu 10 listopada 2007 r. przyszła do szkoły w stanie wskazującym na spoŜycie

alkoholu, co wykazały badania przeprowadzone przez Policję wezwaną do szkoły przez wychowawcę klasy.
Uczennica zdewastowała pracownię informatyczną, malując ściany oraz niszcząc sprzęt komputerowy, m.in.
klawiaturę, podkładkę pod mysz i drukarkę. Straty ustalił  nauczyciel informatyki, opiekujący się gabinetem.
Ponadto uczennica uŜywała obraźliwych sformułowań pod adresem szacującego straty nauczyciela (notatka
słuŜbowa).

Nie był to pierwszy tego typu incydent z udziałem Anny Nowak. Zastosowane w poprzednich przypadkach
środki dyscyplinujące: obniŜenie oceny ze sprawowania, karne przeniesienie do innej klasy oraz nagana
dyrektora szkoły, nie przyniosły poŜądanych zmian w zachowaniu uczennicy.

Według art. 39 ust. 2 powołanej ustawy, dyrektor, działając na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, moŜe skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadkach określonych
w statucie szkoły. Stosownie do § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Szkoły, uczeń moŜe być skreślony z listy uczniów, w
razie powtarzającego się działania na szkodę szkoły, jej pracowników lub innych uczniów. Przedstawione
działania uczennicy Anny Nowak spowodowały zarówno straty w mieniu szkolnym jak i naruszyły godność
osobistą pracownika szkoły, ponadto opisane zdarzenia miały charakter czynów przestępczych.

Wobec przedstawionych faktów podjąłem decyzję o skreśleniu Anny Nowak  z listy uczniów.

10) Podać siedzibę Kuratora Oświaty.
11) ZaleŜnie od wieku ucznia podać: imię i nazwisko pełnoletniego ucznia / imię i nazwisko lub imiona i nazwiska

rodziców albo opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego.


