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Rozdział VI 

Uczniowie  Szkoły 
 

§37 
 

1. Uczniem pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych może być 
absolwent gimnazjum objęty obowiązkiem nauki, który został przyjęty 
wg zasad rekrutacji uczniów do Szkoły określonych przez przepisy 
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, (tj. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty 
oraz wewnętrznego regulaminu rekrutacji uczniów. 

2. skreślony 
3. skreślony 
4. skreślony 
5. skreślony 
6. skreślony 
7. skreślony 
8. Szczegółowe zasady przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do 

innego typu określa rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia  
2014 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 24 ze zmianami). 

9. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym  z listy przedmiotów ustalonej 
rzez dyrektora, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów  
powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.  

10. Uczeń Technikum wybiera 2 przedmioty realizowanych w zakresie 
rozszerzonym  z listy przedmiotów ustalonej rzez dyrektora, z tym że 
co najmniej jednym z tych przedmiotów  powinna być: geografia, 
biologia, chemia, fizyka lub matematyka. 

11. Lista przedmiotów, o której mowa w ust. 9 i 10 powstaje po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego 
uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne  
i kadrowe a w Technikum również zawody, w których kształci 
Technikum. Lista przedmiotów dla danego cyklu edukacyjnego 
ogłaszana jest przez dyrektora do 31 grudnia roku, w którym uczniowie 
rozpoczęli naukę. 

12. Uczniowie wybierają przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 
do1 marca roku szkolnego w którym rozpoczęli naukę. Warunkiem 
realizacji przedmiotu jest utworzenie grupy liczącej co najmniej 15 
uczniów. W przypadku mniejszej ilości uczniów realizacja przedmiotu 
może być prowadzona po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 
 
 
 



STATUT   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  im. TOW „Gryf Pomorski”  w Chojnicach 

 

  
41 

 
  

§38 
 

1. Uczeń ma prawo do : 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

higieny pracy, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 
psychicznej bądź fizycznej oraz poszanowania jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie  
z odrębnymi przepisami (w miarę posiadanych środków), 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących 
życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 
7) sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny na podstawie 

znanych kryteriów, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, 

sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, 
10) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego, 
11) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole lub tworzenia 
własnych, których cele nie będą sprzeczne z obowiązującym 
prawem i zostaną zaakceptowane przez władze oświatowe, 

12) udziału  w organizowanych dla niego przez Szkołę imprezach 
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych  i turystycznych. 

 
2. Uczeń ma obowiązek:  

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych  
i życiu Szkoły, sumiennego przygotowania się do zajęć oraz  
do właściwego zachowania się w trakcie ich trwania, 

2) regularnie uczęszczać na lekcje, nie spóźniać się, nie opuszczać 
terenu szkoły w czasie planowych zajęć i przerw, 

3) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych, 
4) brać czynny udział w życiu Szkoły, pracując w organizacjach 

uczniowskich i uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 
5) starać się o uzyskanie najwyższej oceny własnego zachowania, 
6) przestrzegać na terenie Szkoły oraz podczas zajęć organizowanych 

przez Szkołę zakazu palenia oraz używania wyrobów tytoniowych, 
7) przestrzegać na terenie Szkoły oraz podczas zajęć organizowanych 

przez Szkołę zakazu używania e-papierosów 
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8) przestrzegać na terenie Szkoły oraz podczas zajęć organizowanych 
przez Szkołę zakazu spożywania alkoholu oraz przebywania pod 
jego wpływem, 

9) przestrzegać na terenie Szkoły oraz podczas zajęć organizowanych 
przez Szkołę zakazu używania narkotyków i innych środków 
odurzających oraz ich rozprowadzania, 

10) dbać o estetykę swojego wyglądu, 
11) przestrzegać zasady kultury współżycia oraz właściwego 

zachowania się w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), 

12)  być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz 
rozwój intelektualny i fizyczny, 

13) dbać o ład i porządek w Szkole. 
3. Uczeń, który korzysta na lekcji z przedmiotów  nie związanych  

z realizacją lekcji, w tym w szczególności z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń  multimedialnych, liczyć się musi z ich konfiskatą  
i możliwością zwrotu jedynie rodzicom lub prawnym opiekunom.  
W czasie trwania lekcji telefony i inne urządzenia multimedialne muszą 
być wyłączone. 

4. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych 
urządzeń multimedialnych tylko i wyłącznie w czasie przerw między 
zajęciami edukacyjnymi. 

 
§38a 
 

 
1. Wychowawca, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie wpisów  
w dzienniczku, w którym znajdują się wzory podpisów rodziców 
(prawnych opiekunów) i wychowawcy klasy lub na podstawie wpisów 
rodzica (prawnego opiekuna) w zakładce usprawiedliwienia  
w dzienniku elektronicznym. W przypadku, gdy frekwencja 
poszczególnych uczniów i klasy budzi zastrzeżenia, wychowawca, 
zespół uczący w danej klasie i dyrekcja określają specjalne rygory 
dotyczące usprawiedliwiania nieobecności – osobiste lub telefoniczne 
usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica (prawnego opiekuna)  
lub zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie. 

2. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie 
po przyjściu do szkoły nie później jednak niż do 3 dni od ostatniego 
dnia nieobecności (licząc dni nauki szkolnej). 

3. Zwolnień uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca 
klasy lub dyrektor pełniący dyżur w przypadku nieobecności 
wychowawcy. 

4. Prośba o zwolnienie musi znajdować się w dzienniczku. 
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5. W przypadku udziału ucznia reprezentującego szkołę w konkursach, 
zawodach sportowych, itp. zwolnienia dokonuje dyrektor lub zastępca 
na wniosek nauczyciela - opiekuna ucznia. Uczniowi nie wpisuje się 
nieobecności w szkole. Opiekun ucznia w rubryce obecności wpisuje 
nazwę konkursu, zawodów czy olimpiady. 

6. Zwolnienie z lekcji przez pielęgniarkę szkolną nie jest równoznaczne  
z usprawiedliwieniem nieobecności. Musi być ono potwierdzone przez 
rodzica(prawnego opiekuna). 

7. Uczeń pełnoletni ma prawo do osobistego usprawiedliwiania 
nieobecności oraz zwolnień z lekcji, jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) 
nie wniosą do wychowawcy klasy zastrzeżeń. Wniosek ucznia 
pełnoletniego dotyczący usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia 
musi mieć formę pisemną. Wychowawca informuje rodziców o fakcie 
usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletniego ucznia. 

8. Uczeń pełnoletni musi być świadomy, że składanie fałszywych 
oświadczeń grozi karą pozbawienia wolności do 5 lat  KC. 

 
§39 

 

1. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne 
osiągnięcia w czasie roku szkolnego. 

2. Rodzaje nagród: 
1) pochwała nauczyciela – przyznawana przez wychowawcę klasy  

lub innego nauczyciela w formie ustnej na forum klasy, za wzorową 
postawę na terenie Szkoły, 

2) list gratulacyjny nauczyciela – redagowany i wysyłany przez 
wychowawcę lub innego nauczyciela do rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, który wyróżnia się wzorową postawą na tle 
społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego, 

3) list gratulacyjny dyrektora Szkoły – redagowany przez dyrektora  
(na wniosek wychowawcy) i wysyłany przez niego do rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia, który reprezentował Szkołę  
w olimpiadach, zawodach i konkursach szczebla wojewódzkiego  
i wyższego, 

4) dyplom – przyznawany przez dyrektora Szkoły na wniosek 
wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobatą rady 
pedagogicznej) za wzorową postawę, wysoką kulturę osobistą  
i osiągnięcia, 

5) nagrody rzeczowe – przyznawane przez dyrektora Szkoły  
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobatą rady 
pedagogicznej) uczniowi, który szczególnie przyczynił się  
do rozsławienia dobrego imienia Szkoły w województwie i kraju. 

3. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, 3 są przedstawiane rodzicom 
(prawnym opiekunom) danej klasy podczas spotkania z rodzicami. 

 



STATUT   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  im. TOW „Gryf Pomorski”  w Chojnicach 

 

  
44 

 
  

§40 
 

1. Wobec uczniów nieprzestrzegających Statutu Szkoły oraz regulaminów 
stosowane będą następujące kary: 
1) upomnienie od nauczyciela – udzielane przez nauczyciela w formie 

ustnej na forum klasy uczniowi, w ramach natychmiastowej reakcji 
na niewłaściwe zachowania. 

