Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów
ZAGADNIENIE

PODSTAWA PRAWNA

Przesłanki skreślania z listy uczniów
1.

Ustawa o systemie oświaty nie określa przesłanek, stanowiących podstawę
skreślenia ucznia z listy uczniów.

2. Określenie przyczyn skreślenia z listy uczniów należy do materii statutowej.
Oznacza to zarazem, że podstawy skreślenia z listy uczniów określa organ założycielski lub rada szkoły wraz z radą pedagogiczną.
3.

art. 39 ust. 2 zd. 1, 60
ust. 1 pkt 7, art. 84 ust.2
pkt 5 u.s.o., r.r.s.p.s.

Również statut szkoły niepublicznej powinien wymieniać przypadki, w których
może nastąpić skreślenie ucznia z listy uczniów tej szkoły.

4. Podstawą skreślenia z listy uczniów mogą być wyłącznie przyczyny zawarte
w statucie szkoły (placówki) lub innych przepisach prawa.
5.

Zaistnienie powodu skreślenia z listy uczniów nie oznacza bezwzględnej konieczności skreślenia ucznia z listy uczniów. Dyrektor szkoły może, a nie musi
skreślić ucznia z listy uczniów.

Uczniowie, których można skreślić z listy uczniów
1.

Możliwość skreślenia z listy uczniów odnosi się tylko do uczniów, którzy nie są
już objęci obowiązkiem szkolnym - obowiązek szkolny ustaje z chwilą osiągnięcia
przez ucznia 18 roku życia lub z chwilą ukończenia gimnazjum.

2. Skreślić z listy można wyłącznie ucznia, który ukończył szkołę gimnazjalną (przed
ukończeniem 18 roku życia) lub ukończył 18 rok życia.
3.

art. 39 ust. 2a u.s.o.,
§ 16 pkt 2 załącznika
nr 2 r.r.s.p.s., § 18 pkt 2
załącznika nr 3 r.r.s.p.s

W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać
przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

4. Statut powinien określać przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do
kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
5.

Uczeń, podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, który nie spełnia ciążących
na nim obowiązków - może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienia
dokonuje właściwy kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów
1.

Ustawa o systemie oświaty wyznacza w sposób ogólny tryb postępowania
w przedmiotowych sprawach.

przepisy statutu, art. 39
ust. 2 u.s.o.

2. Bardziej szczegółowe zasady postępowania mogą zostać uregulowane w statucie szkoły.
3.

Postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów jest postępowaniem administracyjnym – należy stosować k.p.a.

4. Po powzięciu wiadomości o przypadku, stanowiącym podstawę do skreślenia
z listy uczniów należy sporządzić adnotację, notatkę lub protokół.
5.

Następnie należy zebrać materiał, mogących służyć jako dowód w sprawie
(w szczególności mogą to być: dokumenty, zeznania świadków, opinie).
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6. Należy wysłuchać wyjaśnień ucznia.
7.

Rada pedagogiczna podejmuję uchwałę w przedmiocie skreślenia z listy uczniów.

8. Uchwałę rady pedagogicznej powinien zaopiniować samorząd uczniowski.
9. Decyzję administracyjną dotyczącą skreślenia ucznia wydaje dyrektor.
10. Uczeń (jego rodzice, opiekunowie), jako strona toczącego się postępowania,
powinien być informowany o każdym stadium toczącego się postępowania.

Uchwała rady pedagogicznej
1.

Wydanie decyzji przez dyrektora musi być poprzedzone uchwałą rady pedagogicznej w przedmiocie skreślenia z listy uczniów.

art. 39 ust. 2 zd. 2 u.s.o.,
art. 41 ust. 1 pkt 5 u.s.o.

2. Uchwała rady pedagogicznej stanowi upoważnienie dla dyrektora szkoły do
skreślenia ucznia z listy uczniów
3.

Przed podjęciem uchwały o skreśleniu z listy uczniów należy rozważyć, czy nie
można innymi środkami (metodami) wpłynąć na postawę ucznia.

4. Uchwała rady pedagogicznej zapada zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
5.

Inne szczegółowe kwestie związane z głosowaniem (np. dotyczące jawności)
określa regulamin rady pedagogicznej.

6. Z zebrania rady pedagogicznej należy sporządzić protokół.

Opinia samorządu uczniowskiego
1.

Dyrektor, przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy uczniów, obowiązany jest
zasięgnąć w tej kwestii opinii samorządu uczniowskiego.

art. 39 ust. 2 zd. 2 u.s.o.,
art. 55 ust. 5 u.s.o.

2. Zasięgnięcie opinii samorządu następować będzie po podjęciu uchwały przez
radę pedagogiczną.
3.

Niezwrócenie się do samorządu o wyrażenie takiej opinii stanowi naruszenie
procedury związanej ze skreślaniem z listy uczniów.

4. Opinia samorządu uczniowskiego nie jest opinią wiążącą dyrektora w sprawie.
5.

Opinia samorządu powinna zostać sporządzona na piśmie.

Decyzja o skreśleniu z listy uczniów
1.

Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów należy doręczyć stronie na piśmie lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (uczniowi/jego rodzicom lub opiekunom), zgodnie z zasadami kpa, dotyczącymi doręczeń.
3.

2

Decyzja wydana bez zachowania opisanej wcześniej trybu postępowania jest
decyzją wadliwą. Wadliwość zaś może stać się podstawą: odwołania, wznowienia postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności decyzji.

art. 39 ust. 2 zd. 1 u.s.o,
art. 109 k.p.a., art. 39art. 49, art. 145, art. 156
k.p.a
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Odwołanie od decyzji
1.

Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczniowi przysługuje odwołanie do
właściwego kuratora oświaty.

art. 31 pkt 5 lit. b u.s.o,
art. 129 k.p.a.

2. Pouczenie o możliwości odwołania jest koniecznym elementem każdej decyzji
administracyjnej (od której służy ten środek odwoławczy).
3.

Brak pouczenia w tej kwestii może być podstawą żądania uzupełnienia decyzji
i wówczas termin do wniesienia odwołania liczy się od dnia otrzymania odpowiedzi na pismo w sprawie uzupełnienia.

4. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
•• u
 .s.o - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
•• r .r.s.p.s.- 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 późn. zm.),
•• k .p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
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