
Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów 
oraz trybu odwoławczego

I Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących (zgodnie 
z art. 41 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty) podejmuje uchwały w sprawie 
skreślenia ucznia z listy uczniów. 

II Procedura postępowania przy skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły

1 W przypadku „przewinienia” ucznia należy sporządzić notatkę i sprawdzić, 
czy zapisy w Statucie pozwalają na skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły. 

2 Sprawa „przewinienia” musi być omówiona podczas posiedzenia Rada 
Pedagogicznej. Uczeń ma prawo wskazać rzeczników obrony w swojej 
sprawie. 

3 Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

4 Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające (dokumentuje 
postępowanie). 

5 Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów 
(dostarcza decyzję). 

III    Decyzja o skreśleniu powinna zawierać (zgodnie z art. 107 kpa):

 numer (w szkole winien być prowadzony rejestr decyzji dyrektora), oznaczenie 
organu wydającego decyzję, datę wydania, oznaczenie strony (ucznia lub jego 
rodziców), 

 podstawę prawną: art. 39 ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), 
właściwy punkt, § czy art. Statutu szkoły oraz art. 104 kpa,

 rozstrzygnięcie, 

 uzasadnienie decyzji: faktyczne (za jaki czyn zostaje uczeń skreślony, dowody 
w tej sprawie), prawne (powołanie się na Statut szkoły – dokładna treść zapisu 
w statucie). 

 Tryb odwoławczy – uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji 
dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za 
pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IV           Uwagi końcowe
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1      Jeśli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego   
              rodzice.   Pismo można także wysyłać pocztą – listem poleconym za 
              zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zgodnie z art. 39 kpa). 

2        Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą 
               sprawy, włącznie z protokołem z zebrania Rady Pedagogicznej
               w części dotyczącej ich dziecka (art. 73 kpa). 

3       Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie (zgodnie z art. 129
              kpa), dyrektor szkoły w terminie 7 dni może uznać odwołanie i uchylić
              swoją decyzję (zgodnie z art. 132 kpa) lub przesłać odwołanie do
              organu odwoławczego wraz z całą dokumentacją – art. 133 kpa).
              Decyzja wydania przez ten organ jest ostateczna. 

4       Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega
              wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie
              decyzji – art. 130 kpa. 

V Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

a/ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
               Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

   Art. 15   1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

    2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku
                  szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
                  7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
                  ukończenia 18 roku życia. 

  Art. 39   2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić
                  ucznia z listy uczniów szkoły w przypadkach określonych w Statucie
                  szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady
                  pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego. 

  2a. Przepis ust. 2. nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
          W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora
          szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej
          szkoły.  

 Art. 41    1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    /.../ 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 Art. 60    ust. 1 pkt. 7
     Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać:
     prawa o obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może

                zostać skreślony z listy uczniów szkoły
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b/            Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
      Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, 
      z późniejszymi zmianami)

            Art. 107  1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, 
datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy 
i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania 
decyzji. 

                          3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać 
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na 
których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom 
odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – 
wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. 

           Art. 108 Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na 
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa 
narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes 
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

          Art. 112Błędne pouczenie co do prawa odwołania /.../ nie może szkodzić stronie, która 
zastosowała się do tego pouczenia. 

          Art. 128Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli 
z odwołania wynika, ze strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. 
Przepisy szczegółowe mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. 

         Art. 129     1. odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

                          2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, 
a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. 

        Art. 130    1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega 
wykonaniu. 

                         2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

                         3. Przepisów §1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1)   decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108)

       Art. 156     1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważności decyzji, która:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 
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2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem 
prawa, 

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma 
charakter trwały, 

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. 

c/ 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 późniejszymi zmianami); załącznik 
nr 4 (5, 5a, 5b)

       §17 Statut liceum /.../ określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb 
odwoływania się od kary, 

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę 
upoważniającą dyrektora liceum /.../ do skreślenia ucznia z listy 
uczniów, 

3) warunki pobytu w liceum zapewniające uczniom bezpieczeństwo. 

                      
Regulacje prawne dotyczące skreślenia z listy uczniów oraz trybu odwoławczego wprowadzono 
jako integralną część Statutu IX LO uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 3 czerwca 2008 roku.

Niniejsze regulacje wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 roku. 
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