2) nagana od wychowawcy lub pedagoga szkolnego – udzielana przez 
wychowawcę w formie zapisu w dzienniku lekcyjnym oraz 
dzienniczku ucznia (informacja dla rodzica/prawnego opiekuna), 
jak również w formie ustnej w obecności całej klasy uczniowi, który: 
opuści bez usprawiedliwienia, co najmniej 12 godzin lekcyjnych, 
opuści teren Szkoły w czasie zajęć szkolnych lub używa na terenie 
Szkoły albo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę  
e-papierosy, korzysta na lekcji z przedmiotów nie związanych z ich 
realizacją. Naganą od wychowawcy ukarany zostanie również 
uczeń, który ponownie dopuści się przewinienia, za które otrzymał 
upomnienie od nauczyciela. 

3) upomnienie od dyrektora Szkoły – udzielane przez dyrektora Szkoły 
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie 
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w 
formie ustnej na forum klasy (w obecności pedagoga szkolnego) 
uczniowi, który opuścił bez usprawiedliwienia, co najmniej 25 
godzin lekcyjnych, a także za palenie i zażywanie wyrobów 
tytoniowych na terenie Szkoły, niszczenie w sposób świadomy 
mienia Szkoły, plugawienie języka ojczystego wulgaryzmami, 
posiadanie lub propagowanie treści pornograficznych w Szkole. 
Upomnieniem od dyrektora szkoły ukarany zostanie również uczeń, 
który ponownie dopuści się przewinienia, za które otrzymał naganę 
od wychowawcy. Uczeń ukarany upomnieniem od dyrektora 
Szkoły, podlega kontroli wychowawcy i pedagoga.  

4) nagana  od dyrektora Szkoły - udzielana przez dyrektora Szkoły  
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie 
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w 
formie ustnej na forum klasy (w obecności pedagoga szkolnego) 
uczniowi, który opuścił bez usprawiedliwienia co najmniej 45 
godzin lekcyjnych lub rażąco narusza zasady współżycia 
społecznego.  Naganą od dyrektora szkoły ukarany zostanie 
również uczeń, który ponownie dopuści się przewinienia, za które 
otrzymał upomnienie od dyrektora szkoły. Uczeń, który otrzymał 
naganę od dyrektora podlega kontroli ze strony wychowawcy  
i pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny podpisuje  
z uczniem kontrakt („Kontrakt z Uczniem”). Członkowie rady 
pedagogicznej zostają poinformowani przez pedagoga szkolnego  
o naganie udzielonej uczniowi przez dyrektora Szkoły. 
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5) nagana od dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów  
– udzielana przez dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy  
lub pedagoga szkolnego. Naganie od dyrektora z ostrzeżeniem  
o skreśleniu z listy uczniów podlega uczeń, który opuścił bez 
usprawiedliwienia, co najmniej 75 godzin lekcyjnych lub dopuścił 
się ponownie przewinienia, za które otrzymał naganę od dyrektora 
Szkoły. Jednocześnie naganie z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy 
uczniów podlegają uczniowie, którzy: spożywają alkohol i/lub 
przebywają pod wpływem alkoholu na terenie Szkoły, są pod 
wpływem narkotyków lub środków psychoaktywnych, posiadają 
lub rozprowadzają narkotyki lub środki psychoaktywne na terenie 
Szkoły, dokonają kradzieży na terenie Szkoły, wymuszają pieniądze 
lub inne przedmioty, wszczynają bójki na terenie Szkoły, naruszają 
godność i nietykalność ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły.  
Z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia odbywa się spotkanie 
w obecności wicedyrektora Szkoły. Nieobecność rodziców lub 
prawnych opiekunów nie powoduje odstąpienia od tej kary.  
W takim wypadku pedagog szkolny listem poleconym informuje 
rodziców lub prawnych opiekunów o naganie od dyrektora  
z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów. Uczeń, który otrzymał 
naganę od dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów 
podlega ścisłej kontroli ze strony wychowawcy i pedagoga 
szkolnego. Członkowie rady pedagogicznej zostają poinformowani 
przez pedagoga szkolnego o naganie z ostrzeżeniem o skreśleniu  
z listy uczniów udzielonej uczniowi przez dyrektora Szkoły. 

6)  „Kontrakt uczeń – rodzic - szkoła”- podpisywany przez ucznia, 
rodzica/ prawnego opiekuna, wychowawcę, pedagoga szkolnego, 
przedstawiciela dyrekcji z chwilą gdy uczeń opuścił bez 
usprawiedliwienia 100 godzin lekcyjnych lub otrzymał wcześniej 
naganę od dyrektora Szkoły i dopuścił się ponownego przewinienia, 
za które otrzymał naganę  od dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu 
z listy uczniów. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/ 
prawnym opiekunem ucznia pełnoletniego informacja o fakcie 
zostanie przesłana listem poleconym. O niemożności kontaktu  
z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia niepełnoletniego 
poinformowana zostanie policja lub sąd rodzinny. 

2. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary, zachowując tryb 
administracyjny, do dyrektora Szkoły w przypadku kary udzielonej 
przez nauczyciela lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
za pośrednictwem dyrektora Szkoły w przypadku kary udzielonej przez 
dyrektora, w ciągu 14 dni od daty otrzymania kary.” 
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§40a 
 

1. Uczeń niepełnoletni, który pali lub zażywa wyroby tytoniowe na terenie 
szkoły lub poza jej terenem, ale w trakcie zajęć szkolnych zostaje 
ukarany zgodnie z § 40. O zdarzeniu zostają poinformowani rodzice 
ucznia. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców /prawnych 
opiekunów lub braku efektów prowadzonych działań, pedagog szkolny 
powiadomi pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję, dostarczając 
równocześnie dokumentację z przeprowadzonych działań Szkoły. 

2. Uczeń pełnoletni, który pali lub zażywa wyroby tytoniowe na terenie 
Szkoły lub poza jej terenem, ale w trakcie zajęć szkolnych zostaje 
ukarany zgodnie z § 40, a także zgłaszany jest do ukarania mandatem 
przez właściwe organy. O zdarzeniu informowani są rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia.  

3. Uczeń, który - w różny, świadomy sposób - niszczy mienie szkolne, 
ponosi koszty naprawy uszkodzonego sprzętu, a także zostaje ukarany 
zgodnie z § 40. Jeżeli zniszczenia są znaczne lub uczeń albo jego rodzic 
(prawny opiekun) nie deklarują poniesienia kosztów naprawy, 
zawiadamiana jest policja. O zdarzeniu informowani są rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 

4. Uczeń, który plugawi język ojczysty wulgaryzmami lub używa  
w relacjach z innymi uczniami, nauczycielami lub pracownikami szkoły 
gestów nieprzyzwoitych, zostaje ukarany zgodnie z § 40. W przypadku 
ucznia pełnoletniego powiadamia się policję lub straż miejską.  
O zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

5. Jeżeli uczeń posiada lub propaguje w szkole treści pornograficzne,  
podlega karom wymienionym w § 40. O zdarzeniu informowani  
są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

6. Uczeń, który opuszcza bez pozwolenia teren Szkoły podlega karom 
wymienionym w § 40. 

7. Uczeń, który spożywa na terenie Szkoły alkohol lub znajduje się  
pod wpływem alkoholu na terenie Szkoły, otrzymuje karę zgodnie  
z § 40 oraz podlega szczególnemu nadzorowi i oddziaływaniu 
profilaktycznemu wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja  
o tym uczniu w uzasadnionym przypadku zostaje przekazana Policji.   
O zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Uczeń, który znajduje się pod wpływem narkotyków lub środków 
psychoaktywnych, posiada lub rozprowadza narkotyki lub środki 
psychoaktywne otrzymuje karę zgodnie z § 40 oraz podlega 
szczególnemu nadzorowi i oddziaływaniu profilaktycznemu 
wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja o zdarzeniu zostaje 
przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz Policji.   

9. Uczeń, który dokonał kradzieży na terenie Szkoły, otrzymuje karę 
zgodnie z § 40. O zdarzeniu informuje się rodziców (prawnych 
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opiekunów) ucznia. W sytuacjach rażących lub powtarzających się  
o zdarzeniu informuje się Policję.   

10. Uczeń, który wymusza pieniądze czy też inne przedmioty  
od rówieśników, szantażuje ich lub grozi im, otrzymuje karę zgodnie  
z § 40, a w przypadku drastycznego wykroczenia sprawa będzie 
kierowana do Policji. O zdarzeniu informuje się rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia. 

11. Uczeń, który wszczyna bójki lub bierze w nich udział, otrzymuje karę 
zgodnie z § 40, podlega ścisłej kontroli wychowawczej  
i profilaktycznej ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego.  
W sytuacjach rażących informacja o fakcie zostaje przekazana Policji.  
O zdarzeniu informuje się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

12.  Uczeń, który rażąco narusza zasady współżycia społecznego, znęca się 
nad drugim uczniem lub narusza nietykalność i godność innego ucznia, 
nauczyciela lub pracownika Szkoły otrzymuje karę zgodnie  
z § 40, podlega ścisłej kontroli wychowawczej i profilaktycznej  
ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego, a w przypadku 
drastycznego wykroczenia sprawa będzie kierowana do Policji.  
O zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Uczeń pełnoletni ma prawo złożyć u wychowawcy pisemne 
oświadczenie o braku wyrażenia zgody na informowanie rodziców lub 
prawnych opiekunów o karach wymierzonych zgodnie z § 40 i 40a ust. 
2 ÷ 12 Statutu Szkoły. Wychowawca informuje rodziców (prawnych 
opiekunów) o fakcie złożenia oświadczenia przez uczniów. 

14. Uczeń, który używa na terenie Szkoły lub podczas zajęć organizowanych 
przez Szkolę e-papierosy otrzymuje karę zgodnie z § 40. O zdarzeniu 
wychowawca informuje telefonicznie lub pisemnie rodziców lub opiekunów 
prawnych ucznia. 

 
§41 

 

1. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów  
w przypadku: 
1) szczególnie rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego -  

- znęcanie się nad drugim uczniem, nauczycielem (naruszające 
nietykalność i godność innego ucznia lub nauczyciela), 

2) kradzieży lub świadomego niszczenia mienia społecznego  
lub prywatnego; po wcześniejszym podpisaniu kontraktu  
„uczeń-rodzic/prawny opiekun-Szkoła”, 

3) przebywania w Szkole przez ucznia pod wpływem alkoholu  
lub spożywania alkoholu podczas zajęć szkolnych,  
po wcześniejszym podpisaniu kontraktu „uczeń-rodzic/prawny 
opiekun-Szkoła”, 

4) przebywania w szkole przez ucznia pod wpływem narkotyków  
lub posiadania, rozprowadzania narkotyków na terenie Szkoły,  
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po wcześniejszym podpisaniu kontraktu „uczeń- rodzic/prawny 
opiekun-Szkoła”, 

5) wymuszania pieniędzy czy też innych przedmiotów  
od rówieśników, po wcześniejszym podpisaniu kontraktu  
„uczeń-rodzic/prawny opiekun-Szkoła”, 

6) opuszczenia przez ucznia co najmniej 100 godzin lekcyjnych  
bez  usprawiedliwienia w danym roku szkolnym po wcześniejszym 
podpisaniu kontraktu „uczeń- rodzic/prawny opiekun-Szkoła”, 

7) wówczas kiedy uczeń nie podjął nauki w terminie 2 tygodni  
od rozpoczęcia roku szkolnego, a  rodzice lub prawny opiekun 
pisemnie nie poinformował Szkoły o przyczynie nieobecności. 

 

2. Skreślenie następuje, na podstawie uchwały rady pedagogicznej  
i po zasięgnięciu   opinii samorządu uczniowskiego.  

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji 
administracyjnej, wydanej na piśmie, od której służy stronie prawo 
wniesienia odwołania do organu nadzoru pedagogicznego.  

4. Decyzja powinna spełniać wymogi określone w art. 107 kodeksu 
postępowania administracyjnego - dotyczy to szczególnie daty wydania 
decyzji, oznaczenia stron, podania podstawy prawnej, rozstrzygnięcia, 
uzasadnienia faktycznego, pouczenia czy i w jakim trybie służy od niej 
odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. 

5. Od decyzji dyrektora służy rodzicom (prawnym opiekunom) lub 
pełnoletniemu uczniowi odwołanie do właściwego organu w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

6. Odwołanie od decyzji należy składać za pośrednictwem dyrektora 
Szkoły.  

7. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja o skreślaniu 
ucznia z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania  
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 


